PROTOCOL DE ANESTEZIE REGIONALÃ LA
PACIENÞII ANTICOAGULAÞI
Natalia Hagãu
Existã specialitãþi chirurgicale în care anestezia regionalã este foarte mult folositã (ortopedie, obstetricã, chirurgie vascularã etc.) ceea
ce face ca mulþi pacienþi ce iau sau vor lua anticoagulant sã se prezinte ca ºi candidaþi pentru
bloc central neuraxial.
O recentã metaanalizã fãcutã de Rodgers
et al., cuprinzând 9559 pacienþi ortopedici în 141
de studii, demonstreazã cã folosirea anesteziei
regionale la proteza totalã de ºold, de genunchi
ºi în chirurgia ºoldului ºi femurului, a dus la
scãderea numãrului infarctelor miocardice cu o
treime ºi o reducere cu 59% a incidentelor de
depresie respiratorie postoperatorie (1).
Modig et al. sugereazã cã existã o reducere
semnificativã a pierderilor de sânge perioperatorii ºi a necesarului de transfuzii la pacienþii cu
anestezie epiduralã, operaþi pentru protezã de
ºold, faþã de cei cu anestezie generalã (2). Dar în
acelaºi timp este imperativ pentru toþi pacienþii
care se prezintã pentru astfel de operaþii ortopedice sã primeascã terapie anticoagulantã perioperatorie. Incidenþa trombozei venoase profunde
la pacienþii care nu au primit anticoagulant
variazã între 36% ºi 84% (determinatã prin
venografie postoperatorie) (3).
În obstetricã se folosesc tot mai mult tehnici regionale pentru operaþia cezarianã sau analgezie la naºtere, iar anticoagularea este frecvent
instituitã în cursul sarcinii sau dupã operaþia
cezarianã. În aceastã situaþie anestezistul trebuie
sã facã o balanþã între avantajele anesteziei
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regionale (reducerea mortalitãþii, reducerea
trombembolismului pulmonar, a morbiditãþii
cardiace, beneficiul în preeclampsie) ºi riscurile
ei (hematomul intraspinal).
În chirurgia vascularã ºi microchirurgie,
unde se utilizeazã frecvent tehnici de anestezie
regionalã, momentul clampãrii vasculare este
anticipat de administrarea de heparinã.
În chirurgia cardiacã, circulaþia extracorporealã presupune anticoagulare cu doze mari
de heparinã, 3-4 mg/kg corp.
Utilizarea tot mai largã a anticoagulãrii
perioperatorii a dus la apariþia ghidurilor de
utilizare a anesteziei regionale la pacienþii
anticoagulaþi.
Ghidul ASRA (Societatea Americanã de
Anestezie Regionalã) de utilizare a tehnicilor
neuraxiale la pacienþii ce primesc heparinã
nefracþionatã, în doze mici profilactice,
administratã subcutanat (4):
· la administrarea subcutanatã de minidozã
profilacticã (5 000 ui, cu 2h înainte de
chirurgie) nu sunt contraindicaþii de
tehnici regionale;
· riscul se poate reduce ºi mai mult
întârziind administrarea de heparinã cu
1-2h dupã executarea blocului;
· la pacienþii care au primit terapie prelungitã cu heparinã nefracþionatã, riscul
de sângerare este mai mare deoarece
trombocitopenia tromboticã indusã de
heparinã poate sã aparã precoce. La cei
ce primesc heparinã mai mult de 4 zile
se face recoltare obligatorie de
trombocite înainte de tehnica regionalã;

· se evitã anestezia regionalã la pacienþii
care au ºi alte coagulopatii;
· scoaterea de cateter epidural se face cu 1
h înainte de administrarea de heparinã
sau la 2-4h dupã ultima dozã de heparinã;
· se face monitorizarea postoperatorie a
pacientului pentru detectarea timpurie a
blocului cauzat de hematom; se
utilizeazã concentraþii minime de
anestezic local pentru detectarea timpurie
a blocului prin hematom spinal.
Ghidul european nu diferã de cel american, cu o singurã excepþie: blocul neuraxial
va fi executat la 4h ºi nu la 2h dupã administrarea subcutanatã de 5000 ui heparinã
nefracþionatã (5).
Ghidul ASRA pentru utilizarea anesteziei
neuraxiale la pacienþii anticoagulaþi total cu
heparinã nefracþionatã (4):
· sunt date insuficiente pentru a cuantifica
riscul hematoamelor neuraxiale la cei
anticoagulaþi total (chirurgie cardiacã).
În 1998, Sanchez a raportat 558 pacienþi
de chirurgie cardiacã cu cateter epidural
pus cu o zi înainte de momentul chirurgical (cu cel mult douã tentative de plasare a cateterului) fãrã risc de hematom
spinal (6).
· dar terapia anticoagulantã cu heparinã de
duratã creºte riscul hematoamelor spinale
mai ales dacã este combinatã cu alte
anticoagulante sau trombolitice. În aceste
cazuri blocurile neuraxiale se evitã.
· dacã terapia anticoagulantã sistemicã
este necesarã ºi se începe cu un cateter
epidural pus deja, este recomandatã
scoaterea cateterului dupã o evaluare a
statusului coagulant, la 2-4 h dupã
întreruperea heparinei.
Ghidul ASRA pentru utilizarea tehnicilor
de anestezie regionalã la pacienþii care au primit
preoperator sau vor primi postoperator heparinã
cu greutate molecularã micã (HGMM) (4):
· în Statele Unite regimul obiºnuit de profilaxie a trombozei venoase profunde
postchirurgicale cu enoxaparinã este de

30 mg s.c. la 12h, cu o dozã iniþialã administratã la 12-24 h postoperator;
· protocolul european: enoxaparinã 40 mg
s.c. pe zi, prima dozã administratã cu 12h
înainte de intervenþie ºi urmãtoarea dozã
postoperator la 12-24 h.
Regimul european se asociazã cu mai
puþine hematoame epidurale sau de plagã, dar
este mai puþin eficient în prevenirea trombozelor
venoase profunde (7):
· prezenþa sângerãrii la plasarea cateterului
nu înseamnã reprogramarea intervenþiei.
În acest caz iniþierea terapiei cu HGMM
se va face la 24h dupã operaþie;
· în acord cu protocolul european, o singurã injectare de anestezic spinal este cea
mai sigurã metodã, iar plasarea acului
spinal se face la 10-12 h de la ultima dozã
de HGMM;
· niciodatã nu se face anestezie neuraxialã
la cei la care s-a administrat HGMM cu
2h preoperator;
· respectând acest protocol de profilaxie
se poate pãstra un cateter epidural în
spaþiu, scoaterea cateterului se face la 1012 h de la ultima dozã de heparinã, iar
administrarea urmãtoarei prize de
HGMM se face la cel puþin 2h de la
scoaterea cateterului;
· folosind protocolul american (30 mg la
12h) prima dozã de HGMM se va administra la 24h postoperator dacã s-a fãcut
anestezie regionalã. Cateterul epidural se
va scoate înaintea iniþierii profilaxiei.
Dacã s-a ales o tehnicã continuã, cateterul se lasã peste noapte ºi va fi scos a
doua zi cu cel puþin 2h înainte de prima
dozã de HGMM.
Ghidul ASRA de utilizare a anesteziei neuraxiale la cei cu profilaxie cu fondaparinux (4):
· fondaparinux este singurul anticoagulant
aprobat de FDA pentru profilaxia TVP
la pacienþii cu fracturi de ºold;
· doza este de 2,5 mg subcutanat la 6-8
ore de la terminarea operaþiei, celelalte
doze se administreazã la intervale de 24h;
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· la utilizarea anesteziei regionale se recomandã evitarea cateterelor, un singur
pasaj de ac care sã fie atraumatic (2529 G):
m dacã nu este posibilã o astfel de
tehnicã se alege o altã metodã de
tromboprofilaxie;
m dacã este posibilã o tehnicã atraumaticã atunci Fondaparinux se va
administra la 8h dupã terminarea
operaþiei.
Ghidul ASRA pentru utilizare a anesteziei
regionale la pacienþii sub terapie anticoagulantã
oralã (4):
· pentru pacienþii cu terapie cronicã oralã,
anticoagulantul se opreºte pentru operaþii
planificate, cu 4-5 zile înainte de operaþie; INR-ul trebuie sã ajungã la 1,5 sau
mai puþin pentru anestezie regionalã.
· dacã prima dozã de anticoagulant a fost
luatã cu 24h înainte de intervenþie, INR
se verificã obligatoriu;
· cateterul epidural se scoate la un INR <
1,5.
Ghid de anestezie neuraxialã la pacienþii
care primesc cronic terapie cu antagoniºti ai
vitaminei K (8):
· este contraindicatã anestezia neuraxialã
la pacienþii cu anticoagulare cronicã cu
antivitamina K;
· pentru cazuri de urgenþã unde anestezia
regionalã este de elecþie (pacienþi vârstnici cu fracturã de ºold) iar pacientul se
aflã sub terapie anticoagulantã oralã cronicã, se poate reversa efectul anticoagulantului prin administrare de: plasmã
proaspãtã congelatã, vitamina K sau concentrat de complex protrombinic. Vitaminei K îi trebuie o întârziere de 12-24h
pentru a reversa efectul anticoagulantului
oral. Pentru pacienþii care nu tolereazã
încãrcarea cu plasmã sau o întârziere de
24h pentru efectul vitaminei K se poate
administra factorul VIIa recombinat
(atenþie la preþ!).
Ghid ASRA de utilizare a blocului
neuraxial la pacienþii care primesc aspirinã sau
alte antiinflamatorii nonsteroidiene (4):
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COX-1 NSAID se pare cã nu reprezintã
risc pentru dezvoltarea de hematoame spinale
COX-2 NSAID au minim efect la nivelul
funcþiei plachetare ºi sunt destul de sigure pentru
blocurile neuraxiale sau scoaterea unui cateter
epidural.
De remarcat cã utilizarea ketorolacului
împreunã cu HGMM a fost implicatã în raportarea a 3 hematoame spinale dupã anestezie
regionalã (9). Scoaterea cateterului epidural
poate fi la fel de riscantã ca ºi plasarea unui
cateter la pacienþii cu terapie anticoagulantã sau
antiplachetarã (10). Ghidurile promulgate de
societãþi europene de anestezie ºi terapie
intensivã sunt mult mai rigide: 3 zile pauzã de
aspirinã înainte de blocul neuraxial ºi 1-2 zile
de interval liber dupã utilizarea altor antiinflamatorii nonsteroidiene (11).
Ghidul ASRA de utilizare a anesteziei
regionale la pacienþii cu terapie antiplachetarã (4):
· Ticlopidina este un agent antiplachetar,
inhibitor al agregãrii plachetare induse
de ADP, colagen, trombinã, acid arahidonic ºi substanþe tromboxane A2-like.
Efectul asupra plachetelor este ireversibil, se opreºte cu 14 zile înainte de
momentul chirurgical. Timpul de sângerare se normalizeazã dupã 2h de la
administrarea i.v. de plachete.
· Clopidrogel (Plavix) este un antiplachetar prin legare selectivã de adenilciclazã cuplatã de ADN-ul plachetelor ºi
prin inhibiþia legãrii fibrinogenului de
receptorii glicoproteici GP IIb/IIIa.
Clopidrogelul se opreºte cu 7 zile înainte
de operaþie.
Ghid ASRA pentru utilizarea anesteziei
neuraxiale la pacienþii cu antagoniºti de
glicoproteinã plachetarã IIb/IIIa (4):
Abciximab este un anticorp monoclonal
care se leagã nespecific de receptori glicoproteici
IIb/IIIa, T1/2 12-24h. Nu poate fi complet reversat
prin transfuzia de trombociþi deoarece anticorpii
monoclonali liberi, circulanþi inactiveazã noile
plachete.(12) Abciximab se opreºte cu 48h
înainte de chirurgie, plachetele îºi revin în 48h
ca rezultat al turnover-ului plachetar.

Eptifibatide opreºte legarea fibrinogenului
la receptorii glicoproteici IIb/IIIa, T1/2 25h cu
posibilitatea reversibilitãþii activitãþii plachetare
(12). Se opreºte cu 8h înainte de momentul
operator.
Tirofiban ocupã locul de legare pe receptorul glicoproteic IIb/IIIa ºi inhibã agregarea
plachetarã mediatã de fibrinogen ºi factorul von
Willebrand. T1/2 este de 1,5-2,5h. Se opreºte cu
8h înainte de operaþie (12).
Cum se recunoaºte un hematom spinalepidural ºi cum se procedeazã cu un astfel de
hematom?
· Primul simptom neurologic: slãbiciunea
muscularã, apoi deficitul senzorial (13)
· Recunoaºtere clinicã promptã ºi rezonanþã magneticã care sã identifice
prezenþa hematomului neuraxial ºi
decompresiune neurochirurgicalã cât mai
rapidã în mai puþin de 24h de la instalare.
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