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REZUMAT
Anestezia subarahnoidiană la copii este o entitate foarte bine defi nită teoretic dar, paradoxal, subutilizată 

în practică. Educaţia adecvată a anesteziştilor în vederea folosirii acestei tehnici anestezice, avantajele pe 
care metoda le conferă, cunoaşterea particularităţilor anatomice, fi ziologice şi farmacologice ale copilului, 
precum şi prevenirea minimelor efectelor secundare sunt de o importanţă covârşitoare pentru succesul şi 
securitatea aplicării ei în populaţia pediatrică. Având performanţa timpului, în mâini experimentate, 
anestezia subarahnoidiană la copii rămâne competitivă cu anestezia generală şi cu anesteziile loco-
regionale.
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A T A T
Spinal anaesthesia in children is a very well established entity theoretically, althought it is vastly underused 

in medical practice. Adequate education of the anaesthesiologists on the use of this thechnique, its advantages, 
knowledge and prevention of its minimal side eff ects are of paramount importance for its successful and safe 
application in the pediatric population. Heaving the performance of time, in ability hands, spinal anaesthesia 
in children remains competitive with general anaesthesia and with peripheral nerve blocks.
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INTRODUCERE

Anestezia subarahnoidiană (rahianes-
tezia) este probabil una dintre cele 
mai vechi şi mai studiate metode de 
anestezie pentru pacienţii supuşi 
intervenţiilor chirurgicale.

J. Leonard Cornig este creditat cu descoperirea 
şi administrarea primei anestezii subarahno-

idiene, în 1885, experienţa sa fi ind prima pu-
blicată într-un jurnal medical. Deşi uti lizarea 
rahianesteziei la copii a fost descrisă încă de la 
începutul secolului XX (Bainbridge, 1901), aceas-
tă tehnică a fost rareori uti lizată în populaţia 
pediatrică până când Melman şi Abajian au 
raportat, în 1984, un studiu realizat pe un lot de 
sugari cu risc de apnee postoperatorie supuşi in-
ter venţiilor chirurgicale, sub anestezie rahidiană. 
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Practi c, ei au oferit atunci o alternati vă efi cientă 
pentru anestezia generală, cu relati v puţine 
complicaţii. De-a lungul ti mpului, o serie de stu-
dii au fost raportate, pentru diferite grupe de 
vârstă şi pentru diferite proceduri chirurgicale, 
atestând siguranţa şi efi cacitatea anesteziei sub-
arahnoidiene.

ANATOMIE FUNCŢIONALĂ

Diferenţele anatomice între sugar şi copil sau 
adult sunt semnifi cati ve clinic şi trebuie luate în 
considerare când se execută tehnica anesteziei 
subarahnoidiene. 

Cele patru curburi ale coloanei vertebrale nu 
sut prezente de la naştere. Curbura cevicală 
începe să se dezvolte la vârsta de aproximati v 3 
luni, când copilul începe să ţină singur capul şi 
devine mai pronunţată la vârsta de 6 luni, când 
copilul stă în şezut. Curbura lombară se dezvoltă 
când copilul învaţă să meargă (Van Graaf). Curbu-
rile toracică şi sacrată sunt denumite curburi 
primare deoarece ele păstrează forma fetală. 
Curburile cervicală şi lombară sunt denumite 
curburi secundare deoarece au adaptat modi-
fi cări funcţionale faţă de forma fetală. 

Curburile coloanei vertebrale, împreună cu 
gravitaţia, baricitatea soluţiilor anestezice locale 
şi poziţionarea pacienţilor pediatrici pe masa de 
operaţie infl uenţează distribuţia anestezicelor 
locale la nivelul spaţiului subarahnoidian.

Ligamentul galben este decelabil începând 
de la vârsta de 1 an, iar distanţa de la tegument 
pâna la această structură se calculează după 
formula:

distanţa = (ani x 2) + 10mm

La embrion, măduva spinării ocupă întreaga 
lungime a canalului vertebral, dar, după vârsta 
de trei luni, rata de creştere a coloanei vertebrale 
o depăşeşte pe cea a măduvei, astf el că, la 
naştere, măduva spinării se termină la nivelul 
vertebrei L3, iar după vârsta de 1 an, măduva 
spinării rămâne la nivelul vertebrei L1. Sacul 
dural coboară la nou-născut până la a patra ver-
tebră sacrată, în ti mp ce la adult se conti nuă 
până la vertebra S2 (fi gura 1).

Spaţiul subarahnoidian conţine lichidul 
cefalorahidian (LCR) şi reprezintă comparti mentul 
ţintă al anesteziei rahidiene.

Volumul total al LCR la nou-născut este de 4 
ml/kgc, în comparaţie cu 2 ml/kgc la adult, iar 
presiunea hidrostati că este de 30 – 40 mmH2O, 
mai scăzută decât la adult. În plus, la nou-
născuţi, aproape jumătate din volumul LCR total 
este în spaţiul subarahnoidian, în ti mp ce la 

adult, doar un sfert. Acest factor joacă un rol 
important pentru dozarea anestezicelor locale 
care sunt rapid diluate în LCR după administrarea 
subarahnoidiană. Nou-născuţii şi sugarii necesită 
volume mai mari în funcţie de greutate, dar 
durata blocului spinal este mai redusă decât la 
adulţi (Rice şi colab, 1994).

ANESTEZICELE LOCALE

Amidele sunt de departe cel mai des folosite 
anestezice locale la sugari şi copii (De Negri şi 
colab, 2002). Alegerea anestezicului local se 
face pe baza efectelor şi a duratei de acţiune 
dorite pentru un anumit pacient. 

Spre deosebire de adulţi, nou-născuţii şi 
sugarii sub 3 luni au un fl ux hepati c redus şi nu 
sunt capabili de a realiza reacţia de oxido-redu-
cere a agenţilor anestezici locali. În consecinţă, 
o fracţiune mai mare din aceste anestezice va 
rămâne nemetabolizată şi va fi  acti vă în plasmă 
un ti mp mai îndelungat decât în cazul adulţilor. 
De aici decurge toxicitatea prelungită a acestor 
anestezice locale (Besunder şi colab, 1998). 
Toate anestezicele locale de ti p amidă s-a demon-
strat că au clearance diminuat la nou-născuţi şi 
sugarii sub 3 luni, iar clearance-ul adultului este 
ati ns în jurul vârstei de 8 luni.

Mai mult decat atât, nou-născuţii şi copiii 
mici sunt expuşi unui risc crescut de toxicitate a 
anestezicelor locale de ti p amidă deoarece ei au 
niveluri coborâte de albumine şi α1 – glicoproteine, 

Figura 1. Limitele inferioare ale măduvei 
spinării şi ale sacului dural, la sugar şi după 
vârsta de un an
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structuri proteice esenţiale pentru legarea aces-
tor anestezice. Acest lucru conduce la creşterea 
fracţiunii libere, nelegate, a anestezicului local, 
ceea ce va determina cresterea toxicităţii, în par-
ti cular pentru bupivacaină. Pe de altă parte însă, 
volumul de distribuţie mare al nou-născuţilor 
poate conferi oarecare protecţie acestora, scă-
zând concentraţia plasmati că a amidelor.

O varietate de agenţi anestezici şi de doze au 
fost descrise în literatură pentru anestezia sub-
arahnoidiană la copii: xilina, bupivacaina, levobu-
pivacaina (tabelul 1). 

Tabelul 1. Dozaje anestezice pentru 
anestezia spinală la copii: 

Soluţia de anestezic local 
Xilina (2%): 1 mg/kgc
Bupivacaina (0,5%): 0,5-1 mg/kgc
Levobupivacaina (0,5%): 0,5-1 mg/kgc

Aditi vi 
Epinefrina – spălare seringă
Clonidina: 1-2 mcg/kgc

Bupivacaina este cel mai uti lizat anestezic 
local la nou-născuţi, sugari şi copii. Pentru nou-
născuţi, o doză de bupivacaină de 0,5- 0,6 mg/
kgc, soluţie izobară sau hiperbară, asigură o 
bună anestezie chirurgicală pentru o perioadă 
de 80 minute (Dalens, 2000). Dozele de bupi-
vacaină trebuie reduse la vârstele mai mari 
datorită modifi cărilor de volum ale LCR. Astf el, 
pentru copiii cu greutatea cuprinsă între 5 şi 15 
kg, doza de bupivacaină este de 0,4 mg/kgc, iar 
pentru cei peste 15 kg, doza scade la 0,3 mg/
kgc. 

În practi că, se preferă mai degrabă spălarea 
seringii cu adrenalină decât o doză specifi că de 
epinefrină uti lizată împreună cu anestezicele 
locale, în anestezia rahidiană. Soluţiile hiperbare, 
cu adaos de glucoză, conferă aceeaşi calitate şi 
durată de acţiune a rahianesteziei la copii ca şi 
soluţiile izobare. Deşi la copii se folosesc doze 
mai mari pe kilogram corp decât la adulţi, riscul 
blocului motor înalt sau total este rar atât ti mp 
cât procedura este executată corect. 

Recent au fost raportate şi substanţele 
adjuvante ale anestezicelor locale în practi ca 
anesteziei subarahnoidiene la copii. Clonidina în 
doza de 1 mcg/kgc asociată bupivacainei (1mg/
kgc la nou-născuţi) s-a dovedit că prelungeşte 
durata blocului spinal aproape de două ori 
(Rochett e şi colab, 2004). S-a observat o scădere 
tranzitorie a tensiunii arteriale după uti lizarea 
clonidinei în doză de 2 mcg/kgc şi o creştere a 
duratei sedării în postoperator la aceşti  
pacienţi.

Toxicitatea anestezicelor locale la copii in-
clude toxicitate neurologică şi cardiovasculară. 
Datorită asocierii frecvente a asistării anestezice 
monitorizate (suplimentarea cu sedare a anes-
teziei regionale), la copii se maschează toxici-
tatea neurologică, astf el încât toxicitatea car-
diacă este prima observată la această grupă de 
vârstă, prin supradozarea anestezicelor locale. 
Se constată astf el stati sti c faptul că incidenţa 
efectelor adverse cardiovasculare este mai mare 
decât cea a toxicităţii neurologice la copii. 
Efectele adverse cardiovasculare cel mai frecvent 
observate sunt hipertensiunea şi tahicardia.

TEHNICA RAHIANESTEZIEI LA COPII

Anestezia subarahnoidiană combinată cu 
diferite tehnici de sedare este o metodă sigură 
şi efi cientă, indicată în toate secţiile chirurgicale 
unde sunt operaţi copii, indiferent de specifi cul 
acestora. 

Succesul tehnicii rahianesteziei la copii înce-
pe cu pregăti rea propice înainte de inserţia 
acului spinal (Salinas şi colab, 2002).

Locul unde se practi că anestezia subarahno-
idiană trebuie să dispună de: sursă de oxigen, 
posibilitatea venti lării bolnavului cu presiune 
poziti vă, echipament pentru intubaţie endo-
traheală şi managementul căilor aeriene, acces 
imediat la drogurile specifi ce de resuscitare. 

Sala de operaţie pentru copii va trebui în-
călzită în prealabil, înainte ca pacientul să fi e in-
trodus înăuntru. Paturi calde şi lămpi cu căldură 
radiantă ajută la menţinerea temperaturii cor-
pului la sugari. Pentru copiii mai mari, în sala de 
operaţie trebuie să fi e linişte şi instrumentele 
chi rurgicale trebuie să fi e acoperite pentru a 
diminua anxietatea pacienţilor.

Pregăti rea pacienţilor pediatrici pentru anes-
tezie include monitorizarea standard (tensiune 
arterială, electrocardiogramă, frecvenţă cardi-
acă, saturaţia în oxigen a sângelui arterial, frec-
venţa respiraţiilor, temperatură). 

Medicaţia sedati vă ori analgosedarea intra-
venoasă trebuie administrate copilului înaintea 
puncţiei lombare pentru a facilita cooperarea şi 
confortul lui în ti mpul executării manevrei. Pen-
tru prematurii care sunt supuşi intervenţiilor 
chirurgicale pe abdomenul inferior, cu durata 
sub 90 minute, anestezia spinală se execută fără 
sedare, iar menţinerea nu benefi ciză de aso-
cierea cu sedare. S-a dovedit că uti lizarea conco-
mitentă a sedării îi predispune pe aceşti  pacienţi 
riscului de a dezvolta apnee sau bradicardie 
(Welborn, 1990).
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Pentru execuţia anesteziei rahidiene, sugarul 
trebuie poziţionat pe o parte, cu spatele fl ectat, 
dar cu capul în extensie, pentru a evita com-
promiterea pătrunderii aerului în căile aeriene. 
Unii practi cieni preferă copilul treaz pe parcursul 
efectuării manevrei, în poziţie şezândă, pentru 
îmbunătăţirea succesului blocului, prin creşterea 
şanselor de exteriorizare a LCR, datorită creşterii 
presiunii hidrostati ce în această poziţie. Oricare 
ar fi  poziţia copilului pe masa de operaţie, în 
ti mpul puncţiei lombare, este important ca asis-
tenta să menţină ferm spatele pacientului pedi-
atric, mai ales dacă este treaz în ti mpul executării 
manevrei, atât pentru reuşita actului anestezic, 
cât şi pentru prevenirea complicaţiilor.

Mărimile acelor spinale pentru copii variază 
între 22 şi 29 Gauge. Pentru nou-născuţi se fo-
losesc ace de 22 G x 2,5 cm, cu volum de 0,2 ml. 
La copiii peste 2 ani sunt necesare ace mai lungi, 
cu diametrul intern redus în dimensiune pentru 
scăderea riscului de apariţie a cefaleei post-
rahianestezie. 

După dezinfectarea tegumentelor şi izolarea 
câmpului, se execută puncţia lombară, sub ni-
velul L3 – L4, la copiii peste 1 an, pentru a se 
evi ta traumati zarea accidentală a măduvei spi-
nării. La nou-născuţi şi sugari, puncţia se reali-
zează la nivelul interspaţiului L4 – L5. Bizoul 
acului spinal trebuie direcţionat lateral, astf el 
încât să nu fi e secţionate fi brele durei mater ca-
re sunt dispuse longitudinal. Spaţiul subarah-
noidian se localizează prin exteriorizarea de 
lichid cefalorahidian (LCR). Se injectează lent 
soluţia de anestezic local, după care, se extrage 
cu blândeţe acul şi copilul se plasează în decubit 
dorsal. Este extrem de important ca să se men-
ţină poziţia copilului pe masa de operaţie, să nu 
fi e mişcat, iar picioarele să nu îi fi e ridicate pen-
tru niciun moti v, altf el anestezicul local va ascen-
siona şi va rezulta un bloc spinal înalt (Wright şi 
colab, 1990).

COMPLICAŢII

Principala complicaţie a anesteziei subarah-
noidiene este cefaleea post puncţie durală. Deşi 
apare rar la copiii sub 10 ani, are o incidenţă 
cres cută, cuprinsă între 10 şi 50 % la copiii între 
10 şi 18 ani (Oliver, 2002). Cefaleea apare ti pic în 
primele 48 de ore postrahianestezie, este fron-
tală sau occipitală şi este posturală. Cauza aces-
tei complicaţii este cel mai probabil scurgerea 
lichidului cefalorahidian prin orifi ciul de puncţie 
durală, care determină scăderea presiunii intra-
craniene. 

După formularea diagnosti cului de cefalee 
post puncţie durală, se impun măsuri simple de 
tratament şi anume: repausul la pat şi hidratarea 
adecvată, care să acopere pierderea de LCR. Se 
asociază analgeti ce şi eventual cafeină. Efi cienţa 
cafeinei se datorează capacităti i sale de vaso-
constricţie cerebrovasculară şi de reducere a 
fl uxului sangvin cerebral. 

Dacă măsurile conservatoare sunt inefi ciente 
în tratarea cefaleei, după 48 de ore, un patch 
sang vin epidural trebuie luat în considerare. 
Zece mililitri de sânge se recoltează în mod steril 
dintr-o venă periferică şi se injectează prin ori-
fi ciul de puncţie în spaţiul epidural, printr-o teh-
nică asepti că. Acest patch epidural este efi cient 
dacă se aplică în primele 48-72 ore post puncţie 
durală, dar este inefi cient aplicat imediat după 
puncţia rahidiană, datorită scurgerii de LCR care 
poate dizolva cheagul. Copilul căruia i se injec-
tează sânge epidural trebuie să fi e treaz pe 
parcursul acestei manevre şi să sesizeze medicul 
anestezist atunci când simte disconfort sau pre-
siune în regiunea lombară. Dacă totuşi copilul a 
fost anesteziat pentru plasarea patch-ului sang-
vin epidural, atunci nu se va injecta o canti tate 
mai mare de 0,3 ml/kgc de sânge (Ylonen, 
2002).

Blocul spinal total, cu stop respirator şi bra-
dicardie, este o altă complicaţie, extrem de rară, 
a anesteziei rahidiene la copii. Blocada pre-
ganglionară simpati că, uzual descrisă la adulţi, 
secundară unei anestezii înalte, nu se regăseşte 
la copii, mai ales la sugari. Iniţial s-a observat 
fap tul că modifi cările hemodinamice sunt ex-
trem de rare la copiii sub 5 ani comparati v cu 
adul ţii, pentru acelaşi nivel T3 al anesteziei sub-
arahnoidiene. Mecanismul postulat a fost ima-
turitatea sistemului nervos simpati c. În ciuda 
lipsei modifi cărilor hemodinamice, nou-născuţii 
pot totuşi să necesite suport venti lator mecanic 
sau intervenţii farmacologice, datorită unui bloc 
spinal înalt care are ca rezultat blocarea fi brelor 
cardioacceleratoare şi/sau scăderea sti mulării 
reptorilor de înti ndere din atriul drept. 

CONCLUZII

Sumarizând datele din literatură, se desprind 
următoarele concluzii referitoare la anestezia 
subarahnoidiană la copii: este o metodă anes-
tezică simplă şi rapidă, care asigură bloc spinal, 
senziti v şi motor, de foarte bună calitate pentru 
intervenţiile chirurgicale practi cate la nivelul ab-
domenului inferior, cu complicaţii puţine, care 
pot fi  anti cipate şi chiar prevenite. În parti cular, 
la copii, este necesară asocierea anesteziei rahi-
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diene cu diverse tehnici de sedare/analgosedare 
care pe de o parte, să le elimine anxietatea, iar 
pe de altă parte, să ofere anestezistului imobi-
litatea toracelui pentru buna reuşită a ma-
nevrei. 

Deşi criti cată de către unii autori, cunoscută 
ca o metodă controversată, anestezia subarah-

noidiană a trecut proba ti mpului chiar şi la copii, 

neputând fi  deocamdată nici abandonată şi nici 
înlocuită, în ciuda introducerii noilor echipa men-
te şi droguri anestezice, deoarece aduce avan-
taje certe în comparaţie cu anestezia generală, 
prin eliminarea riscului instrumentării căilor ae-
riene, dar şi cu anesteziile loco-regionale, cunos-
cute cu o rată crescută de eşec al blocului.
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Male sex hormones may explain why 
men who suff er from the hepati ti s B liver 
disease are more likely to develop liver 
cancer than women, researchers in Tai-
wan have found.

In a paper published in Science Trans-
lati onal Medicine on Wednesday, the re-
searchers said hepati ti s B viruses a  ach 
themselves to receptors of the male sex 
hormone androgen before going on to 
damage liver ti ssue and cause cancer.

“The fi ndings indicate that using 
drugs to destroy ... androgen receptors 
could be a new way to ba  le liver cancer 
at an early stage,” they wrote.

Liver cancer is the fi  h most common 
cancer and the third leading cause of 
global cancer death.

Hepati ti s B virus infecti on, which is 
endemic in many Asian countries includ-

ing China, is a leading cause of liver can-
cer and accounts for half of liver cancer 
cases worldwide.

Men are up to seven ti mes more like-
ly than women to develop liver cancer. 
Among hepati ti s B virus carriers, men 
are up to three ti mes more likely to de-
velop liver cancer than women.

Led by Ming-Heng Wu at the Insti -
tute of Basic Medical Sciences in Nati on-
al Cheng Kung University in Tainan, Tai-
wan, researchers found that hepati ti s B 
viruses have a special DNA sequence 
which draws it to androgen receptors.

“The androgen receptors in liver cells 
bind to this sequence and trigger a cascade 
of damage to liver ti ssue,” they explained.

In their experiment, the researchers 
created mice that were infected with the 
hepati ti s B virus and could easily develop 

liver tumors upon exposure to cancer-
causing agents.

Some of these were geneti cally mod-
ifi ed to be lacking in androgen receptors 
in their livers.

By week 22 in the experiment, more 
than 90 percent of those mice with an-
drogen receptors had developed liver tu-
mors compared to 27 percent of the mice 
without androgen receptors.

Tinkering with the receptors did not 
change overall androgen levels or leave 
any obvious toxic eff ects in the mice.

“Targeti ng the androgen receptor rath-
er an androgen could be a promising thera-
py for liver cancer,” the researchers said.

(Reporti ng by Tan Ee Lyn, 
editi ng by Miral Fahmy)
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Sex hormone explains higher liver cancer risk in men


