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Perioperator la bolnavii cu disfuncþie
renalã pot interveni complicaþii serioase, generatoare de mortalitate ridicatã, care impun creºterea capacitãþii preventive printr-o supraveghere
riguroasã, o tehnicã anestezicã ºi operatorie
adecvatã, precum ºi o reechilibrare corectã.

DEFINIÞIA INSUFICIENÞEI RENALE
Existã mai multe forme clinice ºi stadii
evolutive de insuficienþã renalã:
1. Insuficienþa renalã cronicã (IRC) constã
în diminuarea permanentã a funcþiei renale ce
contribuie la instalarea în organism a unor
perturbãri ce vizeazã:
- homeostazia hidro-electroliticã ºi acidobazicã;
- eliminarea deºeurilor organice;
- secreþia de hormoni (renina sau eritropoetina);
- metabolismul osos.
Insuficienþa renalã cronicã are caracter
ireversibil.
2. Insuficienþa renalã acutã (I.R.A.) perturbã de asemenea homeostazia mediului intern
(izotonia, izoionia, izohidria) ºi capacitatea de a
elimina deºeuri metabolice. Are caracter reversibil. Apare în cadrul unor agresiuni ischemice,
toxice, septice, traumatice sau în cursul unor
nefropatii medicale.
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
Clinica A.T.I.

Tipuri ºi stadii evolutive ale insuficienþei
renale care impun conduitã anestezicã diferenþiatã:
- insuficienþa renalã cronicã terminalã
(aflatã sub epuraþie extrarenalã);
- insuficienþa renalã cronicã nonterminalã
(aflatã sub terapie medicamentoasã ºi
igieno-dieteticã);
- insuficienþa renalã acutã organicã aflatã
sub dializã;
- insuficienþa renalã acutã funcþionalã sau
cu leziuni organice minime (ce nu
necesitã dializa).
Din punct de vedere al diurezei existã insuficienþe renale cu diureza pastratã sau oligoanuricã.
O categorie particularã o reprezintã bolnavii transplantaþi. Aceºtia pot sã prezinte funcþie
renalã normalã, insuficienþã renalã cu diureza
conservatã sau sã se afle sub dializã.

EVALUAREA FUNCÞIEI RENALE
Cercetarea funcþiei renale constituie o obligaþie înaintea oricãrui act anestezic. Printr-un set
de analize minime putem decela o disfuncþie
renalã necunoscutã de pacient deoarece semnele
clinice sunt deseori minime pânã în stadiul avansat de insuficienþã renalã. Analizele de rutinã sanguine ºi urinare identificã o insuficienþã renalã.
Examenul de urinã. Examen macroscopic
ºi microscopic. La inspecþie se poate pune în
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evidenþã o infecþie de tract uro-genital. Examenul
microscopic al sedimentului evidenþiazã globule
sanguine, bacterii, celule ce orienteazã diagnosticul. Examenul biochimic evidenþiazã concentraþia urinarã, proteinuria, glicozuria, electroliþii
ºi pH-ul.
Examenul sanguin deceleazã anemie prin
deficit de eritropoetinã, concentraþia de uree ºi
creatininã, electroliþii ºi dezechilibrele acidobazice.
Examenul radiologic evidenþiazã maladii
cardio-vasculare, pneumonie uremicã ºi epanºament pericardic.
EKG oferã date despre kaliemie.
Eco-Doppler evalueazã debitul sanguin renal.
O explorare mai complexã vizeazã hemodinamica renalã; funcþia glomerularã ºi funcþia
tubularã prin analize þintite pe aceste segmente
funcþionale renale dar care nu se impun de rutinã
preoperator.

PROBLEME PUSE ÎN FAÞA
MEDICULUI ATI DE CÃTRE BOLNAVII
CU INSUFICIENÞÃ RENALÃ
I. Impactul anestezico-chirurgical ºi
traumatic asupra funcþiei renale
Tehnicile ºi substanþele anestezice
Alegerea substanþelor ºi tehnicilor anestezice au ca obiectiv prezervarea funcþiei renale
perioperator:
- menþinerea DSR ºi presiunea de perfuzie;
- evitarea rãspunsului vasoconstrictor;
- absenþa sau limitarea acþiunii nefrotoxice.
Nu existã un anestezic care sã rãspundã
singur la aceste deziderate.
A. Anestezia regionalã dacã este judicios
efectuatã ºi urmãritã suprimã eficace rãspunsul
simpatic ºi al stresului chirurgical (catecolamine,
renina, ADH) ºi prezerva DSR ºi DFG. În
particular, pacienþii în vârstã sau cu cardiopatie
ischemicã necesitã o creºtere a aportului de
lichide de 25  50 % peroperator.
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Anestezia periduralã nu previne creºterea
rezistenþei vasculare indusã prin clampaj aortic
subrenal ºi nici reducerea postoperatorie a
clearance-ului de creatininã.
B. Anestezia generalã.
Rãspunsul renal la anestezia generalã a fost
sintetizat de Priano care a afirmat cã toate
medicamentele utilizate în anestezie au tendinþa
de a diminua DFG ºi diureza peroperatorie.
Totuºi impactul renal este mai puþin amplu decât
cel indus de stresul chirurgical sau clampajul
aortei ºi sunt mai rapid reversibile.
Toate tehnicile anestezice ce antreneazã
hipotensiune diminuã diureza.
O leziune renalã definitivã este întâlnitã
foarte rar în cazul în care rinichii nu sunt lezaþi
anterior, dacã hipovolemia nu este prelungitã ºi
dacã nu intervin factori nefrotoxici supraadãugaþi.
Substanþele anestezice precum Halotanul,
Izofluranul, Enfluranul cu N2O induc scãderea
moderatã a DSR, DFG, în principal prin acþiune
asupra circulaþiei sistemice. Aceste acþiuni pot
fi modificate printr-o expansiune volemicã
corectã.
Morfinicele ca Fentanilul, Sufentanilul în
doze scãzute nu deprimã contractilitatea cardiacã
ºi au acþiune minimã pe DSR ºi DFG. Sunt
considerate superioare volatilelor în suprimarea
eliberãrii de catecolamine, angiotensina II,
aldosteron ºi ADH induse de actul chirurgical.
Anestezicele intravenoase ca barbituricele,
benzodiazepinele, modificã nesemnificativ
funcþia renalã. Ketamina creºte DSR dar diminuã
diureza probabil prin creºterea tonusului
simpatic.
Curarizantele modificã slab funcþia renalã.
1. Nefrotoxicitatea anestezicelor volatile
Potenþialul nefrotoxic este legat de producerea prin metabolizare a ionului fluor liber, ce
are acþiune nefrotoxicã tubularã, putând duce la
insuficienþa renalã acutã poliuricã. Nefrotoxicitatea este accentuatã prin administrarea de
aminoglicozide sau prin leziuni renale anterioare.
Leziunile renale sunt corelate cu concentraþia ionului fluor. La o concentraþie de peste

150 µmol/l incidenþa este crescutã iar la concentraþia sub 50 µmol/l practic nu are consecinþe.
Metoxifluranul administrat peste 2 ore este
nefrotoxic, motiv pentru care nu se mai
utilizeazã.
La enfluran titrul de fluor este de 25
µmol/l dar administrarea de izoniazidã ºi
tuberculostatice pot creºte nefrotoxicitatea.
Izofluranul produce fluor sub 4 µmol/l.
Sevofluranul produce fluor mai mult ca
enfluranul, dar nu produce nefrotoxicitate.
2. Ventilaþia mecanicã ºi impactul renal
Ventilaþia cu presiune pozitivã scade DSR,
DFG, excreþia de Na+ ºi diureza. Deprecierea
funcþiei renale depinde de presiunea medie din
cãile aeriene, care se transmite asupra circulaþiei
sistemice prin intermediul complianþei
pulmonare.
Modificãrile produse prin ventilaþia cu
presiune pozitivã sunt mai ample decat cele
rezultate prin respiraþia asistatã intermitent
(SIMV) sau respiraþia cu presiune pozitivã
teleexpiratorie (IPAP).
Aceste modificãri sunt secundare reducerii
debitului cardiac produse prin scãderea
întoarcerii venoase ºi a presiunii transmurale de
reumplere cardiacã. Reumplerea fiind redusã,
provoacã diminuarea debitului cardiac.
Ventilaþia cu presiune pozitivã creºte presiunea în vena cavã inferioarã ºi în venele renale,
ceea ce antreneazã o reabsorbþie crescutã de Na
prin creºterea presiunii capilare peritubulare.
Consecinþa diminuãrii debitului cardiac ºi
a TA faciliteazã creºterea tonusului simpatic renal
prin intermediul baroreceptorilor sino-aortici
rezultând vasoconstricþie renalã, antidiureza ºi
antinatriureza. Sistemul reninã-angiotensinãaldosteron amplificã rãspunsul renal la ventilaþia
mecanicã.
Alterarea funcþiei renale indusã prin
ventilaþia mecanicã poate fi evitatã ºi tratatã prin
susþinerea circulaþiei cu ajutorul repleþiei volemice sau administrarea de dopaminã.
3. Hipotensiunea controlatã
Hipotensiunea controlatã induce o scãdere
a DFG ºi a diurezei, care sunt nesemnificative
dacã durata hipotensiunii este sub 2 ore.

Impactul asupra funcþiei renale þine de
vasodilatatoarele utilizate pentru inducerea
hipotensiunii.
Ganglioplegicele blocheazã autoreglarea ºi
reduc foarte mult DSR.
Nitroprusiatul de Na are impact mic pe
rezistenþele vasculare renale, dar stimuleazã
sistemul reninã-angiotensinã ºi provoacã hipertensiune de rebound la întreruperea administrãrii.
Nitroglicerina diminuã foarte puþin DSR.
4. Clampajul aortei
Clampajul aortic supra ºi subrenal diminuã
DSR cu 50 %. Dupã ridicarea clampului DSR
creºte dar DFG rãmâne 1/3 din valorile de bazã
timp de 2 ore.
Funcþia tubularã este ºi ea influenþatã.
Manitolul menþine diureza ºi limiteazã leziunile
tubulare.
Clampajul peste 50 minute se asociazã cu
o depresie prelungitã a DFG ºi creºterea tranzitorie a ureii sanguine.
5. Circulaþia extracorporealã
Circulaþia extracorporealã este însoþitã de
hipotensiune nonpulsatilã ce induce vasoconstricþie renalã ºi scãderea DSR. Creºte titrul
noradrenalinei ºi activeazã sistemul reninãangiotensinã. De asemenea, cresc tromboxanii
eliberaþi prin activarea plachetelor ºi creºte
eliberarea vascularã a endotelinei ce agraveazã
vasoconstricþia.
6. Factori ischemici
Toate agresiunile ce cresc activitatea
simpaticã (durere, traumatisme, hemoragii etc.)
induc vasoconstricþie corticalã renalã ºi eventual
ischemie.
7. Factori toxici
A. Antibiotice nefrotoxice
Aminoglicozidele (gentamicina, amicacina, tobramicina) sunt nefrotoxice.
În celulele renale induc defecte în lizozomi
ºi mitocondrii inhibând fosforilarea oxidativã ºi
sinteza de ATP.
Factori ce contribuie la creºterea nefrotoxicitãþii: concentraþia sericã ridicatã; subiecþi
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vârstnici; purtãtori de leziuni preexistente;
episoade ischemice (prin hipovolemie, insuficienþã cardiacã congestivã etc.); primitori de
medicamente potenþatoare ale toxicitãþii (diuretice de ansã; ciclosporine, AINS, cefalosporine
etc.); dezechilibre electrolitice (hipokaliemie,
hipomagneziemie, hipercalcemie, acidoze
metabolice).
Insuficienþa renalã acutã când apare evolueazã cu diurezã pãstratã, cu pierderea capacitãþii de concentrare ºi hiperazotemie. Evolueazã
favorabil dacã se suspendã tratamentul.
B. Produse de contrast. Produc nefrotoxicitate prin obstrucþie microvascularã prin hematii
crenelate.
Factori ce cresc riscul nefrotoxicitãþii:
insuficienþa renalã diabeticã; hipovolemie;
insuficienþa cardiacã congestivã, mielom.
C. Alte medicamente nefrotoxice: amfotericina B, ciclosporina, cisplatin etc.
D. Terapia volemicã cu coloizi
- HAES-ul poate determina leziuni renale
de tip nefrozã osmoticã chiar la doze reduse
(500 ml). Poate compromite funcþia renalã a
pacienþilor din chirurgia majorã abdominalã ºi
cardiacã, precum ºi la pacienþii cu sepsis. De asemenea, poate compromite funcþia rinichiului
transplantat. Se recomandã sã nu se administreze
la pacienþii cu funcþia renalã afectatã preexistent.
- Gelatina. Gelatina la bolnavii critici,
creºte incidenþa IRA de 2 ori mai mult faþã de
soluþiile de albuminã, în chirurgia cardiacã ºi
abdominalã.
- Dextranii. Dupã administrarea de
Dextrani, biopsia renalã a evidenþiat edem,
vacuolizãri severe tubulare ºi necroze.
- Albumina. Pare sã nu aibã acþiune
nefrotoxicã asupra celulelor tubulare renale. Are
acþiune protectoare renalã atât la nivel molecular
cât ºi celular. La bolnavii cu leziuni preexistente
albumina joacã rol protector renal.
La bolnavii cu transplant renal de la
cadavru funcþia renalã este semnificativ îmbunãtãþitã dupã administrarea de albuminã.
Este coloidul natural cu cea mai largã
marje de siguranþã renalã. Poate fi utilizatã la
bolnavii cu disfuncþii renale în antecedente ºi în
transplantul renal.
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8. Rabdomioliza ºi mioglobinemia
Rabdomioliza (necroza muscularã) apare
în foarte multe circumstanþe: traumatisme directe
cu zdrobire, arsuri, ischemii secundare unei
leziuni vasculare. Sindromul compartimental
exacerbeazã rabdomioliza.
Mioglobina  pigmentul HEM purtator
de O 2 în muºchi este eliminat în circulaþia
sanguinã (mioglobinemie) ºi se excretã prin
glomeruli în tubi.
Leziunile renale sunt favorizate de hipovolemie ºi aciditatea urinii.
Elemente ce contribuie la diagnosticul de
rabdomiolizã sunt circumstanþele clinice, dozarea repetatã a creatinfosfokinazei (CFK).
Prevenirea necrozei tubulare acute depinde
de menþinerea unui înalt DSR, un debit urinar
tubular crescut. Diureza trebuie sã fie de 100 
150 ml/ora prin administrarea de manitol 6,5 
12,5 g la 6 ore ºi eventual asocierea de furosemid
10  20 mg. Ph-ul urinii trebuie menþinut peste
5,6 prin administrarea de bicarbonat.
9. Alte agresiuni nefrotoxice
- Hemoliza intravascularã legatã de o
eroare de transfuzie (incompatibilitate
ABO).
- Icterul postoperator poate produce
disfuncþie renalã când bilirubina creºte
la 80 mg / L.
- Sepsisul postoperator, prin creºterea
endotoxinelor circulatorii ºi vasoconstricþie cu ischemie consecutivã.
- Decubitul lateral - determinã o sechestrare a sângelui în jumãtatea inferioarã a
corpului. Returul venos este obstrucþionat în special în decubit lateral drept.
- Hipertermia  creºte semnificativ
creatinina sericã ºi reduce clearance-ul
de creatininã în ciuda administrãrii de
fluide.
II. Impactul IRC asupra diferitelor
aparate ºi sisteme
1. Impactul cardio-vascular.
Practic majoritatea maladiilor cardiovasculare se regãsesc la bolnavii cu IRC, însã
existã predilecþie pentru HTA ºi ateromatozã.

- HTA este întâlnitã sub diverse forme
clinice, stadii evolutive ºi variaþii tensionale.
Bolnavii se prezintã la operaþie sub
tratamente antihipertensive. Au o sensibilitate
crescutã la substanþele anestezice ºi prezintã
disautonomie neurovegetativã. Oprirea brutalã
a tratamentului hipotensor expune la rebound.
În genere, tratamentul nu trebuie întrerupt decât
cu 12  24 ore înainte de anestezie, în funcþie de
durata de acþiune a acestora.
Postoperator, reluarea tratamentului se va
face progresiv în funcþie de evoluþia TA.
- Hipertrofia ventricularã ºi insuficienþa
cardiacã sunt rezultatul a numeroºi factori
intricaþi: HTA; supraîncarcare volemicã; anemie;
aterosclerozã; pericardite; uremie; endocardite
ºi tulburãri metabolice sau ionice. Terapia va fi
extrem de complexã.
HTA este o complicaþie tardivã ºi semnificã în foarte multe situaþii asocierea unei insuficienþe cardiace severe cu disautonomie neurovegetativã. În cursul ortostatismului, al anesteziei
sau dializei apar frecvent episoade de hipotensiune.
- Manifestãrile vasculare periferice sunt
frecvente ºi prezintã calcificãri vizibile sub
angiografie simplã.
- Pericarditele reprezintã altã manifestare
cardiovascularã. Ele pot sã aparã mai devreme
în cadrul unei încãrcãri hidroionice sau tardiv la
bolnavii sub dializã.
Problemele anestezice sunt similare cu cele
din pericarditele grave.
Evaluarea stãrii cardio-vasculare preanestezic trebuie sã cuprindã pe lângã examenul clinic
ºi alte investigaþii: Rx toracic, EKG, ecografie
cardiacã.
Radiografia toracicã ne informeazã despre
mãrirea conturului cardiac ºi a transparenþei
pulmonare.
EKG ne poate oferi informaþii despre
hiperkaliemie, toxicitate digitalicã, hipocalcemie, hipercalcemie precum ºi semne de miocardiopatie hipertensivã sau ischemicã.
Hiperkaliemia, hipocalcemia ºi intoxicaþia
digitalicã sunt implicate în tulburãrile de ritm
cardiac în timpul anesteziei.
2. Impactul hematologic
Anemia apare când creatininemia depãºeºte 300µmol/l. Ht este deseori cuprins între 18
 25 % iar Hb între 60  80 g/l.

Preanestezic se va evalua dacã intervenþia
este potenþial hemoragicã ºi dacã anemia este
severã. Vom evalua o serie de manifestãri clinice:
dispnee, sufocare, indispoziþie, tendinþã la
hipotensiune, angor. Dacã Hb este sub 60 g/l,
conduita preanestezicã este condiþionatã de tipul
ºi caracterul intervenþiei. Dacã intervenþia poate
fi temporizatã câteva sãptãmâni se recomandã
tratament cu eritropoetinã.
Dacã intervenþia este urgentã sau peste 2
 3 zile, este necesar de a pregãti globule roºii,
leucocite ºi trombocite ºi de a verifica anticorpii
iregulari, când au fost efectuate mai multe
transfuzii anterioare. Urmãrirea riguroasa a Hb
ºi Ht se impune pentru a nu transfuza decât atât
cât este necesar. Se va verifica apariþia unei
izoimunizãri.
- Alterarea testelor de coagulare þine de
foarte mulþi factori: exces de heparinã în cursul
dializei, anemie, consumul în exces al protrombinei ºi anomalii ale trombocitelor.
Preoperator se va evalua un bilanþ riguros
al coagulãrii. Dacã intervenþia poate fi amânatã
se vor corecta tulburãrile de coagulare ºi în
special se va prelungi timpul de dializã sãptãmânal. Dacã intervenþia nu poate fi amânatã se
recomandã D-amino-arginin vasopresin ce
corijeaza TS dupã 1 orã ºi acþiunea dispare dupã
8 ore. Peroperator în caz de perturbãri de
coagulare se recomandã plasmã proaspãt
congelatã.
3. Impactul neurologic
Manifestãrile neurologice sunt foarte
variate:
- întâlnim manifestãri emotive sau psihiatrice (scãderea atenþiei ºi a memoriei,
stãri depresive ºi tendinþã la suicid);
- existã atingeri ale SNC (encefalopatii) ºi
manifestãri neurologice periferice (polinevrite uremice);
- de asemenea, existã dezechilibre neurovegetative (transpiraþii, scãderea sensibilitãþii baro-reflexe ºi hipotensiune
severã în cursul anesteziei ºi dializei).
4. Alte manifestãri patologice
- tulburãri digestive (greþuri, vãrsãturi,
diaree, constipaþie, hemoragii digestive);
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- osteomalacia ºi osteoporoza  au o
patogenie complexã. Pentru anestezist
importantã este hipercalcemia prin
hiperparatiroidism secundar. Calcemia
poate fi scãzutã prin dializã sau reducerea
chirurgicalã a paratiroidelor.
- Intoleranþa la glucide, insulino-rezistenþa,
hiperlipidemie de tip IV, hiperkaliemie
ºi acidoza sunt alte manifestãri.
5. Particularitatea bolnavului diabetic
cu IRC.
Bolile cardio-vasculare ºi degenerative
sunt mai frecvente comparativ cu bolnavii
nondiabetici.
Ca manifestãri clinice particulare se reþin:
- tulburãrile vegetative sunt constante;
- hipoglicemia este asimptomaticã;
- manifestãrile clinice dureroase sunt
absente în cazurile de leziuni coronariene
importante.
Anestezistul trebuie sã þinã seama de douã
entitãþi: IRC ºi diabet.
6. IRC ºi riscul infecþios
Riscul infecþios crescut este datorat
imunitãþii scãzute, transfuziilor sanguine ºi
dializei. Diminuarea transfuziei a redus numãrul
bolnavilor infectaþi cu virus. Vaccinarea împotriva hepatitei B în centrele de dializã a scãzut
numãrul infectaþilor.
Infecþiile cu stafilococi sunt frecvente la
bolnavii dializati ºi antibioprofilaxia în cazul
bolnavilor ortopedici în special se recomandã.
7. Protejarea fistulei arterio-venoase
Este o cerinþã obligatorie a anestezistului.
Nu se vor monta perfuzii ºi catetere centrale la
braþul cu fistula. Va fi controlatã fistula la începutul ºi sfârºitul operaþiei ºi dupã toate episoadele
de hipotensiune. În caz de oprire se recomandã
control Doppler ºi consult chirurgie vascularã.
8. Bolnavii transplantaþi
Reprezintã o problemã particularã. Pot fi
întâlnite mai multe situaþii clinice: bolnavi cu
funcþie renalã normalã, cu insuficienþã renalã cu
diureza conservatã sau care necesitã dializã. Trebuiesc luate în consideraþie drogurile imuno120
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supresive. Drogurile utilizate în pre ºi peroperator pentru prevenirea rejetului acut, au foarte
multe efecte secundare, în particular pe reglarea
glicemiei ºi pe sistemul cardio-vascular. De
asemenea, trebuie luate toate mãsurile pentru
evitarea infecþiilor la aceastã categorie de bolnavi
care sunt foarte expuºi. Se vor evita metodele
invazive de supraveghere.

MODIFICÃRI FARMACOLOGICE LA
BOLNAVII CU INSUFICIENÞÃ
RENALÃ
Insuficienþa renalã induce schimbãri
importante farmacocinetice ºi farmacodinamice
ale medicamentelor:
- diminuarea excreþiei medicamentelor
globale ºi a metaboliþilor lor;
- diminuarea metabolismului renal;
- modificãri de volum ºi distribuþie;
- perturbarea solubilitãþii în lipide ºi fixarea
pe proteine;
- modificãri de rãspuns al organelor þintã.
Anestezice injectabile
Barbituricele sunt puþin influenþate de IRC
în afarã de modificãrile legãrii de proteinele plasmatice  fapt ce impune reducerea dozelor. Midazolamul, ketamina ºi propofolul nu au clearanceul ºi perioada de înjumãtãþire semnificativ
diminuate faþã de indivizii normali.
Ketamina creºte DSR ºi DFG dar diminuã
diureza probabil prin acþiune simpaticã. La
propofol existã risc crescut de hipotensiune.
Atropina este gãsitã în procent de 20  50 %
intactã sau sub formã de metaboliþi în urinã.
Dozele nu induc nici o complicaþie clinicã.
Morfina are excreþia scãzutã, durata de acþiune
prelungitã, iar în practicã dozele trebuie reduse.
Funcþia renalã scãzutã nu altereazã proprietãþile farmacocinetice ale fentanilului, sufentanilului, petidinei, pentazocinei, naloxonei. Alfentanilul are crescut efectul clinic prin creºterea
fracþiunii libere.
Tehnicile ce utilizeazã doze scãzute de fentanil sau sufentanil nu deprimã contractilitatea
miocardicã. Au efect minim pe DSR ºi DFG.
Sunt considerate mai eficace ca anestezicele

volatile pentru suprimarea eliminãrii de catecolamine, angiotensinã II, aldosteron ºi ADH induse
prin actul chirurgical.
Anestezicele inhalatorii
Reversibilitatea efectelor centrale þine de
eliminarea pulmonarã ºi de modificãrile funcþiei
renale, care are impact minim asupra rãspunsului
acestor agenþi.
Ionii de fluor rezultaþi din metabolism au
impact nefrotoxic mai ales asupra insuficienþei
renale cronice nonterminale cu risc de decompensare acutã.
Halotanul, Enfluranul, Izofluranul cu N2O
induc reducerea moderatã a DSR ºi DFG în
principal prin efect asupra circulaþiei sistemice.
Aceste fenomene sunt corectate printr-o
expansiune volemicã corectã.
Curarele
Acþiunea curarelor este influenþatã de
insuficienþa renalã, ceea ce poate genera complicaþii respiratorii ºi cardio-vasculare.
Succinilcolina poate produce bloc prelungit prin diminuarea pseudocolinesterazei
datoratã anemiei ºi/sau hemodializei. Problema
principalã þine de hiperkaliemie, deoarece poate
surveni stop cardiac.
Curarele nedepolarizante au eliminare
diferitã renalã ºi pot sã îºi prelungeascã acþiunea
la bolnavii cu insuficienþã renalã.
Principalele proprietãþi ale curarelor,
utilizate actualmente:
Pancuroniu necesitã un interval prelungit
intre doze.
Vecuroniu se elimina 20  30 % prin urinã
ºi deci durata de acþiune este prelungitã.
Atracurium este metabolizat în produºi
inactivi ºi perioada de înjumãtaþire nu este
afectatã de funcþia renalã. Este mai hipotensor
decât vecuronium.
Atracurium pare sã fie curara idealã la
bolnavii cu deficit renal. Utilizarea în perfuzie
continuã în doze de 0,5 mg/kg/ora este recomandatã. Permite detubarea pe masa de operaþie.
Mivacurium la IRC terminalã dupã o injectare de 0,15 mg/kg îºi prelungeºte acþiunea de
1,5 ori.

Rocuroniu nu pare sã prezinte diferenþe la
pacienþii anesteziaþi cu izofluran ºi N2O pentru
transplant.
Anestezicele locale
Insuficienþa renalã nu modificã farmacocinetica lidocainei sau bupivacainei. Factorii ce
influenþeazã þin de terenul pacientului ºi factori
favorizanþi (acidoza metabolicã, hiperkaliemia
ºi cardiopatiile).

PRINCIPALELE TIPURI DE
INTERVENÞII CHIRURGICALE
ÎNTÂLNITE ÎN INSUFICIENÞA
RENALÃ CRONICÃ
Intervenþii specifice  transplantul renal,
crearea de fistule arterio-venoase sau ºunturi 
ultimele douã sub anestezie loco-regionalã. Paratiroidectomii subtotale pentru hiperparatiroidism
secundar, binefrectomie pentru HTA refractarã
la tratament ce expune la risc de hipotensiune
postoperator, nefrectomie pentru polichistoze ºi
intervenþii chirurgicale reconstructive ale aparatului urinar.
Interventii nespecifice  orice afecþiune
chirurgicalã (digestivã, ortopedicã, cardio-pulmonarã) poate sã necesite intervenþie chirurgicalã
programatã sau în condiþii de urgenþã atunci când
nu existã alte soluþii terapeutice.
În IR acutã intervenþiile au numai caracter
de urgenþã.

PREGÃTIREA PREANESTEZICÃ ªI
TEHNICI ANESTEZICE
Dializa preanestezicã este importantã
deoarece pregãteºte bolnavul pentru intervenþie.
Hemodializa se va efectua cu puþin anticoagulant; se va evita pierderea în greutate excesivã
prin ultrafiltrare; distanþa pânã la intervenþie nu
va fi prea lungã, pentru ca dializa postoperatorie
sã poatã fi amânatã peste 24 ore. Valorile K seric
ºi bicarbonatului plasmatic vor fi urmãrite cu
atenþie.
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Alegerea anesteziei
Dupã o premedicaþie fãrã particularitãþi,
alegerea tehnicii ºi substanþelor anestezice se va
face în funcþie de teren ºi imperativele
intervenþiei chirurgicale.

decurarizarea tardivã ºi hematoame. Urmãrirea
primelor 48 ore postoperator trebuie sã aibã
posibilitatea de hemodializã.

Anestezia loco-regionalã. Este recomandatã la bolnavii cu IRC. Indicaþiile, contraindicaþiile ºi complicaþiile sunt identice cu ceilalþi
pacienþi. Va trebui sã þinem seama de trei
elemente particulare:
- riscul hemoragic;
- riscul infecþios;
- hipotensiunea mai accentuatã la bolnavii
deshidrataþi dupã hemodializã.

Reanimarea prezintã anumite particularitãþi. Dacã bolnavul are diureza pãstratã evaluãm
nevoile de lichide perfuzate. Perfuziile vor fi
limitate la minim pentru a compensa pierderile
ºi a menþine volemia eficace. Dacã bolnavul este
dializat nu este necesar sã dãm ioni decât în caz
de pierderi (aspiraþie gastricã, fistule).
Hemodializa se recomandã dupã 48 ore,
când riscul hemoragic ºi hipotensor este
diminuat. Se preferã hemodializa fãrã anticoagulant pentru diminuarea riscului hemoragipar ºi
al hematoamelor postoperator.
Hipotensiunea este o complicaþie frecventã
cu fiziopatologie complexã: hemoragii postoperatorii, tulburãri de hidratare, scãderea hemoglobinei, hipocalcemia, scãderea rezistenþei vasculare sistemice sub impactul substanþelor anestezice ºi hipotensoare.
Umplerea vascularã ºi tonicardiacele
amelioreazã situaþia.
Tratamentul hipotensor va fi prudent
postoperator ºi în special dupã prima dializã.

Anestezia generalã. Principalele acþiuni
ale anestezicelor generale la bolnavii cu insuficienþã renalã au fost expuse. Orice substanþã
anestezicã ºi tehnicã poate fi aleasã aplicând
corecþiile necesare. Vor fi evitate substanþele
anestezice cu acþiune depresorie asupra aparatului cardio-vascular.
Insuficienþa renalã cronicã nonterminalã
necesitã o atenþie deosebitã deoarece trebuie
conservatã funcþia renalã în decursul actului
chirurgical. Vor fi evitate substanþele anestezice,
antibioticele ºi analgeticele cu potenþial nefrotoxic pentru a evita agravarea leziunilor preexistente. De asemenea, vor fi evitaþi factorii agravanþi ca hipotensiunea, hipovolemia ºi episoadele de ischemie renalã. Insuficienþa renalã acutã
postoperatorie survine în majoritatea cazurilor
la pacienþii cu leziuni preexistente, unele cunoscute din antecedente iar altele decelate prin
explorãrile preoperatorii.
S-au preconizat o serie de terapii pentru a
conserva funcþia renalã: terapia cu manitol,
diuretice de ansã sau dopamina în doze mici, cu
rezultate clinice dificil de evaluat; reanimarea
corectã per ºi postoperatorie poate evita
accidentele acute; se vor evita hipovolemia,
infecþiile, hemoragiile, tratamentele potenþial
nefrotoxice (antiinflamatoare nonsteroidiene,
antibiotice, hipotensoare, coloizi cu potenþial
nefrotoxic).
Complicaþii
Dominã problemele cardio-vasculare ºi în
special oscilaþiile TA. Altele sunt legate de
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Reanimarea postoperatorie

RISCUL ANESTEZIC LA BOLNAVII
CU INSUFICIENÞÃ RENALÃ
1. Insuficienþa renalã cronicã.
Riscul depinde de cauza, tipul morfologic
ºi clinic ºi stadiul evolutiv.
Episoadele acute îngreuneazã riscul
anestezic.
Foarte utile sunt testele de explorare a
funcþiei renale. Cea mai importantã este rata filtraþiei glomerurale. Testele obiºnuite sunt retenþia
azotatã ºi diureza precum ºi starea clinicã.
Riscul depinde ºi de alþi factori: complicaþiile pulmonare (Sindromul plãmânului
uremic); HTA; insuficienþa cardiacã; pericardita; anemia; suferinþa neuro-vegetativã, sindromul hemoragipar, rezistenþa scãzutã la infecþii.
Clasificarea riscului anestezic evalueazã
testele funcþionale, biochimice ºi tabloul clinic.

Schema de risc dupã Oken ED
Grupa

ProbeleIXQF LRQDOH

3HUIRUPDQ HODHIRUW

Prognostic

1.

Normale

Activitate zilnic QRUPDO

Bun

2.

Creatinemie 1 – 2,4 mg %
FG redus cu 25 – 50 %

6F GHUHDDFWLYLW LLODHIRUW

Rezervat
(îQID DFRPSOLFD LLORU

3

Creatinemie 2,5–7,9 mg %
)*UHGXV FX– 50 %

6F GHUHDDFWLYLW LL]LOQLFH

Rezervat
(îQID DFRPSOLFD LLORU

4.

Creatinemie > 8 mg %
)*UHGXV FX– 90 %

Agravare

Sever
RSHUD LGRDUin extremis)

5.

Creatinemie >12 mg %
FG redus cu 90 – 95 %

&RP

Sever
RSHUD LGRDUin extremis)

2. Insuficienþa renalã acutã
Evaluarea riscului anestezic ia în calcul o
serie de elemente: supraîncãrcarea hidricã,
hiperkaliemia, hiponatremia, anemia (hemolizã,
sângerãri).
Anomalii ce þin de dializã (trombopenie,
CID, hipofibrinogenemie, scãderea factorului S,
creºterea produºilor de degradare ai fibrinogenului, scãderea pseudocolinesterazelor, perturbãri în alte organe ºi sisteme (afectare hepaticã,
pulmonarã, digestivã, hematologicã, complicaþii
septice etc.).
Prognosticul mai depinde de etiologia
IRA, necroza corticalã, glomerulo-nefrita
malignã, nefropatie cronicã anterior necunoscutã.
Intervenþiile chirurgicale se vor efectua
numai pentru urgenþe.

CONCLUZII
- Anestezia la bolnavii cu insuficienþã
renalã nu este uniformã la toþi pacienþii.
- La pacientul cu insuficienþã renalã
terminalã problema este aprecierea terenului
(cardio-vascular, ateromatos, neurologic).
- La pacientul non-dializat problema de
bazã este de a prezerva funcþia renalã rezidualã
(evitând hipovolemia, ischemia, excesul de
catecoli ºi stimularea axului reninã angiotensinã,
medicaþia nefrotoxicã etc.).
- La bolnavii cu IRA, pe lângã toate mãsurile de protejare a funcþiei renale ºi corectarea
perturbãrilor fiziopatologice induse, este indicat
de a interveni asupra cauzei care a declanºat IRA
ºi asupra altor disfuncþii de organe ºi sisteme
(MODS).
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