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REZUMAT
În cadrul blocurilor nervoase periferice, blocul integral al membrului inferior realizat prin asocierea blocului 

3 în 1 (abord anterior) cu blocul nervului sciatic (abord posterior) este frecvent aplicat datorită compatibilităţii 
anesteziologico-chirurgicale şi complianţei pacientului. În paralel cu descrierea localizării nervoase prin tehnica 
modernă şi precisă a stimulării nervoase periferice sunt inserate date de electrofi ziologie absolut necesare unei 
practici clinice efi ciente.

Cuvinte cheie: bloc nervos periferic; bloc 3 în 1; bloc nerv sciatic; stimularea nervoasă periferică; 
electrofi ziologia stimulării nervoase periferice

ABSTRACT
Speaking of peripherical nervous blocking, the total block of lower limb by the means of combining the „3 

in 1” blocking technique (anterior approach) with blocking the sciatic nerve (posterior approach) is 
frecquently applied due to both high surgical and anestheziology compatibility and pacient compliance. In 
parallel with the description of nerve location through the modern and accurate technique of peripheral 
nerve stimulation, we inserted elements of electrophisiology, a common knowledge when it comes to an 
effi  cient clinical practice.

Key words: peripheral nerve blocking, 3 in 1 block, sciatic nerve blocking, peripheral nerve 
stimulation, electrophysiology of the peripheral nerves
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INTRODUCERE

Blocurile nervoase periferice (BNP) realizează 
întreruperea temporal reversibilă, spaţial deli-
mi tată şi opţional selecti vă (anestezie/analgezie) 
a conducerii nervoase (vegetati ve, nocicepti ve 

şi motorii) în nervii periferici interceptaţi prin 
me tode externe şi accesaţi de substanţe anal-
geti ce anestezice locale (AAL). (4)

În cazurile selectate consti tuie o alternati vă 
efi  cientă pentru anestezia generală sau blocurile 
nervoase centrale. Indicaţiile lărgite (chirurgi-
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cale, terapeuti ce şi diagnosti ce) sunt susţinute 
de atri bute generoase: efecte secundare şi com-
pli caţii postoperatorii reduse, asigurarea precoce 
a mobilităţii şi a recuperării, reducerea ti mpului 
de internare/externare a pacientului. 

Blocul nervos periferic integral al membrului 
inferior

Blocul nervos periferic integral al membrului 
inferior obţinut prin asocierea blocului 3 în 1 
(blocul nervilor femural, obturator şi femural 
cutanat lateral realizat prin abord anterior) cu 
blocul nervului sciati c (realizat prin abord pos-
terior clasic) consti tuie modelul care s-a detaşat 
secundar incidenţei crescute a ti purilor de in ter-
venţii chirurgicale compati bile anesteziologic şi, 
implicit, valenţelor proprii: accesibilitate şi sa-
ti sfacţie pentru pacient şi siguranţă, efi cienţă şi 
confort pentru echipa anestezico-chirurgicală.

Blocul nervos periferic integral al membrului 
inferior este indicat a fi  efectuat cu ajutorul sti -
mulatorului nervos ca tehnică modernă şi pre-
cisă de localizare a nervilor periferici implicaţi. 

Premisele reuşitei blocului nervos periferic 
integral al membrului inferior solicită anes te-
zistului o experienţă perti nentă în practi ca clinică, 
susţinută de cunoşti nţe solide de anatomie şi 
farmacologie, de cunoaşterea patologiei pacien-
tului şi a intervenţiei chirurgicale preconizate. 
(8) 

Aprecierea defi citară a ariei operatorii im-
plicate coroborată cu absenţa suprapunerilor 
între dermatoame, miotoame şi sclerotoame şi/
sau subesti marea temporală a intervenţiei chi-
rur gicale reprezintă cauzele pentru care blocul 
nervos periferic reuşit poate fi  inadecvat scopu-
lui chirurgical.

Complicaţiile neurologice rare şi predominant 
minore (neuropati e tranzitorie), apar în posto-
perator şi refl ectă în principal trauma mecanică 
a nervului (prin ac sau injectare intraneurală). 
(9)

Indicaţiile 
Blocurile mixte (senziti ve şi motorii) sunt in-

dicate în intervenţiile chirurgicale de urgenţă, la 
pacienţii cu risc crescut şi îndeosebi în chirurgia 
de o zi sau pentru cazurile în care pacientul re-
fuză anestezia generală. (1)

Blocurile senziti ve sunt aplicate în tratamen-
tul durerii acute şi cronice.

Blocurile diagnosti ce sunt uti lizate în diagnos-
ti cul diferenţial al sindromului dureros regional 
complex ti purile I şi II (decelează cauzele şi ori-
ginea, căile de conducere afectate, ti pul periferic 
sau central).(1)

Contraindicaţiile 
Absolute

intervenţii chirurgicale pe focare septi ce • 
şi neoplazice (risc de diseminare);
traumati smul grav al ariei interesate;• 
refuzul pacientului;• 
alergia confi rmată la AAL de ti p amidic;• 
dezechilibre metabolice severe necorec-• 
tate;
tulburări grave de coagulare;• 
anomalii neurologice preexistente în teri-• 
toriul interesat;
afecţiuni psihiatrice grave.• 

Rela  ve
terapia anti coagulantă;• 
intervenţii chirurgicale nedefi nite ca arie;• 
diabet zaharat dezechilibrat;• 
pacient agitat;• 
sarcină, în special în primul trimestru.• 

Decizia fi nală referitoare la raportul risc/efi -
cienţă aparţine medicului anestezist.

Tehnica blocului nervos periferic al membrului 
inferior

Actul anestezic regional impune respectarea 
unor condiţii standard de analgosedare, (6), 
mo  nitorizare clinică (TA, AV, R, EKG, t°C, pulso xi-
metrie, evaluarea dinamică a gradului de con-
şti enţă, asepsie chirurgicală şi necesită prezenţa 
unei linii venoase sigure şi a echipamentelor de 
urgenţă (oxigenoterapie, venti laţie, IOT) şi spe-
cifi c (sti mulator nervos, ace izolate/catetere 
des ti nate ti pului respecti v de bloc nervos, elec-
trozi EKG).(14)

Etapele succesive obligatorii ale realizării 
blo cului nervos periferic integral al membrului 
inferior prin tehnica sti mulării nervoase sunt 
loca lizarea nervilor periferici femural şi, res-
pecti v, sciati c şi depozitarea perineurală de 
anes tezic local.

Localizarea nervoasă prin tehnica stimulării 
nervoase periferice 

Etapa iniţială cuprinde depistarea şi marcarea 
reperelor anatomice implicate în vederea confi -
gurării schemei de localizare a punctului de in-
serţie a acului sti mulator. (7)

Localizarea nervoasă poate fi  realizată prin 
tehnica sti mulării nervoase periferice, prezen-
tând avantaje şi dezavantaje.

Avantajele sti mulării nervoase periferice:
poate fi  folosită la pacienţii sedaţi sau • 
anes teziaţi, nefi ind necesară cooperarea 
pacientului;
este uti lizată în blo• curile nervoase super-
fi ciale şi profunde;
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ti mpul alocat tehnicii este redus;• 
risc sc• ăzut de leziune nervoasă (acul este 
poziţionat în vecinătatea nervului);
rata mărita de success; • 
oferă o precizie mărita a localizării ner-• 
voase (absenţa răspunsului relevant/adec-
vat indică o localizare defi citară); (10)
asigură confortul şi siguranţa, prin evitarea • 
deliberată a paresteziilor provocate de 
con tactul direct al acului cu nervul; (2)
nu suplineşte cunoşti nţele de anatomie • 
necesare în efectuarea BNP, ci dimpotrivă, 
solicită cunoşti nţe precise de topografi e 
şi distribuţie nervoasă. (3)

Dezavantajele sti mulării nervoase periferice:
determină sti mulare nervoasă la distanţă, • 
în condiţiile uti lizării unei intensităţi cres-
cute a curentului;
este inuti lă când nervul este subcutanat;• 
imposibilitatea sti mulării senziti ve a ner-• 
vilor micşti  prin uti lizarea aceleiaşi căi de 
abord. (12)

Efectuarea blocului nervos periferic integral 
al membrului inferior în condiţii de siguranţă şi 
efi cienţă necesită cunoaşterea electrofi ziologiei 
sti mulării nervoase periferice şi prezenţa echi-
pa mentului specifi c (sti mulator nervos, ace izo-
late/catetere, electrozi EKG, seringi 10/20/50 ml, 
AAL) (8).

Sti mularea nervoasă percutană este o me-
todă nouă, non-invazivă, de localizare nervoasă.
(11)

Electrofi ziologia stimulării nervoase periferice
Sti mulatorul nervos generează un curent 

con ti nuu şi care este menţinut constant în in-
tervalul de impedanţă/rezistenţă a structurilor 
anatomice interpuse între ac şi nerv. 

Pentru a se produce un potenţial de acţiune, 
sti mulul trebuie să fi e sufi cient de puternic şi 
trebuie aplicat pe o perioadă sufi cientă.

Principiul stimulării preferenţiale a fi brelor 
nervoase cu cronaxii mai mici

Reobaza
Curentul minim necesar iniţierii unui impuls 

(potenţial de acţiune) în nerv se numeşte re-
obază. (5) Pentru obţinerea unui răspuns, cu-
rentul egal cu reobaza trebuie aplicat pentru un 
ti mp relati v lung. Sub nivel reobazei nu se poate 
iniţia un impuls, chiar dacă curentul se aplică 
pentru o perioadă prelungită.

Cronaxia
Cronaxia este durata de ti mp necesară ini-

ţierii unui impuls la aplicarea unui curent al cărui 
valoare este dublul reobazei. (5) Pentru obţi-

nerea unui răspuns curentul cu valoarea dublă 
reobazei trebuie aplicat pentru un ti mp mult 
mai scurt. Cronaxia exprimă gradul de excita bi-
litate a diferitelor ţesuturi şi poate fi  folosită ca 
unitate de măsură a pragului de excitaţie a ori-
cărui nerv.

TABELUL 1. Cronaxia fi brelor nervoase 

Tipul Cronaxia (  mpul în msec)

Fibre mielinizate Aα 0,05-0,10

Fibre mielinizate Aδ 0,17

Fibre nemielinizate C 0,40

Sti mularea preferenţială a fi brelor nervoase 
mielinizate motorii A alfa cu cronaxii mai mici 
(0,05-0,1 ms) se produce fără o sti mulare con-
comitentă a fi brelor nervoase nemielinizate no-
ciceptoare A delta şi fi bre C cu cronaxii mai mari 
(0,17 ms-0,4 ms).

Importanţa practică
La sti mularea unui nerv mixt cu un curent de 

durată redusă (0,1 ms) se produce răspuns mo-
tor în absenţa durerii (uneori, este totuşi posibilă 
apariţia unor sti mulări senzoriale reduse de ti p 
furnicături). (8)

Valori ale amplitudinii curentului sti mulator 
de:

1-1,5 mA • generează un răspuns motor 
fără disconfort semnifi cati v pentru paci-
ent;
sub 1 mA,•  provoacă un răspuns motor 
numai la uti lizarea unei durate mai lungi 
(0,3 ms);
peste 2 mA,•  provoacă o sti mulare globală 
cu incidenţă parestezică progresiv cres-
cută până la durere;
0,3-0,5 mA, • asigură un bloc nervos peri-
feric de succes;
0,2 mA,•  însoţite de durere şi/sau presiune 
ridicată la injectare semnifi că trauma ner-
vului şi obligă la retragerea acului înainte 
de injectarea AAL. 

Relaţia dintre intensitatea curentului stimulator 
şi distanţa ac-nerv

Legea lui Coulomb defi neşte relaţia dintre 
intensitatea curentului sti mulator şi distanţa 
faţă de nerv:

I = K (Q/r2)
unde:
I – reprezintă intensitatea necesară pentru 

sti mularea nervului;
K – este o constantă;
Q – este curentul minim necesar pentru sti  -

mu  lare; 
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r – este distanţa dintre punctul de aplicare a 
sti mulului şi nerv (distant ac-nerv).

Amplitudinea curentului de ieşire poate varia 
de la 0,01 mA la 5 mA. De ruti nă, localizarea ner-
voasă uti lizează iniţial o intensitate mărită a 
curentului sti mulator. 

Importanţa practică
Amplitudinea curentului sti mulator nu repre-

zintă un indicator fi abil al distantei ac-nerv (stu-
dii ultrasonografi ce obiecti vează acul în imediata 
apropiere a nervului, deşi răspunsul motor nu 
apare chiar la sti mulare mai mare de 1,5 mA).
(10)

Intensitatea cea mai redusă a curentului la 
care se menţine răspunsul motor traduce proxi-
mitatea nervului în raport cu acul (refl ectă dis-
tanţa minimă ac-nerv). 

Sti mularea nervului la valori progresiv reduse 
ale curentului indică gradele subsecvente de re-
ducere a distanţei ac-nerv. 

Curentul minim necesar sti mulării nervului 
este direct proporţional cu pătratul distanţei 
faţă de nerv. (10)

Importanţa practică
Intensitatea peste 2,5 mA însoţită de răspuns 

motor înseamnă o distanţă crescută ac-nerv şi 
ge nerează frecvent disconfort pentru pacient.

Intensitatea cea mai redusă (cu valori între 
0,3-0,5 mA) la care se menţine stabil răspunsul 
motor adecvat indică distanţa opti mă ac-nerv şi 
reprezintă momentul administrării dozei test de 
AAL.

Intensitatea de 0,2 mA semnifi că plasarea 
intraneurală a acului. Accidentul, coroborat cu 
declanşarea durerii şi prezenţa rezistenţei la in-
jectare impune retragerea uşoară a acului în 
vederea obţinerii sti mulării între 0,3-0,5 mA. (9)

Menţinerea răspunsului motor adecvat prin 
creşterea intensităţii curentului de sti mulare 
traduce îndepărtarea acului de nerv (distanţa 
crescută ac-nerv).

Principiul stimulării catodice preferenţiale
Cuplarea catodică constă în conectarea cato-

dului (polul negati v, negru) la ac şi a anodului 
(polul poziti v, alb) la piele prin electrozi EKG 
aplicaţi numai pe tegumente indemne sunt lu-
brifi aţi şi fi xaţi în regiuni învecinate irelevante 
to pografi c. 

Importanţa practică
Electrodul negati v este ataşat acului (N to N), 

iar electrodul poziti v este aplicat pe tegumentul 

pacientului (P to P). Se recomandă următoarea 
formulă mnemotehnică: N to N (Negati ve (-) to 
Needle) şi P to P (Positi ve (+) to Pacient). 

Depolarizarea determinată de catod scade 
semnifi cati v intensitatea curentului necesar 
sti mulării nervoase.

Conectarea sti mulatorului nervos trebuie să 
asigure un contact electric efi cient (afi şare pe 
display).

Acul este avansat lent înspre nerv, căutân-
du-se apariţia contracţiilor musculare relevante 
sau adecvate. 

În căutarea răspunsului motor:
ne vom desfăşura în toate planurile ana-• 
tomice;
vom modifi ca pe rând numai câte una din • 
variabile (adâncime, unghi al acului, am-
plitudinea curentului).

Importanţa practică
Acul catod reduce valoarea curentului de 

depolarizare necesar obţinerii răspunsului.
Acele izolate: 

sunt mult mai precise (îndepărtarea • 
acului de nerv se refl ectă rapid prin valo-
rile semnifi cati v crescute de curent ne-
cesar întreţinerii răspunsului);
concentrează emisia curentului la vârful • 
sau (as  el, valoarea curentului necesar 
sti mulării nervului este redusă).

Echipamentul specifi c trebuie verifi cat an-
terior începerii procedurii. (12) Acul izolat de 
variate dimensiuni (25-150 mm lungime şi 20- 
25G grosime) şi având cu vârf la un unghi de 15 
sau 30 grade este conectat la catod. Anodul este 
conectat la pacient prin intermediul unui 
electrod EKG. 

Setările uzuale iniţiale în sti mularea nervoasă 
periferică din blocul integral al membrului in-
ferior sunt amplitudine 1 mA, durata 0,1 ms şi 
frecvenţa 2Hz.

Importanţa practică
Parametrii ideali de frecvenţă sunt de 1 la 2 

Hz. O frecvenţă crescută (peste 2 Hz) determină 
disconfort pentru pacient, iar o frecvenţă scă-
zută (sub 1 Hz) dă rezultate false.

Seringa cu AAL este conectată la tubul fl exibil 
legat de ac. Tubul conector ac seringă va fi  
umplut cu AAL. După ce ne asigurăm că circuitul 
este complet, procedăm la inserţia acului prin 
punctul de inserţie. Punctul de inserţie a acului 
este determinat pe baza reperelor anatomice 
uti lizate.

Avansăm acul până la obţinerea unui răspuns 
motor (relevant sau adecvat).
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Tipurile de răspunsuri motorii posibil a fi  
obţinute în teritoriul de distribuţie a nervilor 
ter minali micşti  femural şi sciati c sunt:

răspunsul motor zonal. • Contracţiile mus-
culaturii învecinate locului de inserţie a 
acului sunt declanşate prin depolarizarea 
membranei excitabile musculare secun-
dar sti mulării cu un curent de intensitate 
înaltă (peste 1,5 mA). Are incidenţă maxi-
mă în etapa iniţială a procedurii. Nu oferă 
informaţii cu privire la planul în care va 
trebui avansat acul spre nerv. Produce 
disconfort şi traduce o distanţă crescută 
ac-nerv mixt. (7)
răspunsul motor relevant• . Contracţiile 
mus culare sunt declanşate la intercepta-
rea de către acul sti mulator a unei formaţi-
uni nervoase colaterale sau adiacente. 
(13) Reprezintă un reper uti l în interpre-
tarea poziţiei acului şi, totodată, elementul 
de orientare în modifi carea direcţiei acu-
lui spre nervul ti nţă. 
răspunsul motor adecvat• . Contracţiile 
mus culare sunt declanşate la intercepta-
rea de către acul sti mulator a formaţiunii 
nervoase ţintă. 

După obţinerea răspunsului motor adecvat, 
avansarea lentă a acului spre nerv este ghidată 
de menţinerea fasciculaţiei. 

Importanţa practică
În cazul absenţei contracţiilor musculare acul 

va fi  repoziţionat cu reluarea procedurii.
Pe măsura avansării acului spre nerv, intensi-

tatea contracţiei musculare poate creşte. 
Scăderea intensităţii contracţiei musculare la 

avansarea acului înseamnă lateralizarea acului 
faţă de nerv şi impune redirecţionarea acestuia. 

Simultan cu avansarea, reducem progresiv 
curentul până la valoarea sa minimă la care răs-
punsul motor adecvat dispare. Reţinem valoarea 
respecti vă prezenţa pe display-ul sti mulatorului 
nervos. 

În ti mpul următor, revenind la amplitudinea 
curentului afi şată anterior, căutăm să redobân-
dim şi răspunsul motor adecvat. După aspirarea 
necesară excluderii poziţiei intravasculare a 
acului, administrăm 0,5-1 ml de AAL doza test 
care ar trebui să abolească răspunsul motor 
adecvat. După doza test şi fără a deplasa vârful 
acului, procedăm la injectarea dozei totale de 
AAL în trepte de câte 5 ml alternate de aspirări. 

Sti mulatorul nervos periferic este un ajutor 
preţios prin efi cienţă şi precizia localizării ner-
vilor terminali ai plexului lombosacrat implicaţi 
în blocul integral al membrului inferior. (7)
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