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Infiltraţiile parietale pentru analgezie postoperatorie în chirurgia viscerală şi obstetricală

În evoluţia postoperatorie a bolnavilor operaţi în chirurgia generală, un rol important îl
are analgezia postoperatorie, care trebuie să ofere bolnavilor un grad ridicat de confort. Prin
controlul durerii de repaus şi al celei la mobilizare, analgezia postoperatorie contribuie la o
recuperare rapidă postoperatorie, scade durata de spitalizare, creşte calitatea vieţii şi gradul de
satisfacţie al pacienţilor. Controlul durerii se obţine însă de multe ori cu preţul unui consum
crescut de opioide (fiind vorba de durerea severă care însoţeşte chirurgia majoră). Reducerea
consumului de opioid se face prin diverse strategii perioperatorii (analgezie multimodală,
analgezie preemptivă, etc.), în care analgezia locoregională are un loc bine definit. Dacă multă
vreme discuţia a rămas cantonată în zona analgeziei peridurale, în acest moment este bine definit
în ghiduri şi protocoale locul infiltraţiei parietale cu soluţie de anestezic local în doze şi
concentraţii analgetice. Montarea cateterului peridural şi analgezia postoperatorie peridurală sunt
grevate de o rată de complicaţii deloc neglijabile: malpoziţie de cateter, probleme la injectare,
efecte adverse (hipotensiune arterială, prurit, grad variabil de bloc motor, probleme de control
sfincterian, etc), care ridică la 20-30% numărul bolnavilor care nu beneficiază de analgezie
peridurală.
Infiltraţia parietală( gest ce presupune injectarea anestezicului local în spaţiul subcutan,
musculoaponevrotic sau la nivel de seroasă- capsulă articulară sau peritoneală), asigură un bun
control al durerii parietale, componentă importantă a chirurgiei abdominale. Viscerele
abdominale au inervaţie vegetativă, iar durerea viscerală ajunge către releele spinale prin
intermediul inervaţiei vegetative a organului respectiv. La nivel spinal există proiecţii la nivelul
mai multor metamere, simultan cu integrarea informaţiei care vine de la mecanoreceptorii
parietali, ceea ce face ca durerea parietală intensă să evoce răspunsuri vegetative, aferente unor
proiecţii simultane, ceea ce lasă un loc speculaţiilor că un bun control al durerii parietale, prin
blocaj al influxurilor nociceptive prin infiltraţie, ar putea aduce un plus de beneficiu prin
reducerea intensităţii durerii viscerale.
Inervaţia peretelui abdominal este asigurată de nervii intercostali (de la T6- T12) şi
ramurile L1 şi L2. Nervii intercostali traversează peretele abdominal prin fascia dintre muşchii
transvers şi oblic intern; ramuri perforante traversează fascia la nivel posterior şi lateral şi
inervează peretele abdominal. Pe marginea laterală a muşchiului drept abdominal aceste ramuri
perforează fascia şi inervează porţiunea anterioară şi mediană a peretelui abdominal.
Infiltraţia parietală presupune administrarea de soluţie de anestezic local la nivelul
terminaţiilor nervoase interesate de plaga operatorie sau la emergenţa filetelor nervoase care emit
ramurile parietale. Această strategie poate permite derularea unui gest operator de mică amploare
la nivelul peretelui abdominal, dar poate face parte şi din strategia de „analgezie multimodală”
sau „balansată”,concept care presupune optimizarea analgeziei postoperatorii la bolnav prin
asocieri de tehnici şi substanţe farmacologice menită să aducă un maximum de efect terapeutic
cu reducerea reacţiilor adverse.
În utilizarea clasică a anestezicelor locale pentru realizarea blocurilor regionale şi
periferice, efectul terapeutic se obţine prin blocarea transmiterii influxului nervos la nivelul
terminaţiilor nervoase. În cazul infiltraţiei parietale postoperatorii se obţine un plus de efect
terapeutic; anestezicul local reduce intensitatea reacţiei inflamatorii locale la nivelul cicatricii
operatorii, cu reducerea fenomenelor de hiperalgezie, de hipersensibilizare periferică şi, implicit,
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a celor de neuroplasticitate la nivelul cornului posterior al măduvei spinării, cu reducerea
hipersensibilizării centrale.
Există date clince care ne indică faptul că, în cazul infiltraţiei parietale efectul terapeutic
depăşeşte pe cel indus de prezenţa anestezicului local în structurile tisulare respective. Astfel, în
cazul chirurgiei dentare, infitrarea locală cu bupivacaină asigură controlul durerii postoperatorii
până la 48 de ore, în timp ce infiltrarea preoperatorie cu 3-5 ml bupivacaina a lojilor amigdaliene
pentru amigalectomie, permite ameliorarea scorurilor de durere de reapus şi la deglutiţie până la
ziua a 5 postoperator.
Tehnica dovedeşte efecte terapeutice benefice înafara celor enumerate mai sus; infiltrarea
parietală a aenstezicului local are şi efect antiinflamator local şi general. Pe lângă acestea, efectul
vasodilatator reduce ischemia din microcirculaţia locală, element implicat în menţinerea acuzelor
dureroase.
Infiltraţii parietale în chirurgia abdominală
Infiltraţia simplă a plăgii operatorii: se poate face înainte de debutul intervenţiei
chirurgicale, prin infiltrarea liniei de incizie cu anestezic local( aspect folosit de rutină în
multe clinici în intervenţii neurochirurgicale) sau la sfârştitul intervenţiei, înainte de
închiderea peretelui abdominal. Infiltrarea cu soluţie de bupivacaină 0,125%...poate
asigura un bun control al durerii parietale până la 8 ore în postoperator. Beneficiul este
dovedit în infiltrarea cicatricii subcostale pentru colecistectomie. Injectarea injecţie unică
şi-a dovedit eficacitatea în tiroidectomie, cura chirurgicală a herniei inghinale şi
ombilicale, în proctologie, la orificiile de trocar în celioscopie şi în chirurgia ORL, în
ortopedie şi după operaţia cezariană.
Momentul efectuării manevrei, pre- sau postoperator- nu pare să fie relevant. Nu am
găsit date care să indice superioritatea manevrei efectuate preoperator. Mai importantă
este durata blocajului transmisiei durerii, motiv pentru care administrarea continuă pe
cateter multiorificial s-a dovedit superioară injectării unice la sfârşitul intervenţiei
chirurgicale.( vide infra).
Cum studiul PRO-PAINCONTROL a demonstrat că bolnavii din cele 4 spitale
universitare dinţara noastră au acuzat în toate etapele dureri semnificative la ieşirea din
sala de operaţie şi în primele ore postoperator, este de dorit ca medicul anestezist să
promoveze protocoale locale care să încurajeze echipa chirurgicală către această
modalitate de ameliorare a analgeziei postoperatorii, simplă, necostitisitoare, sigură şi
extrem de bine apreciată de bolnavi din toate specialităţile chirurgicale. În studiul mai sus
amintit, deşi creşterea nivelului analgeziei postoperatorii prin infiltraţii parietale era un
obiectiv propus la debut, nu s-a reuşit atingerea sa. Apreciem că este nevoie şi de o mai
bună colaborare în elaborarea protocoalelor naţionale şi locale între societăţile naţionale
de profil.
Injectarea anestezicului local într-un plan profund( între transvers şi oblicul intern),
bilateral ameliorează scorurile de durere după chirurgie abdominală extensivă şi pot fi
utile şi în cura eventraţiei abdominale, chiar şi la bolnavii la care se alege protezarea cu
plasă, injectarea făcându-se la distanţă de locul intervenţiei.
Blocul ilioinghinal iliohipogastric: este o modalitate anestezică de bună calitate pentru
cura herniei inghinale. Injectarea anestezicului local în planul profund, între
aponevrozelor muşchilor oblici asigură o mai bună difuziune a substanţei cu analgezie
prelungită în postoperator,comparativ cu simpla infiltrare a cicatricii operatorii.
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( Beaussier, 2000). Tehnica este creditată cu mai puţine efecte adverse comparativ cu
anestezia spinală. Intraanestezic mai poate fi nevoie de un supliment de sedare. Pentru
unii experţi aceasta este tehnica anestezică de referinţă pentru cura chirugicală a herniei
inghinale( Kehlet, 2001), în timp ce unii autori citează blocul bilateral pentru analgezie
după chirurgie ginecologică cu incizie de tip Pfanenstiel sau operaţie cezariană.
TAP bloc- transversus abdominis plane block- este un bloc descris relativ recent care
presupune un bloc prin difuziune, prin injectarea bilaterală a unui volum de cca 20 ml de
anestezic local în planul muşchiului transvers, prin abord lateral la nivelul triunghiului
Petit, chiar înainte de inserţia iliacă a muşchiului latissimus dorsi. ata Acest bloc permite
reducerea semnificativă a reducerii de morfină pe toată durata primelor 24 de ore
postoperator după laparatomie mediană. Montarea unui cateter şi administrarea continuă
ar putea face din această tehnică o modalitate de analgezie postoperatorie promiţătoare.
Blocajul drepţilor abdominali: infiltrarea cu anestezic local a aponevrozei muşchilor
drepţi abdominali permite chirurgia porţiunii mediane a peretelui abdominal( hernie
ombilicală). Pentru laparatomii mediane este nevoie de infiltraţii etajate( Nicolai, 2004,
Oriola, 2007). Montarea de cateter bilateral pentru analgezie postoperatorie nu a dat
rezultate convingătoare.
Administrarea în perfuzie continuă prin cateter multiperforat- poate aduce avantaje
în controlul durerii postoperatorii:
o Cateterul subcutan – nu pare să aducă o analgezie superioară
o Cateterul plasat preperitoneal- după sutura peritoneului, deasupra stratului
musculoaponevrotic asigură un mai bun control al durerilor parietale. Rezultate
pozitive sunt raportate cu ropivacaina 2 mg/ml injectate la un ritm de peste 5
ml/oră timp ce cca 48 de ore. Cantităţile de anestezic local acumulate nu ating
niveluri toxice. Faţă de temerile iniţiale legate de faptul că prezenţa cateterului ar
putea afecta cicatrizarea plăgii sau creşte rata infecţiilor de plagă operatorie,
experienţa acumulată până în prezent demostrează că aceste temeri sunt
nefondate; riscul estimat de infecţie de plagă este de cca 0,7% la bolnavii cu
cateter parietal de analgezie, faţă de 2,7% fără cateter sau cateter cu ser fiziologic,
în timp ce problemele ridicate de materialul folosit( plicatura cateterului,
disfuncţia de pompă sunt estimate la cca. 1,1%) ( Beaussier, 2007, Liu, 2006).
o Cateterul multiperforat- prezintă avantajul unei mai bune difuziuni a
anestezicului local, în timp ce cu orificiu unic sau cateterul peridural (cu orificii
pe doar 2 cm) nu asigură analgezie pe toată lungimea inciziei chirurgicale.
o Tehnica administrării continue pe cateter – s-a dovedit eficace în chirurgia
toracică, mamară, cardiacă, ginecologică, lombotomie cu nefrectomie, chirurgia
coloanei vertebrale, etc. Singura limitare a acestei tehnici ar putea fi chirurgia care
presupune mai multe locuri de intervenţie sau necesitatea montării de drenuri
aspirative cicatriceale chiar pe traseul cateterului de analgezie, în timp ce în
chirurgia viscerală realizarea unei stome va contraindica analgezia parietală.
Proctologie
În cura hemoroidală- injectarea a 20 ml de soluţie de bupivacaină 7,5 mg/ml de o parte şi
de alta a zonei anale (tehnica în două cadrane) reduce semnificativ durerea şi consumul de
opioide în prima zi postoperator (fapt care a indus reducerea efectelor secundare de tip
greaţă/vomă, retenţie de urină, cu ameliorarea condiţiei postoperatorii).
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Tiroidectomie
Infiltrarea cicatricii de tiroidectomie cu 10 ml bupivacaină aduce un beneficiu net, cu
reducerea consumului de opioid la cca 30- 90% din bolnavi.
Chirurgia ORL
Blocajele de nerv periferic la nivelul feţei oferă analgezie de bună calitate după
rinoplastie, intervenţii la nivelul urechii şi alte cicatrici operatorii de pe teritoriul de inervaţie al
nervului trigemen.
Ortopedie
În ortopedie tehnica de infiltrare parietală a fost demostrată în prelevarea de grefon iliac,
chirurgia coloanei vertebrale, a şoldului şi genunchiului. Unele echipe recomandă infiltrarea
periostului. După chirurgia membrelor infiltraţia nu se dovedeşte superioară blocajului de nerv
periferic, care rămâne tehnica de referinţă pentru controlul durerii, în timp ce infiltraţia
intraarticulară după chirurgia umărului şi a genunchiului este o metodă eficace, dar fără să fie
superioară blocurilor de nerv periferic ca modalitate de analgezie postoperatorie. Cât despre
administrarea intraarticulară prelungită, dată fiind toxicitatea anestezicului local asupra
condrocitelor, este de evitat.
Cât priveşte chirurgia membrelor, interesarea nociceptorilor cutanaţi parietali este realtiv
redusă, durerea postoperatorie fiind indusă în principal prin activarea nociceptorilor din os,
periost, articulaţii. Anestezia locoregională cu analgezie postoperatorie prin cateter peridural sau
de plex nervos regional rămân strategiile analgetice de elecţie. Perfuzia continuă intraarticulară
aduce un risc septic inacceptabil şi nu este superioară celorlalte tehnici de analgezie.
Chirurgia sânului
Presupune o gamă variată de intervenţii chirurgicale cu potenţial algic diferit( de la
tumorectomii simple, care nu implică dureri postoperatorii semnificative, în care infiltraţia
parietală nu aduce un beneficiu analgetic clar, la amputaţia extinsă cu sau fără evidare
ganglionară axilară, reconstrucţii complexe, etc., cu dureri severe şi repercusiuni funcţionale
importante. Aceste intervenţii beneficiază de analgezie prin infiltraţie pe cateter şi perfuzie
continuă.
Obstetrică ginecologie
Infiltraţia prin injectare unică a plăgii de histerectomie a dat rezultate contradictorii.
Dimensiunea inciziei şi durata durerilor postoperatorii limitează interesul pentru injectarea unică,
dar aceste date sunt ameliorate de blocul ilioinghinal bilateral( cca 15 ml bupivacaină 0,5% de
fiecare parte reduce la jumătate consumul de morfină în primele 48 de ore postoperator, cu
reducerea consecutivă a reacţiilor de tip greaţă/vomă, după cum şi blocul TAP bilateral ar putea
aduce beneficii mari în această indicaţie în viitor.
În cazul operaţiilor cezariene a fost studiată injectarea unică la nivelul cicatricii.
Beneficiile au fost raportate pe durata a 4-24 de ore în funcţie de tehnică, ca dealtfel şi după
blocul ilioinghinal bilateral sau bloc TAP bilateral.
Instilaţii intraperitoneale în chirurgia laparascopică
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După nenumărate controverse legate de locul şi cantitatea de anestezic local injectate
intraperitoneal, studiile au demonstrat că, în colecistectomia laparascopică, instilarea
intraperitoaneală înainte de debutul intervenţiei, chiar înainte de realizarea pneumoperitoneului
şi-au dovedit eficacitatea( Boddy, 2006, Kehlet, 2005). Între timp s-a dovedit efectul benefic
asupra durerii viscerale din colecistectomia laparascopică exercitat de o bună exuflaţie
peritoneală la sfârşitul intervenţiei, fapt care face ca ulterior, durerea postoperatorie să rămână
exclusiv parietală, motiv pentru care se justifică infiltraţia locurilor de inserţie a trocarelor cu
soluţie de anestezic local la sfârşitul intervenţiei chirurgicale (Bisgaard, 1999, Hasanyia, 2001).
Indicaţia este susţinută şi pentru chirurgia laparascopică a herniei hiatale, fără să existe dovezi
consistente pentru celelalte tipuri de intervenţii chirurgicale.
Este surprinzător de remarcat faptul că instilaţia peritoneului după chirurgia abdominală
cu laparatomie nu conferă aceleaşi beneficii analgezice.
Durerile după celioscopie au etiologie multifactorială. Au fost semnalate de la bun
început dureri scapulare semnificative, ţinând de presiuni de insuflaţie prea mari sau de
poziţionare. În celioscopia ginecologică datele sunt contradictorii
Analgezia continuă parietală mai prezintă avantajul reducerii gradului de disfuncţie
diafragmatică postoperatorie după chirurgie colorectală( Beaussier, 2009).
Indicaţia pare să fie bine documentată şi pentru chirurgia ORL, a glandei tiroide,
proctologie, hernia ombilicală, chirurgia artroscopică sau operaţia cezariană. Infiltrarea parietală
cu anestezic local asigură un bun control al durerii parietale de repaus, dar şi la mobilizare( ex.
300 mg ropivacaină- 40 ml soluţie 7,5% aduce un beneficiu analgezic net care persistă pe toată
durata primelor 24 de ore postoperator. Cca 20% din bolnavi nu mai recurg la opioide în acest
interval de timp).
Analiza datelor existente până în acest moment pe toate tipurile de intervenţii chirurgicale
arată că infiltraţia parietală postoperatorie duce la o reducere a scorurilor de durere cu cca 1 pct
pentru durerea de reapus şi cca 1,5 puncte pe SVA cu 10 puncte la mobilizare, cu o reducere de
cca 40% a consumului de morfină şi cca 16% a reacţiilor de tip greaţă/vomă, iar a duratei de
spitalizare între 0,8 şi 2,5 zile în funcţie de tipul de intervenţie chirurgicală( în medie- 24 de ore).
( Beaussier, 2009). Analiza factorilor de eficacitate arată că perfuzia continuă în planurile
profunde, preperitoneal, parietal profund este superior cateterului plasat subcutan, aspect valabil
şi pentr operaţia cezariană. După lombotomie este de dorit plasarea a două catetere, unul în
planul subcutan şi unul în cel profund, intermuscular.
Încercările de adaptare de protocoale de autoadministrare după tehnica PCA sau PCEA
nu a dat rezultate pozitive. Este greu de stavbilit doza eficace de bolus, iar decalajul de timp până
la intrarea în acţiune a anestezicului local este extrem de variabil, iar nivelurile plasmatice
ridicate după fiecare bolus expune bolnavul riscului de toxicitate a anestezicului local,
comparativ cu administrarea continuă.
Administrarea continuă la un ritm superior la 5 ml/oră s-a dovedit superioară injectării
simple la sfârşitul intervenţiei chirurgicale, în timp ce creşterea concentraţiei de anestezic local
nu aduce beneficii. Infiltrarea pe toată lungimea cicatricii chirurgicale cu catetere multiperforate
este superioară injectării pe cateter cu orificiu unic sau pe distanţa a 2 cm( catetere peridurale).
Creşterea calităţii analgeziei postoperatorii astfel obţinute are efecte benefice asupra
calităţii vieţii bolnavilor( cca 43 % semnalează un grad superior de satisfacţie prin acest
supliment analgetic), cu ameliorarea calităţii somnului nocturn, reducerea duratei ileusului
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postoperator şi a duratei totale de spitalizare, fapt care se traduce şi prin reducerea costurilor
totale medicale şi un raport cost-beneficiu care nu poate fi ignorat.
Încă de la începutul utilizării acestei modalităţi de analgezie postoperatorie s-a postulat
faptul că prin reducerea durerii postoperatorii, a hiperalgeziei la nivelul plăgii şi controlul
hipersensibilizării periferice şi centrale, infiltrarea parietală ar putea reduce rata de cronicizare a
durerii acute postoperatorii.
Este remarcabil şi faptul că tehnica este creditată de un nivel ridicat de siguranţă. Nu
necesită tehnologie complicată şi costisitoare, poate fi aplicată la patul bolnavului într-o secţie de
spital şi nu neapărat în reanimare sau serviciu de postoperator, nu impune supraveghere specială.
Nu creşte riscul infecţios şi, prin efectul său antiinflamator local ar reduce acest risc comparativ
cu analgezia clasică parenterală. Singura contraindicaţie majoră rămâne infecţia de vecinătate.
Nu au fost raportate probleme de cicatrizare a plăgii date de prezenţa cateterului sau injectarea de
anestezic local. Administrarea soluţiei cu ajutorul pompelor elastomerice de volum mare reduce
riscul de inoculare septică prin schimbări repetate ale seringilor. Au fost citate complicaţii
cutanante mergând până la necroze după injectarea subcutană a unui amestec de anestezic local
care conţine adrenalină, aspect care trebuie verificat înainte de prepararea soluţiei.
În concluzie se poate spune că analgezia postoperatorie prin infiltraţie parietală reprezintă
o componentă a analgeziei postoperatorii multimodale, cu beneficii dovedite, sigură şi apreciată
de pacienţi care trebuie să îşi găsească locul şi în protocoalele de analgezie postoperatorie din
ţara noastră, cu atât mai mult cu cât este o metodă ieftină, care nu necesită pregătire specială
pentru personalul care supraveghează bolnavul şi aduce inclusiv beneficii financiare, aspect, de
asemenea, deloc de neglijat.
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