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DEFINIÞIE
Tehnica de scãdere voitã a tensiunii arteriale
este întâlnitã în literatura de specialitate sub diferite
denumiri: hipotensiune deliberatã, hipotensiune
controlatã, anestezie hipotensivã. Se acceptã sã
se încadreze în aceste denumiri situaþiile în care se
realizeazã în mod intenþionat, în timpul unei anumite
perioade a intervenþiei chirurgicale o scãdere a
tensiunii arteriale cu aproximativ 20-30% din
valoarea de referinþã.
Practic se urmãreºte realizarea unei valori
a tensiunii arteriale sistolice de aproximativ 80
mmHg (tensiunea arterialã medie 50-60 mmHg),
deºi au fost utilizate ºi valori mai mici ale tensiunii arteriale sistolice 60-70 mmHg (tensiunea
arterialã medie 40 mmHg).

INTRODUCERE
Utilizarea judicioasã a anesteziei hipotensive reprezintã o importantã calificare anestezicã.
Hipotensiunea controlatã permite ca unele
operaþii complexe sã fie efectuate într-un mediu
aproape fãrã sânge. Aceasta este important fie
dacã o micã sângerare interfereazã semnificativ
cu vizibilitatea în câmpul operator (ex.-chirurgia
urechii medii, chirurgia maxilo-facialã) sau în
intervenþii foarte extinse, în care pierderile de
sânge ar fi ameninþãtoare pentru viaþã în absenþa
hipotensiunii controlate. Hipotensiunea controlatã reduce complicaþiile rezultate din pierderile
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masive de sânge, cum ar fi hipovolemia ºi cele
asociate transfuziei masive.
Anestezia hipotensivã este consideratã de
unii autori ca fiind prea periculoasã pentru a fi
utilizatã în afara unor intervenþii cu risc vital dacã
se efectueazã altfel. Alþi autori utilizeazã însã
obiºnuit anestezia hipotensivã în anumite
situaþii.
Riscurile acestei anestezii sunt mai reduse
la tineri,dar dacã apar complicaþii acestea au
consecinþe mai grave la tineri.
Factorii care influenþeazã siguranþa hipotensiunii deliberate includ tipul intervenþiei chirurgicale ºi condiþia medicalã a pacientului.
Prima condiþie este siguranþa pacientului ºi, în
ciuda înþelegerii pentru nevoia chirurgicalã de
hipotensiune, unii pacienþi au contraindicaþii
absolute sau relative pentru tehnici de hipotensiune controlatã. Durata hipotensiunii controlate
trebuie limitatã la cel mai scurt timp necesar unei
intervenþii sigure, tensiunea arterialã trebuie
adusã spre normal la sfârºitul intervenþiei pentru
a permite realizarea hemostazei chirurgicale.
În ultimii ani vechile tehnici ºi medicamente au fost depãºite, au fost introduse noi
medicamente ale cãror efecte pot fi controlate
mai uºor, dar medicamentul ideal nu existã.
Acesta este, probabil, ºi motivul pentru care nu
este recomandat un anumit medicament pentru
realizarea anesteziei hipotensive. Alegerea
modalitãþii de scãdere a tensiunii este lãsatã la
alegerea fiecãrui anestezist, precizându-se doar
cã e bine sã fie agentul hipotensiv cel mai familiar
pentru fiecare.

ISTORIC
1917 - Cushing propune pentru prima datã
scãderea intenþionatã a valorilor tensiunii
arteriale pentru chirurgia intracranianã.
1928 - Pitkin - prima anestezie rahidianã
pentru a obþine hipotensiune.
1944 - Kohlstadt ºi Page - Tehnica de arteriotomie ºi reinfuzie.
1946 - Gardner - introduce arteriotomia la
oameni pentru a reduce sângerarea în intervenþiile de excizie a tumorilor cerebrale. Astfel preoperator, o cantitate de sânge este recoltatã pe
anticoagulant, iar la sfârºitul intervenþiei aceasta
este reintrodusã în sistemul circulator al pacientului. Aceastã tehnicã a fost discreditatã în
momentul în care s-au evidenþiat efectele nefavorabile ale exanghinãrii ºi hipotensiunii pe fluxul
sanguin la nivelul organelor.
1948 - Gillies ºi Griffiths - introduc blocul
spinal total pentru realizarea hipotensiunii.
1949 - Randal - descoperã efectul hipotensiv al derivaþilor cuaternari de amoniu.
1950 - Davidson - utilizeazã medicamentele blocante ganglionare de tip hexametoniu
pentru a produce hipotensiune.
1952 - Enderby-foloseºte un medicament
din grupa blocantelor ganglionare cu acþiune
scurtã pentru realizarea hipotensiunii-trimetafan
(Arfonald).

FIZIOLOGIE
Sângerarea
În timpul intervenþiilor chirurgicale apare
sângerarea ca urmare a întreruperii continuitãþii
vasculare, iar un important deziderat al intervenþiilor chirurgicale este realizarea unei bune
hemostaze.
Foarte mulþi factori influenþeazã sângerarea la nivelul plãgii operatorii. Cunoaºterea
acestora este importantã pentru cã unii pot fi
modificaþi în scopul reducerii sângerãrii.
Aceºti factori pot fi grupaþi în factori ce
depind de pacient, factori ce þin de tipul intervenþiei chirurgicale ºi factori anestezici.
Astfel sângerarea este influenþatã de factori
vasculari (volumul circulant, presiunea intravas-

cularã, calitãþile vasului ºi patologia vascularã),
factori hematologici (prezenþa ºi calitãþile factorilor de coagulare, a trombocitelor, prezenþa unor
boli hepatice, purpurã, hemofilie), factori neurologici, metabolici ºi chimici, starea þesuturilor
(vascularizaþie, inflamaþie, cicatrice).
ªi unii factori chirurgicali pot influenþa
sângerarea (tipul de instrumente folosite pentru
tãiere, presiunea, poziþionarea, tehnica folositã).
Existã ºi influenþe ce þin de anestezie care
influenþeazã sângerarea. Este ºtiut faptul cã, în
operaþiile care erau efectuate în anestezie rahidianã sau cu cloroform sângerarea în câmpul operator era mai micã. În modificarea sângerãrii au
importanþã atât tipul medicamentelor anestezice
folosite cât ºi unele aspecte ce þin de tehnica anestezicã (folosirea respiraþiei controlate, profunzimea anesteziei, presiunea arterialã a O2 ºi CO2).
Scopul obiºnuit al tehnicilor hipotensive
este de a reduce sângerarea la locul operaþiei.
Cel mai important mijloc de a reduce
hemoragia este controlul sângerãrii din artere ºi
vene de cãtre chirurg.
Totuºi, modificarea sistemelor de control
ce menþin homeostazia presiunii arteriale,
împreunã cu poziþionarea atentã a pacientului pot
fi utilizate pentru a ajuta chirurgul în anumite
momente ale intervenþiei.
Sângerarea arterialã
Vasele arteriale incizate nu fac uºor vasoconstricþie; de aceea rãspunsul hemostatic normal nu e capabil sã controleze sângerarea. Fluxul
din arteriolele lezate este în legãturã cu mãrimea
vaselor ºi presiunea intraluminalã. Reducerea în
debitul cardiac sau rezistenþa perifericã (sau
ambele) reduc TA. Ridicarea capãtului arterial
tãiat deasupra aortei conduce la o scãdere a fluxului arterial din vas. Tensiunea arterialã scade cu
aprox. 1 mmHg pentru fiecare 1 cm distantã pe
verticalã faþã de nivelul aortei.
Modificarea presiunii arteriale diastolice
reflectã nivelul tonusului vascular periferic. O
creºtere în presiunea diastolicã, rezultând din
tahicardie sau din eliberarea de catecolamine
creºte sângerarea arterialã. Hiperventilaþia, ce
reduce concentraþia catecolaminelor circulante,
reduce presiunea arterialã, ºi de aceea sângerarea.
Totuºi, hiperventilaþia produce constricþia arterelor cerebrale ºi aceasta reduce gradul la care tensiunea arterialã poate fi redusã sigur.
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Sângerarea venoasã
Congestia venoasã ºi staza la nivelul operaþiei poate produce hemoragii torenþiale ºi presiunea directã pentru ca rãspunsurile hemostatice
sã aparã poate sã nu fie uºor de aplicat (ex. hemoragiile din venele epidurale în timpul chirurgiei
spinale). Manevrele ce reduc staza venoasã sunt
importante în reducerea pierderilor sanguine din
vene. Elevarea locului intervenþiei chirurgicale
îmbunãtãþeºte drenajul venos, dar nu este posibil
întotdeauna în timpul chirurgiei ºi poate avea
dezavantaje. De exemplu, poziþia cu capul ridicat
este folositã frecvent în chirurgia capului ºi
gâtului. Aceasta duce la o reducere a presiunii
venoase ºi a hemoragiei de la locul operaþiei, însã
produce ºi o reducere în debitul cardiac din cauza
reducerii întoarcerii venoase la inimã. În plus,
reducerea presiunii venoase la cap ºi gât creºte
riscul emboliei gazoase.
Împiedecarea drenajului venos prin poziþionare greºitã, retractie chirurgicalã sau creºterea
presiunii intratoracice (de ex. tusea ) trebuie
evitatã.
Hipoventilaþia din timpul anesteziei creºte
sângerarea venoasã datoritã venodilataþiei produsã de hipocapnie. Hipoventilaþia produce ºi
creºterea concentraþiei de catecolamine, ceea ce
poate produce ºi hipertensiune arterialã.

CONTROLUL TENSIUNII ARTERIALE
Controlul tensiunii arteriale implicã mecanisme locale de reglare, mecanisme ce implicã
sistemul nervos autonom (baroreceptori, centrul
cardioinhibitor ºi vasomotor), mecanisme hormonale (sistemul reninã angiotensinã, vasopresina, adrenalina, noradrenalina).
Capacitatea anestezistului de a manipula
presiunea arterialã sigur depinde de o înþelegere
clarã a sistemelor fiziologice de control. Eliberarea de oxigen ºi substanþe nutritive cãtre celule
ºi eliberarea produºilor de metabolism se face în
mod normal în funcþie de nevoi ºi activitatea
metabolicã a fiecãrui organ. Volumul potenþial
al compartimentului intravascular este mult mai
mare decât volumul sanguin ºi în orice moment
unele arii ale circulaþiei sunt relativ inactive, în
timp ce altele primesc majoritatea fluxului san240
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guin. Aceastã reglare este realizatã de cãtre sistemul nervos simpatic prin vasoconstricþie localã
ºi prin modificarea activitãþii cardiace.

AUTOREGLAREA
Fluxul sanguin în organele vitale (inimã,
creier, rinichi) este menþinut la valori aproape
constante prin autoreglarea localã, care este eficientã într-un interval al presiunii arteriale.
Limita inferioarã a presiunii arteriale medii la
care autoreglarea este eficientã la nivelul circulaþiei cerebrale ºi coronariene este de 50-55
mmHg. Sub aceastã presiune fluxul prin artere
descreºte progresiv cu scãderea gradientului presional de-a lungul vasului. Filtrarea glomerularã
renalã este influenþatã în mod similar, ducând la
scãderea producþiei de urinã. Cele mai multe din
studiile de autoreglare au fost realizate la animale
ce sufereau de ºoc hemoragic, în care hipotensiunea este însoþitã de vasoconstricþie. Studii mai
recente la oameni ºi animale anesteziate cu hipotensiune controlatã sugereazã cã autoreglarea
este menþinutã la limite mai mici ale presiunii
de perfuzie ºi cã existã o mai mare margine de
siguranþã înainte de a apãrea ischemia.

EFECTELE HIPOTENSIUNII PE
ORGANE ªI SISTEME
1. Sistemul nervos central are o presiune
de perfuzie care este egalã cu diferenþa dintre
tensiunea arterialã medie ºi presiunea intracranianã. Este esenþial sã se menþinã presiunea de
perfuzie cerebralã atunci când se scade tensiunea
arterialã, altfel poate apãrea ischemie cerebralã.
Anestezicele halogenate ºi vasodilatatoarele
modificã raportul dintre fluxul sanguin cerebral
ºi consumul de oxigen cerebral. Nitroglicerina
ºi nitroprusiatul dilatã vasele cerebrale prin
mecanism direct ºi nu influenþeazã consumul
cerebral de oxigen. Atât halogenatele cât ºi vasodilatatoarele reduc autoreglarea dependent de
dozã ºi scad fluxul sanguin cerebral, dependent
de gradul de hipotensiune ºi de agentul hipotensor folosit. Dacã scãderea în fluxul sanguin

cerebral este mai micã decât scãderea consumului de oxigen cerebral poate sã aparã ischemie.
Ventilaþia trebuie sã fie setatã astfel încât sã menþinã normocarbia. Hipocapnia scade fluxul sanguin cerebral cu aprox.2% la fiecare scãdere a
presiunii CO2 cu 1 mmHg. De asemenea ºi fluxul
sanguin spinal poate fi scãzut în anestezia
hipotensivã.
2. Sistemul cardiovascular. Multe vasodilatatoare pot îmbunãtãþi funcþia ventricului stâng
prin reducerea postsarcinii, ceea ce reduce lucrul
inimii ºi implicit consumul de oxigen miocardic.
La valori mici ale tensiunii arteriale fluxul sanguin coronarian, dependent de presiunea diastolicã, poate scãdea, producând ischemie miocardiacã, mai ales la pacienþii coronarieni. Vasodilataþia produce o scãdere a volumului circulant ºi
o reducere a întoarcerii venoase, ce poate produce
tahicardie reflexã. Hipercarbia produce o creºtere
a eliberãrii de catecolamine, ce produce tahicardie ºi hipertensiune.
3. Aparatul respirator. Datoritã redistribuirii sângelui în circulaþia perifericã, scade
fluxul sanguin pulmonar ºi creºte spaþiul mort
alveolar ºi ºunturile intrapulmonare, iar vasoconstricþia pulmonarã hipoxicã este inhibatã. De
aceea este posibil sã aparã hipoxia, iar pulsoximetria ºi gazele sanguine trebuiesc urmãrite.
4. Aparatul renal. În timpul hipotensiunii
deliberate e posibil ca autoreglarea fluxului
sanguin renal, eficientã la valori ale tensiunii
arteriale sistolice între 80 ºi 180 mmHg, sã fie
inoperantã. Prin mãsurarea fluxului urinar printrun cateter Foley se poate urmãri perfuzia ºi
funcþia renalã.

INDICAÞII ALE HIPOTENSIUNII
CONTROLATE
Hipotensiunea controlatã este utilizatã
pentru a obþine un câmp chirurgical uscat, pentru
a facilita chirurgia vascularã ºi pentru a reduce
pierderile sanguine ºi implicit nevoia ºi volumul
transfuziei.
Avantajele metodei trebuiesc analizate în
raport cu riscurile la care este expus pacientul.
Nevoia ºi dorinþa de a controla sângerarea
mai uºor poate fi realizatã utilizând o tehnicã de
hipotensiune.

Astfel în neurochirurgie hipotensiunea
produce o îmbunãtãþire a vizibilitãþii în câmpul
operator, reduce sângerarea din tumorile cerebrale, reduce volumului creierului conducând la
o mai bunã vizibilitate a regiunii hipofizare ºi o
mai bunã expunere a câmpului operator.
În chirurgia ORL, maxilo-facialã plasticã
ºi microvascularã este important sã existe un
câmp operator curat.
Existã unele operaþii ortopedice la care prin
folosirea hipotensiunii controlate se reduc
pierderile sanguine ºi volumul transfuziei.
Indicaþiile principale ale hipotensiunii
controlate sunt prezentate mai jos:
Intervenþii care implicã pierderi de sânge
mari;
- chirurgia tumorilor pelviene ;
- chirurgia reconstructivã cap ºi gât;
- chirurgia vascularã;
- chirurgia protezelor de ºold;
- chirurgia spinalã reconstructivã (excorecþia scoliozei);
Intervenþii neurochirurgicale complexe:
- excizia de meningioame intracraniene
sau spinale;
- malformaþii arterio-venoase;
- chirurgia hipofizei;
- reconstrucþiile cranio-faciale;
Microchirurgie:
- chirurgia urechii medii;
- chirurgia endoscopicã sinusalã;
- chirurgia nervoasã ºi microvascularã;
Chirurgia intraocularã:
- vitrectomie;
- chirurgia coroidalã
Intervenþiile chirurgicale la martorii lui
Iehova.

CONTRAINDICAÞIILE INDUCERII
HIPOTENSIUNII CONTROLATE
Realizarea hipotensiunii controlate trebuie
efectuatã doar de cãtre un anestezist cu experienþã ºi numai dupã evaluarea atentã a pacientului pentru a cunoaºte starea sãnãtãþii acestuia
ºi a putea aprecia starea funcþionalã a diferitelor
organe ºi sisteme.
În timpul realizãrii hipotensiunii este necesarã aprovizionarea cu oxigen ºi substanþe
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nutritive precum ºi îndepãrtarea produºilor de
metabolism pentru a nu apãrea suferinþe ischemice, în special în teritorii vitale. Vasele
sanguine care au pereþii îngroºaþi sau îngustaþi
din cauza depunerilor ateromatoase îºi pierd
capacitatea de a se contracta sau dilata, iar fluxul
sanguin este dependent de presiune. Aceasta
implicã posibilitatea ca în timpul perioadelor de
hipotensiune sã aparã zone de ischemie în teritoriile în care existã vase stenotice. Din aceastã
cauzã pacienþii care au un istoric de boli vasculare au un risc crescut de complicaþii în timpul
perioadelor de hipotensiune deliberatã sau accidentalã. Realizarea hipotensiunii deliberate nu
este indicatã în cazul pacienþilor cu stenoze ale
arterelor carotide, a celor care au avut un accident
ischemic în antecedente, a celor cu boli vasculare
periferice, în special dacã sunt însoþite de claudicaþie. Existã ºi alte categorii de pacienþi la care
fluxul sanguin cerebral este înrãutãþit în cazul
episoadelor de hipotensiune ºi anume cei care
au o perfuzie cerebralã sau spinalã compromisã
de boli care cresc presiunea intracranianã sau
rahidianã ºi pacienþii care au avut recent o
hemoragie subarahnoidianã cu spasm vascular.
De asemenea, prezenþa bolii coronariene ischemice (infarct miocardic sau anginã pectoralã) sau
a bolilor cardiace cu debit fix (cum ar fi stenoza
aorticã sau cardiomiopatiile) contraindicã utilizarea tehnicilor de hipotensiune controlatã. În
toate aceste situaþii autoreglarea este absentã sau
deficitarã. Pacienþii cu hipertensiune cronicã pot
avea o presiune arterialã medie la care autoreglarea cerebralã este prezentã la valori mai ridicate
ale tensiunii arteriale, astfel cã, la aceºti pacienþi
valorile presiunii arteriale medii trebuiesc menþinute la un nivel mai ridicat în timpul realizãrii
hipotensiunii.
O atenþie specialã trebuie acordatã pacienþilor cu diferite disfuncþii organice, în special cei
cu insuficienþã hepaticã, insuficienþã renalã sau
neuropatie autonomã. În cazul acestora, hipotensiunea deliberatã poate agrava disfuncþia deja
existentã.
Alte categorii cu risc crescut în cazul
realizãrii hipotensiunii deliberate sunt pacienþii
hipovolemici, cei anemici sau cei cu glaucom
greu controlat.
O atenþie specialã necesitã evaluarea
pacienþilor diabetici care ar urma sã fie operaþi
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într-o tehnicã de anestezie hipotensivã. Aceºti
pacienþi pot avea suferinþe în diferite teritorii vasculare care sã fie oculte în momentul examinãrii,
iar neuropatia autonomã este prezentã în special
la diabeticii insulinodependenþi prost controlaþi.
Existã unele categorii de pacienþi la care
realizarea hipotensiunii deliberate este relativ
contraindicatã. La aceºtia se poate folosi hipotensiunea controlatã dar este nevoie de o monitorizare foarte atentã, deoarece riscurile sunt
crescute.
Astfel pacienþii vârstnici au un risc crescut
de apariþie a complicaþiilor datoritã modificãrilor
vasculare ce pot afecta autoreglarea în diferite
teritorii ºi a alterãrii controlului sistemului nervos
autonom. O recomandare în cazul acestor
pacienþi este sã nu se atingã valori ale presiunii
arteriale medii sub 80 mmHg.
Altã categorie de pacienþi care necesitã o
urmãrire atentã este reprezentatã de pacienþii cu
boli pulmonare cronice (astm bronºic, bronhopneumonie cronicã obstructivã, emfizem pulmonar, afecþiuni ale scheletului cutiei toracice), în
special dacã sunt prezente scãderi preoperatorii
ale presiunii oxigenului arterial sau a saturaþiei
arteriale a hemoglobinei în oxigen. La aceºti
pacienþi pot sã se agraveze tulburãrile raportului
ventilaþie-perfuzie cu apariþia unor episoade de
hipoxemie.
Decizia de a realiza sau nu o tehnicã de
hipotensiune trebuie individualizatã ºi
discutatã ºi nu e permisã deciderea folosirii ei
pe masa de operaþie.

MONITORIZAREA ÎN TIMPUL
HIPOTENSIUNII INDUSE
Existã un standard minim de monitorizare
care trebuie utilizat obligatoriu în timpul
realizãrii unor grade uºoare de hipotensiune.
Acesta include înregistrarea continuã a ECG,
saturaþia arterialã a oxigenului, capnografia
pentru urmãrirea valorii CO2 expirat, mãsurarea
temperaturii ºi mãsurarea tensiunii arteriale
neinvaziv.
În cazul scãderii importante a tensiunii
arteriale sau în cazul folosirii unor medicamente
cu acþiune rapidã pentru inducerea hipotensiunii

este indicatã mãsurarea continuã a tensiunii
arteriale prin plasarea unui cateter intraarterial,
astfel se cunoaºte nivelul hipotensiunii în orice
moment ºi se poate ajusta administrarea de
medicamente. Se recomandã ca tranductorul sã
fie plasat la nivelul cercului lui Willis pentru a
inregistra presiunea sanguinã cerebralã. În cazul
înregistrãrii intermitente a tensiunii arteriale,
metoda sfignomanometricã este mai precisã
decât cea auscultatoricã.
Mãsurarea presiunii venoase centrale este
indicatã atunci când intervenþia chirurgicalã este
laborioasã ºi se anticipeazã pierderi importante
de sânge ºi dã informaþii despre volumul
intravascular.
Debitul urinar se urmãreºte în special în
intervenþiile lungi, în care perioada de hipotensiune este prelungitã. La un nivel al tensiunii
arteriale sistolice sub 80 mmHg autoreglarea este
inoperantã iar filtrarea glomerularã scade. Filtrarea glomerularã se reia atunci când tensiunea
arterialã este adusã spre valorile normale.
Determinarea Astrup ne informeazã despre
oxigenare, ventilaþie, pH. Analizând parametri
Astrup se poate detecta acidoza metabolicã ºi se
face mai frecvent atunci când este folosit nitroprusiatul de sodiu ca agent hipotensiv.
Electrocardiograma este ultilizatã pentru
detectarea aritmiilor ºi a ischemiei miocardice.
Frecvent se utilizeazã derivaþia V5.

METODE DE OBÞINERE A
HIPOTENSIUNII CONTROLATE
Existã mai multe tehnici de realizare a
anesteziei hipotensive. Presiunea arterialã poate
fi scãzutã prin interferenþa cu unul din factorii
de bazã ce sunt implicaþi în menþinerea unei
presiuni normale. Dupã ce presiunea este scãzutã
trebuie sã avem posibilitatea de a readuce presiunea spre valori normale.
Dintre factorii implicaþi în menþinerea
tensiunii arteriale, cei de importanþã majorã sunt
debitul cardiac, rezistenþa vascularã perifericã ºi
volumul sanguin circulant.
De la introducerea anesteziei hipotensive
au fost utilizate mai multe tehnici de scãdere
deliberatã a tensiunii arteriale. Acestea pot fi
grupate astfel:

1. exsanghinare controlatã, pentru a reduce
volumul sanguin(arteriotomia);
2. bloc nervos, pentru a reduce rezistenþa
vascularã perifericã (rahidiana totalã, blocul
peridural total);
3. reducerea medicamentoasã a rezistenþei
periferice (blocante ganglionare-trimetafan, blocante adrenergice-fentolamina, vasodilatatoare
periferice-nitroglicerina, nitroprusiatul de sodiu,
adenozina,hidralazina);
4. hipotensiunea hipotermicã (refrigerarea,
hibernarea farmacologicã);
5. reducerea debitului cardiac, fie prin
reducerea contractilitãþii (anestezia generalã
profundã), fie prin reducerea întoarcerii venoase
(postura,respiraþia cu presiune pozitivã,
farmacologic);
6. metode combinate (blocante ganglionare
+ postura + respiraþie).
Toate aceste mijloace au unele particularitãþi, care vor fi prezentate în cele ce urmeazã.
1. Poziþionarea
Aºezarea pãrþii ce urmeazã a fi operatã
deasupra nivelului inimii scade presiunea în zona
respectivã ºi astfel creºte ºansa unui câmp
operator curat. Se pot folosi astfel de poziþii în
operaþiile de la cap ºi gât, în chirurgia spinalã ºi
în chirurgia membrelor.
În cazul folosirii presiunii arteriale sângerânde nivelul zero va fi luat la nivelul cercului
lui Willis.
Orice operaþie în care câmpul operator este
ridicat deasupra nivelului inimii are risc de
apariþie a emboliei gazoase.
În general, în cazul operaþiilor la nivelul
capului ºi gâtului, poziþionarea este cu capul
puþin ridicat, având grijã ca drenajul venos sã nu
fie împiedicat.
2. Metode farmacologice
Dintre mijloacele medicamentoase utilizate pentru scãderea tensiunii arteriale o parte
au fost abandonate fie din cauza efectelor secundare, fie a dificultaþilor de control a tensiunii
arteriale. Astfel este cazul blocantelor ganglionare pentolinium ºi hexametoniu.
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Un medicament ideal pentru producerea
hipotensiunii ar trebui sã aibe un efect controlabil, o duratã scurtã de acþiune, un debut rapid ºi
sã nu fie toxic.
Medicamentele depresante ale sistemului
nervos central pot fi folosite pentru obþinerea
hipotensiunii deoarece ele produc depresia
reflexului baroreceptor ºi o deprimare a centrului
vasomotor, astfel producând hipotensiune.
Toate anestezicele halogenate deprimã sistemul cardiovascular, unele deprimând mai ales
debitul cardiac (halotan), în timp ce altele acþioneazã predominant pe rezistenþa vascularã
perifericã (izofluran). Titrarea se face prin
reglarea concentraþiilor inspirate.
Întrucât acþioneazã predominant pe rezistenþa vascularã perifericã, izofluranul, sevofluranul ºi desfluranul sunt preferabile de a se utliza
în loc de halotan, care deprimã în primul rând
debitul cardiac. ªi fluxul sanguin în organele
vitale este mai bine menþinut atunci când se
utilizeazã vasodilatatoare. La MAC sub 1 izofluranul menþine fluxul sanguin cerebral ºi scade
metabolismul cerebral. Dintre halogenate
izofluranul produce cea mai micã vasodilataþie
cerebralã, alãturi de sevofluran, de aceea au o
margine de siguranþã.
Totuºi la concentraþii mari izofluranul
poate produce creºterea presiunii intracraniene
ºi edem cerebral.
Enfluranul poate produce ischemie în
organele cu rezervã redusã, la vârstnici, iar
izofluranul a fost implicat în fenomenul de furt
coronarian.
Medicamentele vasodilatatoare pot fi
utilizate pentru realizarea anesteziei hipotensive.
Ele acþioneazã pe muºchiul neted vascular
ºi produc o scãdere a rezistenþei vasculare periferice ºi implicit a tensiunii arteriale. În cazul
folosirii vasodilatatoarelor, mai ales a celor cu
acþiune rapidã, se indicã monitorizarea tensiunii
arteriale continuu.
Reducerea rezistenþei periferice poate
produce scãderi brutale ale tensiunii arteriale în
cazul pacienþilor cu disfuncþii ale sistemului
nervos autonom, cum sunt unii pacienþi diabetici.
NITROPRUSIATUL DE SODIU a fost
utilizat pentru a induce hipotensiune de peste
50 ani.
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Dozele recomandate sunt de 0,25-1,5mg/
kg/min.Riscul de efecte secundare este mare la
doze peste 8 mg/kg/min.
Mecanismul de acþiune este prin vasodilataþie directã mediatã prin oxid nitric.
Avantajul acestui medicament este
reprezentat de un debut ºi o terminare rapidã a
acþiunii, controlatã prin titrare. Dezavantajele
sunt reprezentate de toxicitatea cian (care poate
apãrea mai ales în cazul folosirii dozelor mari),
creºterea presiunii intracraniene, posibilitatea
scãderii saturaþiei prin creºterea ºunturilor
pulmonare, riscul apariþiei hipertensiunii la
oprirea administrãrii.
NITROGLICERINA acþioneazã tot prin
intermediul oxidului nitric, producând vasodilataþie arteriolarã ºi venoasã. Dozele folosite sunt
obiºnuit 1-10 mg /kg/min, prin titratre, pânã la
nivelul de hipotensiune dorit.
Dezavantajul folosirii nitroglicerinii este
datorat posibilitãþii de a creºte presiunea intracranianã, riscul apariþiei hipertensiunii la oprirea
administrãrii, creºterii ºunturilor intrapulmonare.
ADENOZINA produce inhibarea eliberãrii
de NA. Efectul adenozinei este blocat de cafeinã
ºi alte metilxantine. Rolurile farmacologice ºi
fiziologice ale inhibiþiei eliberãrii de NA de cãtre
adenozinã nu sunt clar definite. Funcþia fiziologicã a acestor receptori poate fi reducerea tonusului simpatic sub condiþii hipoxice când producþia de adenozinã este crescutã. Ca ºi o consecinþã a scãderii eliberãrii de NA lucrul inimii
poate fi redus ºi scãzut necesarul de oxigen.
Recent adenozina a fost utilizatã pentru a produce
hipotensiune controlatã.
Tehnica presupune realizarea unei anestezii generale, monitorizare adecvatã. Pacientul
poate fi pretratat cu dipiridamol, care prelungeºte
efectul adenozinei prin inhibarea preluãrii
adenozinei de cãtre þesuturi.
Doza de adenozinã este 0,01-0,32 mg/kg/
min. Se începe cu o dozã mai micã, cu o viteza
de aproximativ 1 mg/min, ce se dubleazã la
fiecare 15 secunde, pânã când nivelul dorit de
hipotensiune este atins.
Cînd se opreºte perfuzia de medicament
valorile tensiunii arteriale revin la normal în
aproximativ 1-5 minute.
Hipotensiunea indusã de adenozinã este
stabilã. Medicamentul este un vasodilatator

coronarian, creºte debitul cardiac, menþine presiunile de umplere, creºte volumul bãtaie, reduce
consumul miocardic de oxigen, nu produce
hipertensiune rebound.
HIDRALAZINA este un vasodilatator predominant arterial ce poate fi folosit pentru
reducerea valorilor tensionale, dar instalarea
efectului este lentã. Poate fi reinjectat, la nevoie.
PROSTAGLANDINA E1a fost utilizatã în
doze de 0,1-0,65mg/kg/min, fiind bine toleratã,
dar eficienþa sa este limitatã. Avantajele folosirii
sale sunt date de debutul rapid, scãderea tahicardiei reflexe ºi a fluxului sanguin cerebral stabil.
Sfârºitul acþiunii este lent ºi poate produce
bradicardie. Mecanismul de acþiune este prin
vasodilataþie directã.
Blocante ganglionare
TRIMETAFANUL este singurul medicament din aceastã categorie care se mai utilizeazã.
Acþioneazã dupã 2 minute de la injectare ºi este
metabolizat rapid de cãtre colinesteraza plasmaticã. La concentraþii crescute produce tahicardie,
bronhospasm, ileus paralitic, potenþarea relaxantelor musculare. Combinaþia 1/10 cu nitroprusiat
a fost utilizatã pentru a reduce efectele secundare.
Dozele folosite sunt 1-5 mg/min, la tensiunea
arterialã medie sub 55 mmHg poate apãrea
compromiterea funcþiei cerebrale.
Blocanþii adrenergici
ESMOLOL
Este un blocant al receptorilor beta-1
adrenergici cu durata de acþiune ultrascurtã,
având timp de înjumãtãþire de 9 minute ºi de
aceea poate fi administrat ca bolus sau perfuzie
continuã pentru inducerea hipotensiunii. Doza
de încãrcare este de 0,2-0,5 mg/kg/min,urmatã
de administrarea continuã de 50-200mg/kg/
min.Avantajul este dat de acþiunea rapidã,dar
eficienþa este limitatã,în plus poate produce
bronhospasm ºi depresie cardiacã.
LABETALOL
Este un blocant al receptorilor alfa ºi beta
adrenergici, dozele folosite sunt 20 mg iniþial,
urmatã de 0,5-2 mg/min (doza totalã 300 mg).

Probabilitatea de efecte adverse este redusã, dar
eficienþa este scãzutã ºi poate apãrea
bronhospasm.
Blocantele canalelor de calciu
NICARDIPINA a fost utilizatã pentru
inducerea hipotensiunii, dar dozajul trebuie sã
fie foarte atent deoarece este foarte greu de a
antagoniza efectul blocanþilor de calciu.
Produce vasodilataþie coronarianã ºi perifericã. Infuzia se începe cu 5mg/h, doza maximã
este15mg/h. Poate creºte ºunturile pulmonare.
BLOCURILE NERVOASE
Prin blocarea fluxului nervos simpatic se
obþine o vasodilataþie ºi o scãdere a tensiunii
arteriale. Pentru ca hipotensiunea sã fie eficientã
trebuie sã fie blocat tot influxul simpatic. Aceasta
presupune realizarea unei anestezii rahidiene
totale dupã ce este controlatã calea aerianã prin
intubaþie trahealã ºi ventilaþie mecanicã. De
asemenea, dacã se opteazã pentru o anestezie
periduralã, aceasta trebuie sã fie înaltã. Nivelul
de hipotensiune obþinut prin aceste blocuri este
dificil de controlat. Ele sunt utile în special în
operaþiile de la nivelul jumãtãþii inferioare a
corpului.

PRINCIPII
1. În vederea realizãrii hipotensiunii controlate este deosebit de importantã comunicarea
cu echipa operatorie.
2. Anestezistul trebuie sã fie familiarizat
cu tehnica ºi capabil sã recunoascã ºi sã trateze
complicaþiile care pot apãrea.
3. Trebuie sã existe toate medicamentele
ºi materialele de urgenþã.
4. Chirurgul trebuie sa fie priceput ºi rapid.
5. Nivelul hipotensiunii trebuie sa fie
eficient, dar SIGUR!
6. Valoarea hipotensiunii trebuie sã fie
controlatã.
7. Selectarea pacienþilor care au nevoie ºi
indicaþie pentru tehnicã ºi nu au contraindicaþii
absolute.
8. Volumul sanguin sã fie normal atât pre
cât ºi intraoperator.
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9. Înlocuirea pierderilor sã fie promptã.
10. Utilizarea posturii acolo unde este
posibil.
11. Cunoaºterea factorilor care controleazã
tensiunea arterialã (sistemul nervos, debitul
cardiac, rezistenta vascularã perifericã, volumul
sanguin total, vâscozitatea sângelui, elasticitatea
vaselor, factori umorali ).
12. Modalitatea de producere a hipotensiunii, cu atingerea unui nivel la inducerea
hipotensiunii care apoi trebuie menþinut.
13. Cunoaºterea particularitãþii agenþilor
anestezici, a interferenþei acestora cu sistemele
de reglare a tensiunii arteriale ºi cu medicamentele folosite pentru inducerea hipotensiunii.
14. Influenþa ventilaþiei. Ventilaþia controlatã amplificã hipotensiunea indusã de blocanþii
ganglionari. Hipoventilaþia are ca efect cresterea
CO2 arterial cu creºterea eliberãrii de catecolamine ºi a tensiunii arteriale.
15. Creºterea valorilor tensiunii arteriale
înainte de închiderea plãgii operatorii pentru a
se putea realiza o hemostazã bunã.
16. Urmãrire postoperatorie atentã, în special mãsurarea tensiunii arteriale pe o perioada
de cel puþin 6 ore.

COMPLICAÞII
În timpul hipotensiunii controlate apar o
serie de modificãri ca ºi preþ pentru obþinerea
unui câmp operator uscat. Acestea pot avea ca
urmare apariþia de complicaþii. Studiile au arãtat
cã frecvenþa apariþiei complicaþiilor depinde atât
de gradul de hipotensiune permis cât ºi de durata
perioadei de hipotensiune.
Astfel o hipotensiune în jurul valorii de 80
mmHg tensiunea arterialã sistolicã este mai bine
toleratã, cu apariþia de mai puþine complicaþii,
decât hipotensiunea sub acest nivel.
În general se acceptã ca ºi duratã maximã
a hipotensiunii 1,25-1,5 ore, deºi au fost raportate
anestezii hipotensive cu duratã mai mare, fãrã
apariþia de complicaþii.
Un alt aspect care poate influienþa morbiditatea este modul de inducere al hipotensiunii, o
inducþie brutalã este mai periculoasã decât
inducþia blândã,atentã.
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S-a raportat o frecvenþã a mortalitãþii de 1
la 500 cazuri, moartea fiind provocatã de: tromboza cerebralã, anoxie cerebralã, insuficienþã
renalã, oprire cardiacã, tromboza coronarianã,
hemoragie reacþionalã sau de colaps cardiovascular.
Frecvenþa mare a complicaþiilor nu aboleºte acest procedeu, întrucât în anumite situaþii
salveazã vieþi fãcând ca un caz considerat inoperabil sã poatã fi rezolvat.
S-au studiat ºi efectele hipotensiunii pe
funcþiile intelectuale.
Trezirea întârziatã dupã o anestezie hipotensivã se pare ca are ca ºi cauzã o hipoxie cerebralã mai degrabã decât un efect prelungit al
medicamentelor. Apare mai frecvent la persoanele aterosclerotice.
Pentru a scãdea frecvenþa complicaþiilor
este important ca sã se asigure anumite condiþii:
un volum sanguin preoperator adecvat, înlocuirea
imediatã a pierderilor sanguine, menþinerea unei
cãi aeriene libere, anestezie adecvatã, oxigenare
bunã ºi o urmãrire meticuloasã a cazului, atât în
perioada intervenþiei cât ºi în perioada postoperatorie.

REVERSIA HIPOTENSIUNII
CONTROLATE
1. Perioada de hipotensiune controlatã ar
trebui sã fie cât mai scurtã .
2. Când hipotensiunea controlatã nu mai
este necesarã, presiunea arterialã ar trebui
readusã spre valoarea preoperatorie. Acest proces
trebuie sã fie controlat cu aceeaºi grijã ca ºi
tehnica de hipotensiune propiu-zisã.
3 Iniþial, administrarea agenþilor hipotensivi de generaþia a doua, ca ºi a vasodilatatoarele
intravenoase trebuie intreruptã. Aceasta restaureazã o balanþã mai normalã între volumul
circulant ºi capacitatea vascularã. Efectele agenþilor cu acþiune scurtã descreºte în 2-10 minute.
Apoi concentraþia inspiratorie a anestezicelor
volatile poate fi adusã la o valoare anestezicã
normalã; aceasta produce încã o creºtere a tensiunii arteriale spre normal. În sfârºit, repoziþionarea blândã restaureazã perfuzia normalã.
Unii pacienþi încã rãmân moderat hipotensivi ºi poate fi necesar (ex. pentru a confirma

hemostaza) sã se facã ºi alte trepte pentru a aduce
tensiunea arterialã spre normal. Trebuie subliniat
cã aceste trepte vor urma, nu vor substitui, cele
trei stadii menþionate mai sus. Perfuzarea de
lichide sau administrarea de efedrinã sau metoxaminã este de obicei eficientã.
Poate apãrea hipertensiune rebound;
aceasta este tratatã mai eficient cu medicamente
intravenoase cu durata scurtã, cum ar fi b blocantul esmolol. Hipertensiunea persistentã trebuie
analizatã cu grijã, pentru cã mai frecvent poate
fi produsã de durere ºi hipotermie, decât din
activarea semnificativã a rãspunsurilor endocrine la hipotensiune.

CONCLUZII
1. Utilizarea hipotensiunii controlate
rãmâne o importantã tehnicã anestezicã pentru
cã permite pacientului de multe ori sã beneficieze
de o intervenþie chirurgicalã care nu ar putea fi
realizatã satisfãcãtor fãrã ea.
2. Utilizarea sigurã a tehnicii implicã o
înþelegere a fiziologiei ºi farmacologiei de bazã
pentru ca un grad nepotrivit de hipotensiune sã
nu fie utilizat unde existã o contraindicaþie .
3. Nevoia chirugicalã pentru un cîmp fãrã
sânge nu poate permite sã depãºeascã judecata
clinicã a anestezistului ºi unii pacienþi pot suferi
efecte adverse din orice perioadã de hipotensiune
perioperatorie, controlatã sau accidentalã.
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