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IMAGISTICA ÎN DURERE
Imagistica este adesea utilã în diagnosticul
ºi managementul durerii. Evaluarea ºi tratarea
adecvatã a pacienþilor implicã o comunicare
eficientã între radiolog ºi medicul curant.
Radiologul recomandã tehnica cea mai adecvatã,
þinând cont de simptomatologie, diagnosticul
prezumtiv, tipul de þesut ce urmeazã a fi evaluat,
capacitatea pacientului de a tolera examinarea,
gradul de urgenþã ºi raportul cost beneficiu.
Existã o multitudine de investigaþii imagistice,
pornind de la cele standard (radiografia, tomografia convenþionalã, echografia, examen baritat,
urograma excretorie) pânã la cele complexe
(tomografia computerizatã, RMN, medicina
nuclearã) sau invazive (mielografie, artrografie,
angiografie). Aceste tehnici contribuie la
acurateþea diagnosticului anatomic ºi patologic.
Durerea este cu siguranþã unul din cele mai
frecvente simptome întâlnite în clinicã. Evaluarea completã a pacientului implicã anamneza ºi
examenul fizic care au o importanþã fundamentalã în selectarea investigaþiei imagistice
adecvate. În afarã de stabilirea unui diagnostic
corect, imagistica are un rol important în monitorizarea terapiei ºi a evoluþiei bolii.
Cefaleea ºi durerea facialã
Cefaleea severã cu debut brusc este
evaluatã cel mai eficient prin CT (1,2), pentru a
exclude hemoragia subarahnoidianã sau alt tip
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de hemoragie intracerebralã, drept cauzã (3,5,6).
În cazul cefaleei subacute ºi cronice investigaþia
cea mai indicatã este RMN.
Durerea facialã, presupusã a fi de origine
sinusalã este evaluatã optim prin CT, ca ºi fracturile de la nivelul feþei. RMN este cea mai indicatã în vizualizarea articulaþiei temporomandibulare, in cazul durerii orofaciale (12,13).
Regiunea cervicalã ºi membrele
superioare
La aceste nivele durerea poate avea cauze
multiple ºi poate avea ca origine þesuturile moi,
mãduva spinãrii, rãdãcinile nervoase, structurile
musculoscheletale sau poate fi iradiatã de la nivel
visceral. Bolile degenerative ale coloanei
cervicale ºi discurile herniate sau protruzionate
sunt cel mai frecvent incriminate în majoritatea
cauzelor, compresia radicularã ducând la apariþia
paresteziilor, hipotoniei ºi a durerii.
Dupã radiografia iniþialã, RMN reprezintã
tehnica de elecþie în evaluarea ulterioarã. Aceasta
este superioarã în demonstrarea atât a bolii discale ºi a spondilozei cervicale, cât ºi a metastazelor de la nivelul mãduvei ºi canalului spinal.
Durerile articulare sunt evaluate cel mai
bine tot prin RMN, precedatã de o radiografie
simplã. Artrografia poate fi ºi ea folositã singurã
sau în combinaþie cu RMN.
Torace ºi abdomen
Durerea toracicã ºi abdominalã poate avea
o multitudine de cauze, ca de exemplu: refluxul
gastroesofagian, angina, boala ulceroasã,
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pancreatita, bolile prostatei, boli renale etc. În
evaluarea iniþialã a durerii la aceste nivele,
radiografia standard poate fi avantajoasã în
excluderea unor cauze, cum ar fi pneumotoraxul,
pericardita, pneumoperitoneul, litiaza biliarã ºi
renalã. Ulterior sunt recomandate ca investigaþii
imagistice echografia, CT sau examinarea
gastrointestinalã cu substanþã de contrast.
Durerea lombarã
Durerea la nivelul spatelui ºi al membrelor
inferioare are o etiologie variatã. Printre cauze
sunt incluse bolile degenerative ale mãduvei ºi
ºoldului, compresia radicularã, durerea visceralã
iradiatã, patologia neuralã sau musculoscheletalã, boli articulare, tumori de þesuturi moi.
S-a constatat cã durerea de spate afecteazã
80% din adulþi (16). CT (9), RMN (1,2,3,8,9) ºi
mielografia (2,13,14,15) furnizeazã informaþii
în evaluarea acestor pacienþi. RMN este superioarã CT ºi mielografiei în cazul bolilor degenerative ale discului intervertebral (8).
Compresia rãdãcinilor nervoase sau a
canalului medular de cãtre structurile osoase este
investigatã cel mai bine prin CT. RMN poate fi
folositã, de asemenea, în evidenþierea traumatismelor spinale, fiind de elecþie în evaluarea ligamentelor ºi a mãduvei precum ºi a prezenþei
hematoamelor (20). RMN este superioarã în
detectarea infecþiilor de la nivelul mãduvei, discurilor ºi corpurilor vertebrale (10) ºi este tehnica
de elecþie în evaluarea leziunilor intramedulare,
intradurale - extramedulare sau extradurale (8,9).
Failed back surgery syndrome (FBSS)
FBSS reprezintã persistenþa simptomelor
la nivelul spatelui sau a membrelor inferioare,
consecutiv chirurgiei lombare. În aceste cazuri,
trebuie fãcutã o diferenþiere între cauzele mecanice ºi nemecanice. Leziunile mecanice cum ar
fi stenoza spinalã, discul recurent sau instabilitatea spinalã, pot cauza compresia mãduvei
adiacente sau a rãdãcinilor nervoase ºi pot fi
corectate prin intervenþii chirurgicale suplimentare (17). Leziunile nemecanice includ fibroza
epiduralã, arahnoidita, durerea psihosomaticã ºi
nu pot fi rezolvate prin operaþie (17).
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RMN cu substanþã de contrast (Gadolinium) este metoda de elecþie pentru evaluarea
FBSS (18,19).
În ultimii ani a crescut interesul în ceea ce
priveºte inserþia percutantã a fibroscopului
flexibil în canalul vertebral, în scopul obþinerii
de noi informaþii legate de anestezia spinalã ºi
epiduralã, precum ºi ca metodã de diagnostic ºi
tratament în cadrul sindroamelor dureroase
persistente. În 1938 Pool a realizat pentru prima
oarã o endoscopie spinalã. Tehnica a dispãrut din
literaturã pânã prin anii 60-70, când Olinger ºi
Ohlaber au realizat un endoscop suficient de
subþiere cât sã treacã printr-un ac spinal de 17
Gauge (21). Studiile recente au folosit atât
fibroscoape rigide (2) cât ºi flexibile (3,4,5).
Într-un studiu fãcut pe 58 pacienþi supuºi
neuroplastiei epidurale caudale (liza aderenþelor
epidurale) nu a apãrut nici o complicaþie legatã
de endoscopie (7), principala reacþie adversã
fiind durerea rezidualã la locul de inserþie. Dupã
îndepãrtarea aderenþelor, un cateter Racz a fost
inserat prin endoscop în spaþiul epidural ºi a fost
iniþiat un tratament cu steroizi, anestezice locale
ºi ser fiziologic, timp de trei zile.
Durerea neoplazicã
Blocul neurolitic de plex celiac este folosit
în terapia durerii asociate neoplasmelor abdominale. Deºi în majoritatea cazurilor se poate
utiliza fluoroscopia, CT asigurã o vizualizare
excelentã a structurilor anatomice la acest nivel.
Complicaþiile care pot fi evidenþiate, prin folosirea CT, includ hematuria, injectarea intravascularã ºi pneumotoraxul. CT permite evidenþierea structurilor adiacente ganglionului celiac.

IMAGISTICA ÎN ANESTEZIA
REGIONALÃ
Ultrasonografia în blocul neuraxial
În anestezia epiduralã este esenþialã
identificarea cu acurateþe a spaþiului peridural.
Primele studii de succes în mãsurarea ultrasonicã
a acestui spaþiu au fost fãcute în anii 80, de cãtre

Cork (22) ºi Currie (23). Wallace (24) a confirmat cã adâncimea la care este introdus acul poate
fi dedusã din mãsurãtoarea ultrasonicã a acesteia.
Într-un studiu recent, Bonazzi ºi Garcia (25) au
fost primii care au identificat ligamentul galben
lombar. Ei au utilizat examinarea ultrasonica
înainte de puncþia epiduralã. Aceastã tehnicã
imagisticã îºi gãseºte o întrebuinþare aparte în
obstetricã, deformãri ale coloanei vertebrale (26),
chirurgie spinalã în antecedente, obezitate, precum ºi în procesul de training al rezidenþilor (27).
Gravidele prezintã adesea scoliozã, hiperlordozã sau cifozã, obezitate ºi edeme, care fac
dificilã identificarea reperelor anatomice; din
cauza modificãrilor hormonale date de sarcinã,
ligamentul interspinos devine mai moale ºi
neomogen. Aceasta duce la o pierdere falsã de
rezistenþã în momentul reperãrii spaþiului ºi
ulterior la malpoziþionarea cateterului epidural.
Un studiu fãcut pe 60 gravide (28) a investigat
influenþa alterãrilor tisulare asupra tehnicii de
anestezie regionalã. A fost scanat spaþiul epidural
în timpul sarcinii ºi dupã. Au fost înregistrate
mãrimea spaþiului intervertebral L 3  L4 ºi
modificãrile în localizarea ligamentului galben
ºi durei mater. S-au constatat urmãtoarele: în
timpul sarcinii spaþiul epidural a fost localizat
mai profund iar unghiul sub care s-a practicat
puncþia a devenit mai ascuþit. Diametrul spaþiului
intervetebral L3  L4 a fost mai redus. Explicaþia
pentru aceste constatãri rezidã probabil în
prezenþa edemului ºi a modificãrilor de þesut conjunctiv, care duc la creºterea în volum a proceselor spinoase. Astfel, la sfârºitul sarcinii, aria
optimã tegumentarã de puncþie a fost mai micã
iar canalul format de þesuturile moi dintre
procesele spinoase a fost mai îngust. Prin urmare
s-a redus zona de siguranþã între perforarea
ligamentului galben ºi puncþia duralã inadvertentã. Calitatea reprezentãrii imagistice a fost
diminuatã cu 50-70% în sarcinã dar a fost suficientã pentru identificarea ligamentului galben
ºi a spaþiului epidural în toate cazurile.
Au existat ºi alte studii (29), care au încercat sã coreleze adâncimea la care este reperat
spaþiul peridual cu caracteristicile fizice ale
pacienþilor. Mãsurarea distanþei poate fi realizatã
ºi prin radiografia lateralã a coloanei lombare
sau CT dar acestea nu sunt indicate în sarcinã.

Ultrasonografia este o tehnicã eficienta în
evaluarea anatomiei spinale (30) ºi este lipsitã
de efecte adverse asupra mamei ºi fãtului.
În anestezia combinatã spinalã-epiduralã,
eºecul este cauzat de alegerea greºitã a locului
de puncþie sau devierea axialã în momentul
avansãrii acului. În acest context a fost realizat
un studiu în care sã fie vizualizatã în timp real
manipularea acelor epidurale ºi spinale (31). În
mod normal, când adâncimea la care se gãseºte
spaþiul epidural se determinã echografic înainte
de puncþie, se mãsoarã traiectoria cea mai scurtã.
Totuºi aceastã traiectorie idealã este rareori
gãsitã în timpul inserãrii oarbe a acului. In plus,
trecerea acului bont Tuohy prin þesuturi genereazã presiuni mari (32) ºi deformãri ulterioare
ale acestora, care duc la o creºtere cu câþiva milimetri a adâncimii la care se gãseºte spaþiul epidural, comparativ cu cel mãsurat ultrasonic. Tocmai
de aceea a fost propusã examinarea echograficã
în timp real, pentru eliminarea acestor diferenþe.
Acest studiu a demonstrat cã supravegherea
ultrasonograficã în timp real a CSE duce la
îmbunãtãþirea tehnicii prin scãderea numãrului
de încercãri ºi implicit, a complicaþiilor legate
de acestea (infecþii, hematom, leziuni neurologice), asigurã informaþii esenþiale ºi precise cu
privire la localizarea spaþiului epidural, a structurilor care îl preced ºi la procesul de inserare a
acelor.
Ultrasonografia în blocurile de nervi
periferici
Folosirea pe scarã largã a blocurilor periferice a dus la cãutarea unor tehnici care sã ghideze
imagistic localizarea nervilor, astfel încât sã
creascã rata de succes ºi sã se reducã incidenþa
complicaþiilor.
Echografia pare a fi cea mai adecvatã în
acest sens, principalul avantaj fiind examinarea
anatomicã a zonei de interes în timp real.(33)
De asemenea, permite vizualizarea structurilor
neurale ºi a þesuturilor de vecinãtate, inserarea
acului ºi rãspândirea substanþei anestezice.(34)
În cadrul blocurilor periferice ghidate ultrasonic trebuie respectate câteva principii generale:
- Calitatea imaginilor este dependentã de
calitatea echografului ºi a transductorilor,
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selectarea adecvatã a transductorului
(frecvenþa), interpretarea pertinentã ºi de
o bunã coordonare vizualã ºi manualã în
momentul avansãrii acului.
- Poziþionarea optimã a pacientului.
- Localizarea nervului prin ultrasonografie
poate fi combinatã cu neurostimularea;
tehnicile sunt complementare, echografia
furnizând informaþii anatomice, în timp
ce rãspunsul motor asigurã informaþii
funcþionale despre nerv.
- Existã douã aborduri. Primul are ca scop
alinierea ºi deplasarea acului în axul longitudinal al transductorului, fiind indicat
când este foarte importantã vizualizarea
permanentã a vârfului acului (ex.: blocul
supraclavicular, în scopul evitãrii
puncþiei pleurale accidentale). Al doilea
abord plaseazã acul perpendicular pe
probã. În acest caz imaginea echograficã
capteazã o vedere transversalã a acului,
evidenþiat pe ecran ca un punct hiperecogen. Acest abord este folosit în special
în plasarea unui cateter de-a lungul
nervului.
Existã câteva studii legate de folosirea
ultrasonografiei în blocurile de nervi periferici.
Nici unul însã nu a examinat impactul acestei
tehnici asupra injuriei nervoase. Marhoffer et al.
(35) au demonstrat beneficiul abordãrii ultrasonice (US) a blocului 3 în 1, comparativ cu
folosirea nerustimulatorului (NS). Blocul
senzitiv s-a instalat mai rapid în grupul US, faþã
de NS (US 16±14min, NS 27±16min) iar calitatea acestuia a fost semnificativ mai bunã în
grupul US (15±10% din valoarea iniþialã, NS
27±14%). S-a constatat o analgezie bunã la 95%
din pacienþii aparþinând grupului US ºi la 85%
din grupul NS. Vizualizarea vârfului acului,
nervului femural, vaselor mari ºi a difuzarii anestezicului local a fost posibilã la 85% din pacienþi.
Morbiditatea asociatã s-a înregistrat decât în
grupul NS (puncþie arterialã accidentalã în 3
cazuri). Într-un alt studiu s-a constatat cã folosirea US duce la scãderea cantitãþii de anestezic,
comparativ cu tehnica NS.(36) Autorii au concluzionat cã blocul 3 în 1 ghidat US are un
debut rapid, o calitate îmbunãtãþitã a blocului
senzitiv ºi un risc scãzut de complicaþii asociate.
Williams et al. au demonstrat cã folosirea
US creºte calitatea blocului supraclavicular (37).
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Regiunea interscalenicã
La acest nivel, rãdãcinile plexului brahial
sunt localizate între muºchii scalen anterior ºi
median. Aceºtia sunt vizualizaþi cel mai bine din
partea lateralã a gâtului, într-un plan oblic axial.
Superficial se identificã sternocleidomastoidianul iar în profunzime groapa interscalenicã, în
care se observã rãdãcinile nervoase (38). Acestea
apar hipoecogene iar mai profund faþã de acest
plan, se gãsesc artera ºi vena vertebralã în vecinãtatea procesului transvers. Carotida ºi jugulara
internã se identificã medial.
Regiunea supraclavicularã
Artera subclavie este cel mai proeminent
reper, identificat superior de prima coastã. Trunchiurile nervoase la acest nivel se gãsesc într-o
teacã unicã, lateral ºi cranial faþã de artera
subclavie. Sub prima coastã în profunzime, se
vizualizeazã pleura ºi vârful plãmânului.
Regiunea infraclavicularã
La acest nivel, componentele plexului
brahial se gãsesc între pectoralul mare ºi pectoralul mic. Pot fi vizualizate optim în plan
parasagital, medial de procesul coracoid.
Trunchiurile apar hiperecogene, cel lateral fiind
situat cranial faþã de arterã, cel medial apare
deseori între arterã ºi venã iar cel posterior este
localizat în spatele arterei.
Regiunea axilarã
În axilã ºi partea superioarã a braþului,
mãnunchiul neurovascular este localizat în ºanþul
bicipital, care separã muºchii flexori de extensori.
La acest nivel, ramurile terminale ale plexului
(nervii musculocutan, median, ulnar ºi radial) se
gãsesc superficial, de obicei la 1-2cm sub piele.
De aceea se recomandã un transductor linear.
Pentru a obþine o secþiune transversalã a mãnunchiului neurovascular, cu braþul în abducþie la
90° ºi antebraþul flectat, proba trebuie poziþionatã
perpendicular pe axul lung al braþului, cât mai
aproape posibil de axilã. Nervii din axilã au o
formã rotundã spre ovalã ºi sunt hipoecogeni cu

zone interne hiperecogene. În aceastã zonã
medianul ºi ulnarul sunt lateral ºi respectiv
medial de arterã. Radialul, de obicei, se gãseºte
posterior sau posteromedial de arterã (39).
Musculocutanul apare hiperecogen, între biceps
ºi coracobrahial. S-a demonstrat cã rata de succes
a blocului axilar depinde de injectarea separatã,
în jurul fiecãrui nerv a anestezicului, deoarece
difuzarea substanþei poate fi împiedicatã de
septurile existente la acest nivel, vizualizate
sonografic (40).
Plexul lombar
Vizualizarea sonograficã a plexului lombar
în regiunea paravertebralã este dificilã din cauza
localizãrii sale în profunzime. Transductorul este
plasat longitudinal, în plan parasagital, la aproximativ 3 cm de linia medianã, pentru a localiza
procesele transverse lombare. În imaginea axialã
se identificã muºchii drepþi spinali, lateral de procesul spinos ºi pãtratul lombar. Muºchiul psoas
se gãseºte profund ºi anterior faþã de aceºti
muºchi ºi este adiacent corpurilor vertebrale ºi
discurilor intervertebrale. Studii anatomice au
demonstrat cã plexul lombar este situat, cel mai
adesea, între 1/3 posterioarã ºi 2/3 anterioare ale
psoasului. Distanþa medie de la piele la plex este
de 5-6cm (41). Din acest motiv, se recomandã
ca anestezicul sã fie injectat în 1/3 posterioarã a
muºchiului. Echografia identificã de asemenea
ºi polul inferior al rinichiului, evitând astfel
apariþia unui hematom renal, ca urmare a unei
puncþionãri inadvertente (42).
Nervul femural poate fi uºor vizualizat în
regiunea inghinalã, lateral de vasele femurale.
Nervul sciatic este dificil de identificat în
regiunea fesierã. Mai jos, în regiunea subglutealã,
nervul este localizat mai superficial, de obicei la
5 cm sub piele. El apare hiperecogen, la jumãtatea distanþei dintre marele trohanter ºi tuberozitatea ischiaticã.
Tomografia computerizatã ºi rezonanþa
magneticã în anestezia regionalã
Una din cele mai recente aplicaþii ale CT
este studiul dinamic al difuziunii anestezicului
local, dupa realizarea blocului nervos.

Blocul femural continuu
Tehnicile regionale asigurã o bunã analgezie postoperatorie ºi recuperarea rapidã a
pacientului. Existã studii care au demonstrat, în
cazul protezei de genunchi, superioritatea blocului 3 în 1 comparativ cu tehnicile neuraxiale
(43). Gautier a fãcut observaþii, bazate pe imagini
RMN, cu privire la difuzarea substanþei anestezice, dupã injectarea pe cateter femural. Anesteziºtii evitã injectarea subinghinalã distalã (44)
iar în prezent se preferã introducerea cateterului
mai cranial pentru a atinge nivelul promontoriului, ultimul punct de convergenþã a nervilor
obturator ºi femural cu plexul lombosacrat
(45,46,47) Odatã ce cateterul este inserat, se
aºteaptã ca un volum suficient sã umple spaþiul
femural extins ºi sã asigure o analgezie
adecvatã. Totuºi studiul RMN aratã cã lucrurile
nu sunt atât de simple. In primul rând, cateterele
sunt introduse cãtre marginea crestei ilice, mult
mai departe de aria femuralã. În al doilea rând,
psoasul reprezintã o barierã în difuziunea anestezicului spre nervii femural, obturator ºi plexul
lombosacrat. Tendinþa naturalã a cateterului este
de a ascensiona pe partea anterioarã a muºchiului. Aceasta denotã cã în majoritatea cazurilor,
anestezicul trebuie sã difuzeze în jurul acestui
muºchi. Studiul a demonstrat cã poziþia finalã a
cateterului poate fi cel mai bine prevãzutã atunci
când cateterul este introdus 5-8cm.
Blocul continuu de plex lombar (48)
Gaertner et al. au evaluat beneficiul
opacifierii cateterului (49). Studiul a inclus 169
pacienþi la care s-a practicat bloc continuu de
plex lombar, prin abord posterior. Fiecare cateter
a fost verificat radiografic, folosindu-se 10ml
substanþã de contrast. Difuziunea epiduralã a
substanþei a apãrut la 3 pacienþi (1,8%). Doar un
singur pacient a prezentat simptome care relevau
difuziunea epiduralã a anestezicului. S-a folosit,
de asemenea, scanarea CT pentru a studia
rãspândirea substanþei anestezice în interiorul
psoasului. S-a demonstrat cã difuziunea anterioarã a anestezicului local poate fi rãspunzãtoare
pentru o analgezie ineficientã.
Blocul interscalenic continuu
Pentru o inserare mai uºoarã a cateterului
Boezart a descris un abord mai tangenþial la acest
nivel (50).
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Gautier a condus un studiu care a evaluat
difuziunea substanþei de contrast, dupã injectarea
pe cateterul interscalenic, utilizându-se imagini
CT. Dupã obþinerea unui rãspuns motor optim,
cateterul a fost introdus prin acul de neurostimulare, nu mai mult de 1cm peste vârful acului,
fiind imobilizat apoi la piele. S-au constatat
urmãtoarele: vârful cateterului a fost poziþionat
la mijlocul vertebrei C7; în majoritatea cazurilor
extensia cervicalã a cuprins 3-4 nivele; extensia
caudalã sub claviculã, a apãrut în 20% din cazuri.
Difuziunea centrifugã apare ca o regulã generalã,
în timp ce substanþa de contrast a fost gãsitã în
faþa scalenului anterior, aceasta fiind cauza parezei parþiale de frenic ºi de nerv recurent. Difuziunea substanþei în groapa interscalenicã a fost
cuantificatã ca superficialã, parþialã sau completã. Difuziunea completã a fost întâlnitã la 26%
din pacienþi.
Imagistica în complicaþiile anesteziei
regionale
CT ºi RMN sunt de o importanþã majorã
în diagnosticarea complicaþiilor neurologice
apãrute în anestezia regionalã. Aceste tehnici
imagistice fac posibilã evidenþierea rapidã a
abceselor ºi hematoamelor epidurale, a leziunilor
de mãduvã sau iritaþiilor radiculare.
RMN vizualizeazã mãduva, leziunile din
canalul spinal (51) ºi conþinutul fizic intraspinal.
Au fost fãcute studii care sã demonstreze eficacitatea RMN în evidenþierea scurgerilor de LCR
la pacienþii cu cefalee postpuncþie duralã precum
ºi difuzia ºi localizarea plombajului sanguin, în
spaþiul epidural (52,53). Imaginile RMN aratã
blood patch ca o colecþie extraduralã întinsã pe
o distanþã de 4-6 spaþii intervertebrale.
Investigaþiile imagistice permit iniþierea
unor acþiuni corective, în timp util ºi stoparea
evoluþiei complicaþiilor neurologice.
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