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Abstract
În studiul de faţă am intenţionat să evaluăm din punct de vedere al

monitorizării indicelui bispectral diferite regimuri de anestezie intravenoasă pentru
ESWL, încercând obţinerea unui protocol optim care să combine sedare, analgezie şi
amnezie eficiente, combinate cu externarea rapidă şi în deplină siguranţă a pacienţilor.

Este un studiu prospectiv, randomizat care a inclus 43 de pacienţi. În funcţie
de tipul de analgezic folosit, aceştia au fost împărţiţi în trei loturi: lotul F – fentanyl,
lotul K – ketamina şi lotul P – perfalgan. Menţinerea s-a realizat la toate cele trei
loturi la fel cu propofol în infuzie continuă.
Din punct de vedere al rezultatelor, fiecare dintre cele trei regimuri a prezentat
avantaje şi dezavantaje; astfel, în toate cazurile din loturile F şi P, indicele bispectral
s-a menţinut între 40-60; fiind ştiut că ketamina creşte valorile acestui index, lotul K a
primit cea mai mare cantitate de propofol, experimentând de altfel şi cel mai lung
timp de trezire. Suplimentarea analgeziei (fentanyl) a fost necesară la 3 pacienţi din
lotul K şi 4 din lotul P. Cel mai mare număr de pacienţi din lotul F au prezentat
desaturări, însă nici unul nu a necesitat intubaţie şi ventilaţie mecanică.
Din punct de vedere hemodinamic, lotul P a avut cele mai stabile valori.
Se poate concluziona că utilizarea perfalganului sub formă de analgezie preemptivă
scade necesarul de opioid – lucru dorit în anestezia şi chirurgia ambulatorie – şi de
asemenea se asociază cu o stabilitate hemodinamicǎ superioară celorlalte două, utilă
pacienţilor vârstnici ASA III.
Cuvinte cheie : anestezie intravenoasǎ, ESWL, indice bispectral



Indicele bispectral (BIS) este o variabilă derivată din monitorizarea
electroencefalografică (EEG), care evaluează profunzimea anesteziei pacienţilor.
Calcularea acestuia integrează patru parametrii diferiţi procesaţi EEG într-o singură
variabilă. Fiecare monitorizează un anumit nivel al anesteziei : BetaRatio reflectă
sedarea uşoară, SynchFastSlow evaluează nivelul chirurgical al anesteziei, BSR şi
QUAZI predominând în fazele profunde ale anesteziei. Integrarea acestor valori
determină BIS-ul; valori cuprinse între 40 şi 60 se corelează cu un nivel optim de
sedare profundă. Monitorizarea continuă a sedării oferă posibilitatea titrării mai
precise a drogurilor, evitând reacţiile adverse asociate atât supra- cât şi subdozării.
BIS este util pentru monitorizarea sedării şi amneziei şi se corelează cu scorul de
evaluare obiectivă al sedării şi conştienţei (OAA/S) [1] în timpul sedării induse de
propofol. Există studii care au arătat faptul că monitorizarea BIS poate prezice cu
acurateţe posibilitatea de “fast-tracking” a pacienţilor în urma chirurgiei ambulatorii
[2].
Avantajele induse de BIS în timpul procedurilor ambulatorii [3,4] :
1.scade consumul de droguri;
2.evită sedarea excesivă (BIS < 40);
3.asigură amnezie (BIS<80);
4.oferă comfort atât pacientului cât şi operatorului.

Pe lângă monitorizarea BIS, s-a efectuat şi monitorizare electromiografică
(EMG) a muşchiului frontal, fiind cunoscut faptul că activitatea EMG a acestuia
creşte semnificativ ca răspuns la stimulii chirurgicali [5].

Anestezia ambulatorie implică folosirea cât mai eficientă a drogurilor, astfel
încât să combine analgezie, hipnoză şi amnezie eficiente asociate posibilităţii
externării pacientului în aceeaşi zi, în condiţii de sigurantă, fără a mai exista efecte
reziduale din partea medicaţiei folosite [6].

Scopul acestei lucrări îl constituie determinarea unui protocol optim de
“monitored anesthesia care” (MAC) – sedare profundă şi analgezie – pentru “extra-
corporeal shock-wave lithotripsy”(ESWL) la pacienţii ambulatory [7]. Caracteristicile
acestui protocol sunt reprezentate de:
1.analgezie şi hipnoză adecvată, amnezie;
2.trezire rapidă, fast tracking cu externarea pacientului în condiţii de siguranţă;
3.comfort pentru pacient şi operator pe toată durata procedurii.

Material şi metodă
Acest studiu prospectiv randomizat s-a desfăşurat în perioada iulie –

decembrie 2005 în Clinica de Urologie a Institutului Clinic Fundeni. După obţinerea
aprobării din partea Comitetului de Etică al Institutului, precum şi din partea
pacienţilor au fost incluşi 43 de pacienţi care au fost supuşi ESWL utilizându-se
anestezie intravenoasă. Pe toată durata intervenţiei, pacienţii au respirat spontan cu O2
pe masca 3 l/min. Monitorizarea intraoperatorie a inclus elementele standard :
tensiune arterială non-invazivă, electrocardiograma în două derivaţii – DII şi V5,
SpO2 – dar şi monitorizarea continuă BIS şi EMG a muşchiului frontal (Spacelab
Medical Ultraview BIS module 90364). Din punct de vedere al intervenţiei
chirurgicale, pacienţii au primit 3000-3500 de şocuri de litotriţie.

Premedicaţia s-a făcut cu midazolam 0,07 mg/kgc iv. Pentru menţinere s-a
utilizat propofol administrat în bolus 0,6mg/kgc, ulterior infuzie continuă titrat pentru
menţinerea unor valori ale BIS cuprinse între 40 şi 60. Infuzia de propofol s-a
întrerupt cu 5 minute înainte de finalul procedurii.



În funcţie de tipul de analgezic utilizat, pacienţii au fost randomizaţi în trei
loturi :
Lotul F – fentanyl 2,5 g/kgc;
Lotul K – ketamină 1mg/kgc;
Lotul P – perfalgan (paracetamol 1gr iv) cu 30 de minute înainte de începerea
procedurii.
În cazul analgeziei insuficiente – obiectivată prin mişcarea pacientului şi prin traseul
EMG, aceasta s-a suplimentat astfel : lotul K – ketamină 0,5mg/kgc iar loturile F şi P
– fentanyl 1g/kgc.

Datele au fost analizate statistic folosind SPSS 11.0. Ele au fost exprimate
folosind media, deviaţia standard (SD); p<0,05 a fost considerat semnificativ statistic.

Din punct de vedere al caracteristicilor pacienţilor incluşi şi al duratei
procedurii nu au existat diferenţe semnificative statistic (Tabel 1). Criteriile de
excludere din studiu au fost reprezentate de istoricul de durere cronică, abuzul de
droguri, bolile psihiatrice, obezitatea (definitǎ printr-un index de masă corporal > 30)
şi administrarea oricărui medicament cu proprietăţi sedative sau analgetice în
intervalul de 12 h până la efectuarea procedurii.

Tabel 1. Caracteristicile loturilor (medii  deviaţia standard)
LOT F (n=14) LOT K (n=12) LOT P (n=17)

Vârsta (ani) 49,5  18,4 48,2  20,2 44,9  25,6
Înălţime (cm) 171,4  9,0 168,1  8,7 169,0  8,2
Greutate (kg) 71,8  15,0 67,0  13,6 72,0  12,4
Sex M/F 8/6 4/8 9/8
ASA (I/II/III) 2/7/5 4/6/2 2/6/9
Durata
intervenţiei(min)

35,7  5,2 32,0  6,9 38,0  9,1

Rezultate
Studiul a inclus 43 de pacienţi. Din punct de vedere al administrării agentului

hipnotic, cantitatea medie de profol utilizat pentru menţinere a fost maximă în cazul
lotului K, p < 0,05 (55,6  8,2) – tabel 2. La acelaşi lot, timpul scurs până la BIS = 80
după oprirea infuziei de propofol a fost cel mai mare (8 minute  2) – tabel 3.
Suplimentarea analgeziei a fost necesară la 3 pacienţi din lotul K şi la 4 din lotul P.

Din punct de vedere al efectelor secundare, desaturare (SpO2 < 90% mai mult
de 15 secunde) s-a produs în principal la pacienţii din lotul F; cei mai mulţi pacienţi
din lotul K au experimentat tuse şi secreţii abundente necesitând aspiraţie şi, din punct
de vedere al mişcărilor involuntare datorate analgeziei insuficiente, cei mai mulţi au
fost pacienţii din lotul P (tabel 4).

Tabel 2.Cantitatea medie de propofol utilizată pentru menţinere
Lot F (n=14) Lot K (n=12) Lot P (n=17)

Infuzia medie  SD
de propofol
(g/kgc/min)

42,5  10,0 55, 6  8,2 44,0  11,5



Tabel 3. Timpul scurs până la trezire din momentul opririi infuziei de propofol
Lot F (n=14) Lot K (n=14) Lot P (n=17)

Timpul scurs până
la BIS>80 (min)

63 82 54

Timpul scurs până
la OAA/S = 4
(min)

10  2,5 15  3 8 2,1

Tabel 4. Efecte secundare
Lot F
(n=14)

Lot K
(n=14)

Lot P
(n=17)

Desaturare (SpO2 < 90% minim 15 sec) 5 4 2
Tuse şi secreţii abundente necesitând aspiraţie 1 7 3
Mişcări involuntare prin analgezie insuficientă 0 3 4

Din punct de vedere al stabilităţii hemodinamice, valorile tensiunii arteriale şi ale
alurii ventriculare s-au menţinut în limite acceptabile; totuşi, cele mai mari valori
tensionale s-au înregistrat la lotul K (5 pacienţi au avut TAs > 140mmHg şi AV >
100/min) – lucru corelat şi cu necesitatea creşterii infuziei de propofol la acest lot.
Trei pacienţi din lotul F au experimentat scăderi ale TAs < 90mmHg. Stabilitatea
hemodinamicǎ cea mai bună au avut-o pacienţii din lotul P, cu TAs cuprinsă între
110-120 mmHg şi AV = 75-85/min pe toată durata intervenţiei (Grafic 1)

Grafic 1. Variaţia parametrilor hemodinamici la cele trei loturi

105

76

137

108 112

73

0

20

40

60

80

100

120

140

Lot F Lot K Lot P

TAS

AV

Discuţii
Din studiul efectuat, putem afirma că ketamina în doză mică (0,5-1mg/kgc)

determină creşterea valorii indicelui bispectral. Din acest motiv, pentru menţinerea
BIS = 40-60 a fost necesară creşterea dozei de menţinere de propofol (p<0,05). În
cazul loturilor F şi P, cantitatea de propofol folosită a fost similară (figurile 1,2,3).

În cazul lotului P, în situaţiile în care procedura a implicat stimuli dureroşi mai
puternici (rinichi operat, suprapunerea calculului pe planul osos), pentru
suplimentarea analgeziei s-a folosit fentanyl. De mentionat faptul cǎ, în cazul acestui
lot, cantitatea de fentanyl a fost mai mică (1g/kgc) decât cantitatea totală utilizată la
lotul F (2,5g/kgc).

Un element care merită remarcat este faptul că mişcările pacientului – care
trădează în general analgezia insuficientă – nu se însoţesc de modificări concomitente
pe înregistrarea BIS. Acesta este motivul pentru care monitorizarea BIS nu poate
anticipa momentul apariţiei unui necesar suplimentar de analgezie (figura 4).



Un lucru interesant este faptul că, deşi ketamina determină creşterea valorilor
BIS, trezirea în lotul K a fost mai lentă decât la celelalte loturi. În plus, la pacienţii la
care s-a utilizat ketamina ca analgezic, s-a înregistrat cel mai mare număr de pacienţi
care au tuşit şi au avut secreţii abundente. Din aceste motive, putem afirma că regimul
de analgezie cu ketamină nu asigură un comfort optim pacientului în timpul
procedurii şi la trezire.

Figura 1 – Traseu de monitorizare BIS folosind ca analgetic perfalgan

Figura 2 – Traseu de monitorizare BIS folosind ca analgetic fentanyl

Figura 3 – Traseu de monitorizare BIS folosind ca analgezic ketamina



Figura 4 – Monitorizare BIS in timpul miscarii pacientului

Concluzii
Având în vedere că studiul are în vedere pacienţi ambulatori, putem afirma că

utilizarea perfalganului ca modalitate de analgezie preemptiva se asociază cu o
scǎdere semnificativă a necesarului de opioid, lucru dorit în anestezia ambulatorie,
conferind o mai mare securitate. În plus, acest regim conferă o stabilitate
hemodinamică superioară celorlalte două tipuri de regimuri analgetice, fiind util în
special la pacienţii vârstnici cu status ASA III.
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