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Rezumat

Obiectivul studiului: evaluarea eficienţei şi siguranţei anesteziei intratecale (IT)

cu doză redusă de bupivacaină şi fentanyl în chirurgia urologică.

Material şi metodă. Au fost evaluaţi 6679 pacienţi (ASA I-III) supuşi

intervenţiilor urologice endoscopice şi clasice. Am urmărit: calitatea anesteziei (scala

analogă vizuală – SAV); stabilitatea funcţiei cardio-respiratorii; gradul relaxării musculare

şi revenirea motricităţii (scorul Bromage – SBr); incidenţa complicaţiilor şi a efectelor

secundare. Doza de bupivacaină a fost între 0,08 – 0,15 mg/kg (în funcţie de ASA şi de

invazivitatea procedurii). Doza fentanylului a fost standard – 25 mcg. Pentru operaţiile

tractului urinar superior (gr. I – 2607 pacienţi) am folosit bupivacaină hipobară (0,25%),

cu pacientul în poziţie sezândă, menţinută 120 sec. după injectarea intratecală, pentru

favorizarea migrării rostrale al amestecului anestezic. Pentru operaţiile tractului urinar

inferior (gr.II – 4072 pacienţi) am utilizat Bupivacaină 0,5% (poziţie indiferentă).

Numărul intervenţiilor deschise: în Gr.I – 32, respectiv 828 în Gr.II.
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Rezultate. Instalarea anesteziei s-a realizat în 3-6 min. în ambele grupe. În gr.I -

extindere craniană: T3-4; SAV 0-1 (96%), SBr 0-1 (89%) cu revenirea în 70-120 min. În

gr.II - extindere craniană T6-8, SAV 0-1 (92%), SBr 2-3 (91%) cu revenire postanestezică

în 160- 190 min. La 7 pacienţi (1,05%0) anestezia intratecală a fost convertită în cea

generală. Majoritatea pacienţilor (85,5%) au avut stabilitate hemodinamică. Un pacient a

prezentat iminenţă de sincopă după ventropoziţionare, rezolvată favorabil. La patru

pacienţi (0,62%0) am observat depresie respiratorie moderată. Incidenţa complicaţiilor

minore au fost: prurit 24%, greaţă – vomă 5,5%, somnolenţă 2,5 %, cefalee 1,2%,

priapism 7,5%.

Concluzii: anestezia intratecală cu bupivacaină –fentanyl este o tehică eficientă şi

sigură pentru operaţiile urologice endoscopice şi deschise; uşor realizabilă şi ieftină.

Fentanylul intratecal permite reducerea dozei bupivacainei, conferind o stabilitate

hemodinamică mai bună şi o mobilizare postoperatorie precoce fără afectarea calităţii

anesteziei şi a funcţiei respiratorii. Efectele secundare sunt uşor controlabile, iar

complicaţiile sunt rare, dar posibile.

Cuvinte cheie: anestezie intratecală, bupivacaină–fentanyl, chirurgie urologică

non-invazivă şi clasică

Chirurgia cu invazivitate diminuată, - “intervenţii nocio-economice” [1]– a

cunoscut o dezvoltare rapidă şi o răspândire largă în ultimele două-trei decenii.

Procedurile endoscopice au devenit competitive, sau chiar dominante în multe specialităţi

chirurgicale [2]. Actul operator cu invazivitate diminuată produce leziuni tisulare mai

limitate, o excitare nociceptivă mai redusă şi un răspuns neuro-umoral diminuat. Astfel

chirurgia “nocio-economică” permite superficializarea profunzimii anesteziei, a

analgeziei, în unele situaţii chiar şi a relaxării musculare. Prin urmare, actul anestezic
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însuşi poate deveni „non-invaziv” [1]. Adaptarea anesteziei la conceptul anterior se poate

realiza cu oricare dintre tehnicile anestezice în practica curentă [3,4].

Câştigul de teren a procedurilor ,,minim invazive” în specialităţile chirurgicale în

general, incidenţa mare a pacienţilor cu caracter ,,geriatric”, pretenţiile pentru spitalizarea

de scurtă durată ne-au orientat spre căutarea unor tehnici alternative de anestezie faţă de

cele clasice. Având în vedere precizările anterioare, faptul, că intervenţiile urologice se

pretează foarte bine pentru tehnici anestezice nevraxiale, ca şi sugestiile încurajatoare din

literatura de specialitate [5,6] ne-au orientat spre experimentarea anesteziei intratecale (IT)

cu doze reduse de anestezic local (bupivacaina) în combinaţie cu un opioid (fentanylul).

Obiectivul studiului a fost evaluarea eficienţei şi a siguranţei anesteziei intratecale

indusă cu combinaţia bupivacaină – fentanyl în intervenţiile urologice cu invazivitate de

grade diferite, de durată variabilă şi cu extindere anatomo-topografică variată. În acest

scop am evaluat calitatea anesteziei, modificările funcţiilor cardio-respiratorii, incidenţa

complicaţiilor, a efectelor secundare şi revenirea postoperatorie a pacienţilor.

MATERIAL ŞI METODĂ

Lotul studiat a cuprins 6679 pacienţi, cu stare fizică ASA I–III (Clasificarea

American Society of Anesthesiologists), din perioada 01.09.1997 – 01.09.2005, propuşi

pentru diferite intervenţii urologice. Din total, 2296 pacienţi au fost femei (34,50%) şi

4383 pacienţi au fost bărbaţi (65,60%). Vârsta pacienţilor a fost cuprinsă între 18 şi 92 ani,

media fiind 58 ani.

Din totalul intervenţiilor, 5819 (88,60%) au fost proceduri endoscopice, iar un

număr de 860 (11,40%) au fost operaţii deschise.

Luând în considerare aferenţele senzoriale vegetative ale segmentului din aparatul

urinar abordat şi inervaţia somatică ale elementelor anatomice din zona topografică

afectată de actul chirurgical, cazuistica studiată a fost împărţită în două subgrupe:

Grupa I. (Gr.I.) – operaţii pe tractul urinar superior (TUS) – rinichi şi ureter
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Grupa II. (Gr.II) – operaţii pe tractul urinar inferior (TUI) – vezica urinară,

prostată, uretră, organe genitale externe.

Tipul
intervenţiei

Grupa I
2607 intervenţii (39,03%)

Grupa II
4072 intervenţii (59,97%)

Operaţii
endoscopice

Nr.cazuri Nr.cazuri
litotriţie extracorporală
(ESWL)

1013 rezecţie transuretrală
de prostată (TUR-P)

1612

nefrolitotriţie
percutanată (NPL)

586 rezecţie transuretrală
de vezică (TUR-V)

865

ureteroscopie
diagnostică-terapeutică

871 alte intervenţii pe
vezică

409

nefrostomii percutanate 105 intervenţii pe uretră 358

Operaţii
deschise

pielolitotomie 11 adenomectomie
transvezicală

81

nefrectomie 5 intervenţii pe vezică 32
ureterolitotomie 16 hidrocel 42

varicocel 51
orhiectomie 354
incontinenţă urinară 91
alte intervenţii 177

Tehnica anesteziei

Anestezicul local întrebuinţat a fost bupivacaina (Marcaine, Astra-Zeneca). Doza

administrată a variat în funcţie de vârstă şi de starea fizică a pacientului , de asemenea în

funcţie gradul de invazivitate al actului operator.

Astfel pentru intervenţii endoscopice am folosit doze între 0,08 – 0,1 mg/kg, iar

pentru operaţiile deschise, doze între 0,1 – 0,15 mg de bupivacaină

Bupivacaina 0,25% (hipobară) am administrat-o pentru operaţii care abordau TUS;

iar bupivacaina 0,5% - heavy (hiperbară) a fost administrată la operaţii pentru TUI.

Opioidul utilizat a fost Fentanyl (Janssen -Cilag ), soluţie 0,005%, în doză de 25

mcg pentru fiecare pacient.

Pentru intervenţiile pe TUS, care dispune de aferentele vegetative ce urcă până la

segmente medulare T4-6, iar cele somatice pornite din elemente anatomice din vecinătate

urcă până la segmentele medulare T7-10 [7,8], am executat puncţia rahidiană în spaţiul

intervertebral L2-3, cu pacientul în poziţie şezândă, care se menţine timp de două minute şi
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după injectarea amestecului anestezic hipobar pentru facilitarea migrării rostrale ale

substanţelor anestezice [9].

La operaţiile interesând TUI (aferentele vegetative ajung la segmentele medulare

T6-8, respectiv S1-3 , cele somatice din jur ajung la segmentele medulare T10-12, respectiv

S1-3 [7,8]), puncţia rahidiană s-a făcut în spaţiul intervertebral L3-4 sau L4-5, cu pacientul în

poziţie verticală sau în decubit lateral, urmată imediat de poziţionarea chirurgicală a

pacientului.

La majoritatea pacienţilor am întrebuinţat ace Quincke G25, conduse prin ac trasor.

Ace G22 au fost folosite dacă rahipuncţia nu a reuşit cu ace G25. De rutină am executat

anestezia locală a pielii la nivelul segmentului intervertebral abordat.

Nu am administrat premedicaţie de rutină. Înaintea puncţiei intratecale pacienţii au

fost perfuzaţi cu 500 ml ser fiziologic.

Criteriile de contraindicare a rahianesteziei au fost următoarele: infecţie locală sau

sistemică, tulburări de coagulare, hipovolemie severă, afecţiuni ale măduvei spinării şi ale

sistemului nervos central, alergie cunoscută la anestezicele întrebuinţate, antecedente de

cefalee după puncţie subarahnoidiană şi refuzul pacientului.

Monitorizare

Anestezia. Momentul instalării şi extinderea rostrală al analgeziei a fost evaluată cu

metoda ,,pinprick” (perceperea durerii la înţepătura cu ac).

Calitatea analgeziei chirurgicale a fost evaluată cu scala analogă vizuală (SAV) după

cum urmează:

SAV 0 – 1, am apreciat ca o anestezie bună.

SAV 2 – 3, am interpretat ca o anestezie superficială, necesitând suplinire i.v.

SAV 4 – 5, am apreciat ca o anestezie chirurgicală insuficientă, necesitând

convertirea în anestezie generală
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Blocul motor. Gradul relaxării musculare a fost evaluată cu Scara Bromage (SBr)

la începutul şi la terminarea operaţiei, iar în perioada postoperatorie la intervale de 30

minute, până la revenirea completă a blocului motor. Relaxarea intraoperatorie a fost

apreciată după confortul chirurgical.

Funcţia hemodinamică (HD) a fost evaluată prin urmărirea tensiunii arteriale, a

frecvenţei pulsului, ambele evaluate la intervale de 5 minute şi prin observarea continuă a

traseului ECG.

Criterii pentru instabilitate hemodinamică:

- scăderea tensiunii arteriale sistolice cu 30% faţă de valoarea iniţială

- bradicardie sub 60 bătăi pe minut

Funcţia respiratorie a fost evaluată urmărind frecvenţa respiratorie şi

pulsoximetria. Frecvenţa respiratorie sub 10/minut şi SaO2 sub 90% au fost considerate

patologice.

Alţi parametri urmăriţi au fost: gradul sedării (uşoară, medie, profundă), efectele

secundare ale medicamentelor, prima diureză, revenirea capacităţii de deplasare.

Supravegherea şi tratamentul postoperator s-a făcut de rutină în saloanele comune

de urologie. Pacienţii taraţi, debili, cei cu vârsta peste 70 ani, pacienţii cu instabilitate

hemodinamică şi respiratorie au fost internaţi la saloane de terapie intensivă.

Parametrii monitorizaţi din perioada intra şi postoperatorie au fost înregistraţi în

fişa de anestezie şi pe o fişă anexă a foii de observaţie.

REZULTATE

Analgezia s-a instalat în 4-6 minute, cu extindere rostrală până la nivelul

dermatomului T3-5 la pacienţii din Gr.I, respectiv până la dermatoamele T6-8 la pacienţii

din Gr.II.

Per ansamblu, anestezie chirurgicală bună s-a obţinut la 96% din pacienţii din Gr.I.

şi la 92% din pacienţii din Gr.II. La valori de SAV 2-3 am administrat suplimentar iv.:
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diazepam 1-3 mg sau midazolam 1-2 mg, eventual în combinaţie cu 50-100 mg tiopenthal;

în caz de ineficienţă am asociat medicaţiei anterioare ketamină 12-25 mg.

Convertirea în anestezie generală s-a făcut la 7 pacienţi (1,05‰): la 5 cazuri de

adenomectomie transvezicală (propuşi iniţial pentru TUR-P) şi la 2 cazuri de ureteroscopie

(un pacient a fost propus iniţial pentru evaluarea vezicii urinare, celălalt caz a prezentat

priapism şi stare de nelinişte, agitaţie pe parcursul endoscopiei).

Evaluarea blocului motor arată următoarele aspecte:

Pacienţii din Gr.I.

- SBr 0-1 s-a înregistrat în 89% din pacienţi

- SBr 2-3 la 11% din pacienţi

La 3 ore după inducerea anesteziei la toţi pacienţi am constatat SBr 0 cu reluarea

capacităţii de deplasare.

Pacienţii din Gr.II.

SBr 1 – prezentau 9% din pacienţi

SBr 2 – prezentau 87% din pacienţi

SBr 3 – prezentau 4 % din pacienţi

La 4 ore după inducerea anesteziei, 81% din pacienţi au avut o bună funcţie

motorie ale membrelor inferioare, cu reluarea capacităţii de deplasare.

Relaxarea musculară intraoperatorie a fost corespunzătoare.

Majoritatea pacienţilor au prezentat o stabilitate hemodinamică satisfăcătoare.

Incidenţa instabilităţii hemodinamice a fost de 14% în Gr.I., respectiv 16% în Gr.II. de

pacienţi.

Incidenţa instabilităţii hemodinamice a fost mult mai crescută la pacienţii supuşi

nefrolitotriţiei percutanate sau nefrostomiei percutanate. Dintre cei 586 pacienţi, 223

(31,23%) au prezentat hipotensiune sau chiar colaps, cu sau fără bradicardie. Instabilitatea

hemodinamică de regulă s-a dezvoltat după poziţionarea în decubit ventral a pacienţilor,

poziţie pretinsă de actul operator. Suportul volemic energic, medicaţia vasoactivă



8

(efedrina, dopamina), la nevoie atropina, au stabilizat funcţia hemodinamică. Un bărbat de

37 ani, tarat (cu ciroză hepatică şi supraponderal), propus pentru NLP pentru litiaza renală

şi hidronefroză, a fost anesteziat cu 8 mg bupivacaină 0,25% şi 25 µg fentanyl. Acest

pacient, după ventropoziţionare, a prezentat colaps circulator, bradicardie < 40/min.,

respiraţie sacadată, superficială (gasping) şi cianoză. Am interpretat sindromul ca o

iminenţă de stop cardiac. Repoziţionarea promptă a pacientului, intubarea orotraheală,

ventilaţia cu O2 100%, adrenalina şi atropina administrate i.v. au stabilizat funcţia

hemodinamică şi respiratorie a pacientului. În acest caz, procedura urologică a fost

amânată.

Depresie respiratorie a fost observată la 4 pacienţi (0,67‰): un pacient a fost

supus litotriţiei extracorporale, la care analgezia s-a extins până la dermatoamele T2; 3

pacienţi (operaţie TUR-P) au avut peste 70 ani, enfizematoşi şi cu BPCO (ASA III.).

Disfuncţia s-a remis prompt după naloxon 0,4 mg. sau nalorfina 1 mg administrate iv.

Incidenţa altor efecte secundare au fost după cum din tabelul următor:

prurit 24%

greţuri, vărsături 5,5%

somnolenţă 2,5%

priapism 7,5%

cefalee 1,2%

DISCUŢII

Ignorată pe parcursul ultimelor patru-cinci decenii, măduva spinării, actualmente, a

redevenit ,,organ-ţintă” pentru controlul durerii acute sau cronice. Clinicienii

administrează de rutină diferite medicamente intratecal sau epidural cu scopul prevenirii

sensibilizării sistemului nervos central de către stimuli nociceptivi periferici [10,11].

Întrebuinţarea intratecală a anestezicelor locale a depăşit 100 de ani. Astăzi se
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administrează cu scop analgetic intratecal: morfinice [12,13,14,15], -adrenergice [16],

anticolinergice [17], blocante ale canalelor de Ca [18] şi altele.

Efectele opioizilor administrate „perispinal” au fost larg studiate în ultimele trei

decenii [1,26,27]. La început, eficacienţa morfinei administrată intratecal a fost primită cu

mult entuziasm, dar repede au apărut decepţii datorită frecvenţei şi gravităţii depresiei

respiratorii. Astfel, unii autori, experţi în domeniu, recomandă administrarea morfinei

exclusiv în spaţiul peridural [21], alţii recomandă reducerea dozei morfinei intratecale la

câteva zecimi de miligrame [11]. Studii farmacologice şi farmacodinamice ulterioare a

opioizilor administrate intratecal sau epidural au elucidat multe aspecte teoretice şi

practice, contribuind la întrebuinţarea lor clinică mai eficientă şi sigură [20,22,23].

Acţiunea farmacologică a anestezicelor locale este bine cunoscută. Ele induc blocul

senzorial prin hiperpolarizarea membranei axului nervos.

Acţiunea antinociceptică a opioizilor este mult mai complexă şi se poate sumariza

în felul următor [22,23]:

- la nivel medular: inhibă eliberarea mediatorilor presinaptici (NMDA, glutamatul,

substanţa P); induc hiperpolarizare postsinaptică; blochează neuronii intermediari,

rezultatul final va fi alterarea propagării impulsului nociceptiv către centrii nervoşi

superiori.

- la nivel supramedular: inhibă eliberarea mediatorilor presinaptici (noradrenalina,

serotonina, ac. gama-aminobutiric, encefaline), inducând acţiune antinociceptică asupra

măduvei.

În concluzie, se poate afirma că combinaţia intratecală a unui anestezic local cu un

opioid realizează controlul durerii la segmente diferite: blocul neuraxial prin

hiperpolarizarea axonului nervos şi prin intermediul stimulării receptorilor morfinici

medulari şi supramedulari. Rezultatul final va fi o analgezie aditivă sau chiar sinergică

[24,25].
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Administrarea intratecală a opioizilor ca agenţi solitari sau în combinaţie cu un

anestezic local este o practică anestezică curentă, scopul fiind controlul eficient, sigur şi

cât mai maniabil a durerii intra- şi postoperatorii [5,11,26]. Experimentele pe animale au

demonstrat că opioizii administraţi intratecali potenţează acţiunea anestezicelor locale,

acţiune care nu afectează durata anesteziei, profunzimea blocului motor, capacitatea de

micţiune, practic recuperarea globală postanestezică [27].

Intervenţiile la pacienţi din Gr.I au vizat preponderent rinichiul şi ureterul şi

elementele anatomice din calea de abord. Căile aferente ale durerii din aceste organe urcă

prin aferenţe simpatice până la segmente medulare T4-6, iar aferenţele somatice până la

nivelul T7-10. Prin urmare, avem nevoie de o anestezie chirurgicală până la nivelul

segmentelor medulare toracice superioare, fără afectarea marcată a stabilităţii

hemodinamice sau a funcţiei respiratorii. Soluţia anestezică hipobară întrebuinţată de noi

şi poziţionarea verticală a pacienţilor au favorizat difuzarea rostrală al amestecului

anestezic, realizând un bloc senzorial – vegetativ şi somatic – până la dermatoamele

toracice superioare T4-5, asigurând o analgezie chirurgicală bună în marea majoritate a

pacienţilor (96%), cu stabilitate hemodinamică (92%) şi respiratorie satisfăcătoare (am

avut un singur caz de depresie respiratorie). Blocul motor a fost superficial şi cu regresie

rapidă. Disconfortul şi durerea moderată intraoperatorie au fost controlate cu ajutorul

analgosedării. Dozele cumulate la un pacient nu au depăşit 3 mg midazolam sau 5-6 mg

diazepam, eventual în asociere cu 50-150 mg tiopenthal sau cu 20-30 mg ketamină.

Cei 32 pacienţi din Gr.I. supuşi intervenţiilor deschise reprezintă un procent mic

din total pacienţilor operaţi pe TUS (1,20%). De altfel, tehnica anesteziei intratecale nu

este o rutină pentru operaţiile pe rinichi şi ureterul superior. Cazurile rezolvate de noi au

avut o particularitate comună – prezenţa tarelor cu disfuncţie organo-sistemică severă,

ceea ce amplificau mult riscul anestezic. Riscul anestezic crescut constituie „o provocare”

deosebită pentru anestezist în privinţa alegerii unei tehnici anestezice corespunzătoare.



11

Pentru motivele anterioare consderăm oportună discutarea acestor cazuri. Astfel,

distrubuţia pacienţilor în funcţie de tarele organice a fost după cum urmează:

- cardiaci (NYHA III) – 13 pacienţi (cardiomiopatii degenerative, sechele IM,

valvulopatii, tulburări grave de conducere);

- pulmonari (CV < 60%, PEFR < 100 l/min) – 15 pacienţi (astmatici, BPCO,

fibroză pulmonară, scleroemfizem avansat);

- obezitate excesivă (BMI > 35) – 4 pacienţi.

Asocierea altor patologii severe la cele de mai sus am inregistrat la 14 pacienţi:

- focar septic – 9 pacienţi;

- insuficienţă renală – 5 pacienţi;

- diabet zaharat – 4 pacienţi.

Prezenţa tarelor organice grave, rareori impun renunţare la anestezie generală.

Totuşi cardiomiopatia decompensată, astmul bronşic instabil, BPCO avansată, pacientul

supraponderal rămân ,,caz-problemă” pentru oricare anestezist. Este cunoscut faptul că nu

există tehnică de anestezie generală fără afectarea integrităţii funcţionale ale aparatului

cardio-respirator. Scopul autorilor a fost o interferare cât mai limitată a tehnicii anestezice

cu funcţia cardio-respiratorie a pacienţilor ,,problemă”, prin înlăturarea substanţelor

anestezice generale, a relaxantelor musculare, a intubaţiei traheale şi nu în ultimul rând, a

ventilaţiei artificiale intra şi postoperatorii. Anestezia intratecală cu 7-8 mg bupivacaină

hipobară şi 25 μg fentanyl, alături de poziţionarea pacientului, au satisfăcut aceste

deziderate. Pacienţii au avut confort intraoperator şi stabilitate satisfăcătoare ale funcţiilor

vitale, fiind externaţi chirurgical vindecaţi.

Considerăm, că stabilitatea hemodinamică înregistrată la majoritatea (86%)

pacienţilor din Gr.I. se explică prin blocaj simpatic mai superficial indus de doza redusă

(6 - 10 mg) de bupivacaină hipobară (0,25%).

O instabilitate hemodinamică mai semnificativă (31,23%) a fost observată la

pacienţii unde procedura chirurgicală (NLP, nefrostomie) pretinde decubit ventral.



12

Poziţionarea în decubit ventral se realizează după inducerea anesteziei, când integritatea

tonusului vasomotor (blocaj simpatic) este afectată din 2/3 a patului vascular - aproximativ

18 dermatoame (anestezie intratecală „înaltă”). Suportul volemic agresiv, doze minore de

atropină şi efedrină au stabilizat majoritatea pacienţilor în scurt timp. Un studiu

prospectiv, randomizat făcut de autori arată efectul preventiv al medicaţiei vagolitice şi

vasoconstrictoare (Atropină şi Efedrină) asupra stabilităţii hemodinamice la pacienţii

ventropoziţionaţi sub rahianestezie [29].

Experienţa cazului cu iminenţă de stop cardiorespirator este o avertizare pentru

evitarea anesteziei intratecale cu bupivacaină -fenatnyl la pacienţi obezi, cu disfuncţii

organice multiple, propuşi pentru NLP.

În Gr.I pacienţii prezentau bloc motor superficial cu o dinamică spre regresie

rapidă. La 3 ore după inducerea anesteziei pacienţii (după ESWL, ureteroscopie)

îndeplineau criteriile de externare din punct de vedere anestezic.

În Gr.II de pacienţi (intervenţii pe TUI) analgezia chirurgicală a fost bună la

majoritatea intervenţiilor (92%). Unii pacienţi au acuzat disconfort, durere moderată,

probabil datorită distensiei vezicii de către soluţia de irigaţie (TUR-P, TUR-V), iar cei

supuşi intervenţiilor deschise, au prezentat aceste acuze în momentul manipulării

cordonului testicular, sau cu ocazia introducerii valvelor în vezica urinară şi în breşa

lombară.

Incidenţa mai mare a instabilităţii hemodinamice (16%) şi prelungirea (relativă) a

blocului motor din Gr. II de pacienţi considerăm că se datorează blocului vegetativ şi

somatic mai profund indus cu bupivacaină 0,5%. Un alt factor ar fi vârsta medie mai

înaintată a pacienţilor din această grupă (69 ani), faţă de medie la totalul pacienţilor (58

ani).

Cele 4 cazuri de depresie respiratorie moderată (0,62‰) au reacţionat prompt la

antagonişti de opioizi i.v. Incidenţa rară a depresiei respiratorie se explică cu proprietăţile

farmacodinamice ale opioidului întrebuinţat de noi. Fentanylul fiind un opioid lipofilic, se
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leagă segmentar de structurile lipidice ale măduvei spinării la nivelul injectării

subarahnoidiene. Astfel, în lichidul cefalorahidian rămâne o cantitate minimă liberă, prin

urmare riscul migrării rostrale şi depresia centrului bulbar este mult diminuată [30].

Incidenţa convertirii anesteziei intratecale în anestezie generală a fost mică (7

cazuri – 1,05‰). Cinci pacienţi supuşi adenomectomiei transvezicale au fost propuşi

iniţial pentru TUR-P. Un caz supus ureteroscopiei, iniţial a fost programat pentru

evaluarea endoscopică a vezicii urinare. Un alt pacient a prezentat erecţie pe parcursul

ureteroscopiei, care stânjenea manipularea instrumentelor endoscopice, astfel chirurgul a

solicitat convertirea în anestezie generală.

Considerăm, că insuccesul la primele 6 cazuri a fost cauzat de doza şi de

concentraţia neadecvată de bupivacaină, ca şi nivelul necorespunzător al puncţiei

subarahnoidiene.

Dintre efectele secundare, pruritul a fost simptomul cel mai frecvent. S-a

manifestat de obicei intraoperator şi s-a menţinut 4-5 ore postoperator. A avut localizare

preponderentă pe faţă, piept şi uneori a fost însoţit de un eritem cutanat. Rareori, a

necesitat intervenţie terapeutică (antihistaminic, doze minore de hidrocortizon).

Greaţă – vomă au acuzat 5,5% dintre pacienţi. Intraoperator am tratat-o cu doze

minore de atropină (0,3-0,5 mg), cu metoclopramid, postoperator cu antiemetice obişnuite,

iar cazurile rebele cu 1,25-2,50 mg droperidol.

Starea de sedare şi somnolenţa au avut caracter trecător şi nu au necesitat

intervenţie terapeutică.

Cefaleea după puncţia subarahnoidiană a avut o incidenţă de 1,2% dintre pacienţi.

Considerăm că dimensiunea acului spinal, prevenirea pierderii lichidului cefalorahidian pe

parcursul manipulării subarahnoidiene, hidratarea intra- şi postoperatorie sunt factori

preventivi esenţiali pentru înlăturarea cefaleei.

Priapismul afectează predominant pe bărbaţii tineri supuşi intervenţiilor

endoscopice. El poate deveni stânjenitor pentru manevrele chirurgicale la operaţiile pe
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vezică, uretra, ureter. Fenomenul nu s-a putut controla eficient cu mijloace

medicamentoase (benzodiazepine, barbiturice, ketamină). În ultimii ani am renunţat la

anestezia intratecală la bărbaţii tineri propuşi pentru proceduri urologice endoscopice.

Evaluarea retenţiei de urină postanestezică este dificilă în patologia urologică,

având în vedere că majoritatea pacienţilor părăsesc sala de operaţie cu sonda vezicală.

Dintre pacienţi fără sondă vezicală în postoperator nu am înregistrat retenţie urinară.

CONCLUZII

Anestezia intratecală cu doze minore de bupivacaină – fentanyl este o tehnică

sigură, eficientă, simplă şi ieftină. Asigură confort pentru pacient şi chirurg atât în

operaţiile endoscopice, cât şi în cele deschise. Asocierea fentanylului cu bupivacaină face

posibilă reducerea dozei anestezicului local fără afectarea calităţii analgeziei chirurgicale

şi fără afectarea funcţiei respiratorii, totodată asigură o hemodinamică mai stabilă şi

diminuarea intensităţii şi duratei blocului motor. Soluţia anestezică hipobară împreună cu

poziţionarea pacientului realizează o anestezie eficientă şi sigură pentru intervenţiile

endoscopice şi deschise abordând TUS. Tehnica se poate aplica pacienţilor cu tare

cardiopulmonare severe, facilitând evitarea anesteziei generale şi a ventilaţiei artificiale.

Poziţionarea ventrală a pacientului anesteziat creşte riscul instabilităţii hemodinamice.

Majoritatea incidentelor sunt controlabile, iar accidentele sunt rare, dar posibile.
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