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Anestezicele intravenoase constituie o grupă largă de subtanţe care se
administrează intravenos în cursul anesteziei – fapt care a generat numele
grupei - chiar dacă în afara actului anestezic ele mai pot avea şi alte căi de
administrare (de exemplu itramuscular, intrarectal etc.). Aceste substanţe se
folosesc în majoritatea covârşitoare a cazurilor pentru realizarea inducţiei
anesteziei, dar ele se pot administra şi pentru menţinerea anesteziei în con
textual anesteziei totale intravenoase (TIVA), aşa cum se întâmplă în cazul
propofolului. O altă importantă utilizare a acestor substanţe este obţinerea
sedării pentru manopere minim invazive diagnostice sau terapeutice sau se
darea în terapie intensiva.
O caracteristică farmacocinetică importantă a acestei grupe de substanţe
este acţiunea rapidă generată pe de o parte de calea de administrare i.v.,
ceea ce presupune administrarea lor direct în compartimentul central din
punct de vedere farmacocinetic, iar pe de altă parte de formulele chimice,
chiar dacă acestea sunt variate aşa cum va rezulta în cele ce urmează.
Agenţii anestezici intravenoşi includ opioidele, pe care cele mai multe tra
tate de referinţă în domeniu le abordează separat şi agenţii anestezici pro
priu-zişi care aparţin diverselor clase de substanţe. În principal aceste clase
sunt barbituricele, benzodiazepinele şi clasa “diverse”, numită de unii autori
agenţi non-barbiturici, care include propofolul, etomidatul şi ketamina.
Înainte de prezentarea principalelor caracteristici ale acestor substanţe
considerăm oportun să prezentăm caracteristicile agentului i.v. ideal, cu atât
mai mult cu cât diversitatea agenţilor i.v. se explică parţial şi prin încercarea
cercetătorilor şi a companiilor de a sintetiza o substanţă cu caracteristici cât
mai apropiate de acest agent ideal.

Congres SRATI 2010

Caracteristicile agentului intravenous ideal

32

Caracteristicile agentului i.v. ideal au rămas aceleaşi în toate publicaţiile de
specialitate şi sunt următoarele (1, 2):
1. Debut de acţiune rapid.
2. Să fie urmat de o trezire rapidă. Aceasta presupune o acţiune de scurtă
durată, o eliminare rapidă simultană cu lipsa fenomenelor de cumulare
la administrare repetată sau prelungită.
3. Să nu determine efecte secundare de tip psihomimetic (halucinaţii, coş
maruri etc.) la trezire.
4. Să nu determine efecte excitatorii (tuse, sughiţ, mişcări involuntare) la
inducţie.
5. Să determine depresie respiratorie şi cardiovasculară minime.
6. Să confere analgezie la concentraţii subanestezice.În lipsa acestei cali
tăţi este de dorit ca anestezicul să nu aibă efecte antanalgetice.
7. Să nu aibă proprietăţi emetizante. Agentul ideal ar trebui să aibă chiar
un efect antiemetic.
8. Să nu interacţioneze cu blocantele neuromusculare atât în sensul pre
lungirii cât şi al antagonizării efectului acestora.
9. Să nu aibă efecte toxice asupra altor organe ( ficat, rinichi,etc) şi să
aibă un potenţial redus de a determina modificări biochimice şi hema
tologice.
10. Să nu determine dureri la injectarea intravenoasă sau să fie urmate de
efecte iritante asupra venelor.
11. Să nu determine complicaţii la injectarea accidentală intraarterială.
12. Să fie sigure în cazul pacienţilor cu porfirie.
13. Să nu elibereze histamină şi să nu determine reacţii alergice.
14. Să fie stabile în soluţie timp îndelungat şi să fie hidrosolubile.
15. Să fie compatibile cu alte substanţe la administrarea simultană.
Trebuie precizat că nici una dintre substanţele utilizate până în present nu
îndeplinesc toate condiţiile unui agent ideal. Tocmai din aceasă cauză cer
cetările în domeniu s-au orientat şi încă se orientează fie asupra ameliorării
caracteristicilor agenţilor existenţi (de ex. formularea propofolului într-o
soluţie hidrosolubilă) sau asupra găsirii unor noi agenţi i.v. cu proprietăţi
superioare faţă de cei existenţi pe piaţă în prezent (de ex. benzodiazepină
cu metabolizare esterazică, cu lipsa cumulării şi urmată de inducţie şi trezire
rapide).
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Clasificarea agenţilor anestezici i.v.
Din punctul de vedere al structurii chimice agenţii i.v. aparţin la 3 catego
rii de structuri: barbiturice, benzodiazepine şi substanţe cu formule diverse,
numite de unii şi non-barbiturice. În cele ce urmează vom prezenta pe scurt
principalii agenţi i.v. folosiţi în prezent pentru inducţia anestezică: thiopen
talul, propofolul, etomidatul şi ketamina.
Barbituricele
Thiopentalul
Proprietăţi fizico-chimice
Thiopentalul este analogul sulfurat al pentobarbitalului. Coeficientul său
de partiţie ulei/apă este de 4,7 iar pKa este de 7,6. Ph-ul soluţiei disponibile
comercial, aflată sub formă de pulbere este de 10,8, iar soluţia de injectat
i.v. va fi obligatoriu preparată cu o concentraţie de 25 mg/ml. Această so
luţie nu va fi amestecată cu nici o altă substanţă, având în vedere riscul de
precipitare, şi va putea fi păstrată 24 h.
Mecanism de acţiune
Ca şi celelalte barbiturice, thiopentalul acţionează asupra GABAA recep
torilor prin dublu mecanism: reduce disocierea GABA de pe receptori şi mi
mează acţiunea GABA. În plus thiopentalul interacţionează cu canalele de
Na+ şi împiedică transmisia impulsului la nivel ganglionar, fapt care pare să
fie parţial responsabil efectul hipotensor.
Farmacocinetică
Cinetica sa este descrisă de modele bi şi tri-compartimentale. Thiopentalul
este o substanţă liposolubilă, care circulă legată de proteinele plasmatice în
proporţie de 72-86%. T1/2 de distribuţie este de 3-8 min, T1/2 de redistribuţie
este de 45-60 min, iar timpul de eliminare este de 5-12 h. Metabolizarea
este în proporţie de 99% hepatică prin oxidare, iar metaboliţii sunt eliminaţi
urinar (2).
Efecte clinice
SNC
Hipnoza apare în 30 secunde după o singură doză administrată din care
creierul primeste aprox 10% în cadrul procesului de distribuţie multicom
partimentală. Trezirea apare după 5-10 minute prin redistribuţie şi nu prin
eliminare (care, s-a arătat anterior, durează mai mult). Thiopentalul deter
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mină depresia metabolismului cerebral până la 50% într-o manieră depen
dentă de doză şi scade consumul de oxigen neuronal cu 55%. Asupra EEG
thiopentalul determină aplatizarea undelor până la silenţiu izoelectric în
cazul administrării unor doze mai mari şi a realizării stării de echilibru la
aceste doze (1,2,11).
În concentraţii subanestezice determină exagerarea răspunsului la durere.
Sedarea cu thiopental în prezenţa durerii poate induce o agitaţie paradoxală
şi nu este recomandată.
În paralel cu depresia acitivităţii cerebrale are loc reducerea fluxului san
guin cerebral şi a presiunii intracraniene fără a fi redusă presiunea de perfu
zie cerebrală (presiunea intracraniană scade mai mult), efecte favorabile în
cazul pacienţilor cu hipertensiune intracraniană (3).
Thiopentalul reduce şi presiunea intraoculară şi are efecte anticonvulsi
vante.
Efectele de protecţie cerbrală ale thiopentalului sunt depăşite de cele ale
hipotermiei. Aceste efecte se produc în special în cazul ischemiei focale şi nu
în cel al ischemiei globale (2).
Sistemul cardiovascular
După o doză de thiopental tensiunea areterială scade cu 10-20% la pa
cienţii normovolemici şi sunt activate mecanismele compensatorii, cu creş
terea frecvenţei cardiac cu până la 25%. Scăderea tensională se produce
prin mecanism vasodilatator şi prin depresia centrului bulbar vasomotor,
cu scăderea consecutivă a stimulării simpatice centrale. În ceea ce priveşte
contractilitatea, părerile din literatură sunt împărţite. Există opinii calificate
care susţin că aceasta nu este deprimată în prezenţa mecanismelor simpatice
compensatorii, se pare, datorită stimulării reflexe de către sinusul carotidian
a activităţii simpaticului periferic (2), iar pe de altă parte sunt autori care
afirmă că thiopentalul are efect inotrop negativ chiar în prezenţa acestor
mecanisme (4,5, 6,7). Pe preparatele isolate de miocard thiopentalul are însă
efect inotrop negativ la doze clinice redus ca amplitudine.
Scăderea tensională este mai marcată la pacienţii hipovolemici (unde poa
te deveni severă),în cazul administrării rapide în special la pacienţii hipovo
lemici şi la pacienţii trataţi cu β-blocante sau antihipertensive centrale.
Aparatul respirator
Thiopentalul determină depresia respiratorie până la apnee prin mecanism
central într-o manieră dependentă de doză. Apneea este mai frecventă la
asocierea altor substanţe deprimante ale respiraţiei (de ex opioizi). Reflexele
laringiene şi de tuse nu sunt deprimate decât în cazul unor doze mari de
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thiopental, ceea ce creează riscul ca la practicarea IOT şi a laringoscopiei în
condiţii de anestezie insuficientă să apară laringo- sau bronhospasmul.
Alte efecte clinice
La administrarea cu o durată de peste 2-7 zile barbituricele determină
inducţia enzimelor hepatice, fenomen care persistă până la 30 de zile după
încetarea administrării acestora. Aceasta duce la un metabolism accelerat al
anticoagulantelor orale, al antidepresivelor triciclice dar şi al unor produşi
endogeni ca sărurile biliare şi al vitaminei K. Este stimulată, de asemenea, şi
activitatea enzimelor mitocondriale printre care sintetaza acidului D-ami
nolevulinic, ceea ce duce la exacerbarea porfiriei acute intermitente la paci
enţii diagnosticaţi sau susceptibili.
Thiopentalul traversează bariera placentară, dar concentraţia acestuia în
v. ombilicală este mult mai mică decât cea maternă, iar concentraţia plas
matică fetală de thiopental care ajunge la nivel cerebral este mult mai redu
să decât cea din vena ombilicală.
Efecte secundare
La injectarea accidentală intraarterială thiopentalul determină vaso
constricţie puternică prin eliberarea locală de noradrenalină şi formarea de
cristale de thiopental care declanşează ulterior o reacţie inflamatorie (arte
rită locală) care poate conduce la fenomene de tromboză. Combinaţia între
spasm şi tromboză pot cauza ischemia totală sau parţială şi chiar gangrena
teritoriului vascularizat de artera respectivă.
La apariţia acestei complicaţii acul pe care s-a făcut administrarea thio
pentalului se lasă pe loc şi se administrează ser fiziologic şi un vasodilatator.
Blocul de nerv sau de plex nervos regional poate reduce spasmul arterial.
Se mai poate asocia administrarea de anticoagulante. Această complicaţie
are o gravitate crescută în cazul soluţiei de 5% motiv pentru care utilizarea
clinică a aceastei concentraţii nu este încurajată. Similar reacţia trombofle
bitică venoasă este datorată tot depunerii cristalelor de thiopental şi este
extrem de rară la folosirea concentraţiilor de 2,5%.
Necroza tisulară locală. Această complicaţie poate apare la administra
rea accidentală perivenoasă, situaţie în care se produce fie lezarea struc
turilor nervoase din vecinătate, fie necroza ţesuturilor perivenoase. Similar
administrării intraarteriale, gravitatea creşte în cazul concentraţiei de 5%.
La producerea acestei complicaţii, acul se va lăsa pe loc şi se administrează
hialuronidază.
Bronhospasmul. Laringospasmul. Bronhospasmul poate fi precipitat rar
la pacienţii astmatici datorită creşterii tonusului musculaturii bronşice de
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terminată de thiopental. Laringospasmul este declanşat de manopere prec
ticate în anestezie superficială.
Reacţiile alergice. Thiopentalul poate declanşa atât reacţii anafilactice
cât şi anafilactoide. Acestea apar de obicei la pacienţii cu teren atopic. Dacă
până în urmă cu câţiva ani incidenţa raportată a acestora era de 1/ 30000
de pacienţi (2), este posibil ca aceasta să fie mai redusă în ultimii ani prin
reducerea utilizării thiopentalului.Tratamentul este acelaşi ca pentru toate
reacţiile alergice, dar trebuie ţinut cont de faptul că severitatea şi mortali
tatea acestora este raportată a fi neobişnuit de mare (2).
Toleranţa şi dependenţa. Thiopentalul poate atât toleranţă acută cât şi
cronică. Toleranţa acută apare la doze mari de inducţie şi este demonstrată
de concentraţia plasmatică de trezire care este mai mare la doze de induc
ţie mai mari comparativ cu cea din cazul unor doze de inducţie mai mici.
Toleranţa cronică apare prin inducţie enzimatică şi necesită o perioadă mai
lungă de administrare a barbituricelor pentru ca fenomenul să se instaleze.
Întreruperea bruscă a tratamentului îndelungat cu barbiturice poate duce la
fenomene de sevraj, care în cazul unor afecţiuni pentru care tratamentul era
indicat poate duce la decompensarea afecţiunii respective (de ex. epilepsia).
Efectul imunsupresiv. Thiopentalul exercită un efect imunosupresor tra
dus clinic prin creşterea incidenţei infecţiilor nosocomiale la administrarea
îndelungată în TI (2) pentru reducerea PIC. Acest efect se produce prin inter
mediul câtorva mecanisme dintre care inhibarea factorului de transcripţie
nucleară kB (8) şi inhibarea funcţiilor neutrofilelor.
Substanţele non-barbiturice
Propofolul
Proprietăţi fizico-chimice
Ca formulă chimică propofolul este diizopropilfenol, substanţă cu liposo
lubilitate ridicată şi hidrosolubilitate redusă. Acesta este motivul pentru care
formularea propofolului se face în prezent cu ulei de soia (10%) , fosfatidă
de ou purificată şi glicerol.Acest amestec este însă un foate bun mediu de
cultură pentru bacterii ceea ce impune ca propofolul să nu fie păstrat neuti
lizat mai mult de 6 h, iar după deschiderea fiolelor substanţa să fie aspirată
în seringi şi nu păstrată în fiole.În seringi sterilitatea propofolului pare să se
păstreze până la 24 h.
Mecanism de acţiune
Propofolul acţionează prin multiple mecanisme. Principala ţintă sunt re
ceptorii GABAA (2), scăzând rata de disociere a GABA de pe receptori. Cele
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lalte mecanisme ale acţiunii propofolului sunt interacţiunea cu receptorii
pentru glicină, inhibarea receptorilor NMDA şi a canalelor ionice pentru Na+
şi K+ (9). Propofolul mai determină creşterea concentraţiei dopaminei la ni
velul sistemului limbic, fapt responsabil, cel puţin parţial de starea de bună
dispoziţie dată de propofol şi de potenţialul de a dezvolta dependenţă al
acestuia (9).
Farmacocinetică
După administrarea unei doze propofolul suferă fenomenul de redistri
buţie, descris de modelul tri-compartimental. T1/2 de eliminare este lung
comparativ cu trezirea rapidă după propofol şi este cuprins între 0,5-1,5 h.
Trezirea se face prin redistribuţie dinspre compartimentul effect site către
cele periferice. Această cinetică a propofolului este descrisă de o serie de
modele Pk/PD. Pentru adulţi sunt disponibile medelele Marsh şi Schnider,
iar pentru copii Kataria şi Pedfusor, toate aceste modele fiind încorporate în
dispozitive de administrare TCI şi disponibile ca soft-uri cu scop educaţional.
T1/2 dependent de context este de 25 min în cazul perfuziilor de 3 ore (10)
ceea ce traduce trezirea rapidă după administrarea chiar îndelungată a pro
pofolului şi faptul că durata mare a perfuziei nu modifică trezirea.
Cinetica propofolului nu este modificată de ciroza hepatică şi nici de in
suficienţa renală (2,11). Aceasta este însă diferită la vârste diferite ceea ce a
dus la descrierea modelelor Pk/PD descrise mai sus.
Metabolismul este predominant hepatic prin glicuronoconjugare, iar me
taboliţii inactivi sunt eliminaţi pe cale urinară. Există şi un metabolism nonhepatic, mai probabil la nivel pulmonar (12). De fapt acest metabolism este
este urmat de eliminarea de fenol pe cale respiratorie, fenol care poate fi
identificat şi dozat instrumental cel puţin experimental.
Efecte clinice
SNC
Hipnoza apare în 20-40 sec după o singură doză administrată, dar trebu
ie reţinut că indiciul clinic al acesteia este în cazul propofolului, piederea
contactului verbal cu pacientul şi nu pierderea reflexului ciliar ca în cazul
celorlalte anestezice i.v.
La nivel cerebral, propofolul scade consumul de O2 metabolic cu 25%,
fluxul sanguin cerebral cu 50% şi presiunea intracraniană cu până la 50%
(11). Precauţii vor trebui însă avute în vedere la administrarea propofolului
la pacienţi hipotensivi cu PIC crescută, când scăderea tensională exagerată
poate scădea şi presiunea de perfuzie cerebrală. În aceste cazuri este nece
sară corectarea hipotensiunii cu fluide şi/sau vasoconstrictoare.
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Asupra EEG propofolul determină efecte dozaj-dependente care presupun
iniţial creşterea activităţii δ şi apoi silenţiu electric (13). La doze mai mici
poate fi înregistrată o creştere a activităţii β, ceea ce presupune prudenţă în
administrarea acestor doze la pacienţii epileptici. Cu toate acestea propofolul
este indicat în tratamentul statusului epileptic refractar la alte tratamente,
în sedarea pacienţilor cu epilepsie (14) şi în terapia electroconvulsivă (2).
Propofolul determină reducerea componentei precoce a potenţialelor
evocate somatosenzorial şi auditiv, dar nu şi a celor evocate auditiv, fapt
demonstrat clinic de posibilitatea de memorare a unor mesaje ascultate in
traanestezic în absenţa fenomenului de awareness.
Propofolul are un puternic efect protectiv cerebral determinat de interac
ţiunea cu receptorii NMDA, de formula sa chimică similară vit E şi de efectul
de scavenger al radicalilor liberi de O2. Trezirea după propofol este rapidă
fără efecte secundare psiho-motorii, ceea ce face din propofol agentul de
elecţie atât în neurochirurgie (unde efectele nervos centrale sunt cele care
impugn indicaţia), dar şi în anestezia în ambulator.
Presiunea intraoculară este semnificativ redusă de propofol, iar TIVA este in
dicată la pacienţii cu leziuni intraoculare supuşi chirurgiei laparoscopice (2).
Sistemul cardiovascular
Propofolul determină scăderea TA cu un procent cuprins între 15-20%
care poate ajunge până la 40% la pacienţii hipovolemici, hipertensivi, cu
afectare ventriculară stângă sau la adminstrarea unei doze mari într-un ritm
rapid. Efectul hipotensor se produce prin vasodilataţie directă arterială şi
venoasă, printr-un uşor efect inotrop negativ şi prin reducerea frecvenţei
cardiace (15). Mecanismele efectului vasodilatator constau în : blocarea in
fluxului de Ca2+ la nivelul fibrelor muscular netede, inhibarea elberării de
noradrenalină şi hiperpolarizarea fibrelor muscular netede vasculare (16).
Modificările frecvenţei cardiace sunt minime şi constau în reducerea aces
teia. Nu trebuie uitat că s-au raportat şi cazuri de bradicardii severe şi chiar
asistolie după inducţia cu propofol (17). Răspunsul frecvenţei cardiace la
administrarea atropinei este diminuat (18). Propofolul diminuează răspunsul
presor la intubaţie (mai mult decât în cazul thiopentalului) şi la plasarea
măştii laringiene ceea ce, împreună cu efectul de deprimare a reflexelor
laringiene, face din propofol agentul de elecţie pentru plasarea măştii la
ringiene.
Pentru diminuarea efectului hipotensor este imperios necesară adminis
trarea lentă a propofolului, eventual administrarea în prealabil a fluidelor,
iar în cazul unei hipotensiuni severe a asocierii de vasoconstrictoare (feni
lefrină, efedrină).
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Aparatul respirator
Propofolul determină depresie respiratorie într-o manieră dozaj-depen
dentă, incidenţa apneei find mai mare decât în cazul thiopentalului. Iniţial
se produce scăderea volumului current şi creşterea frecvenţei respiratorii
după care odată cu creşterea dozelor apare apnea. Propofolul poate deter
mina un grad de bronhodilataţie prin reducerea influxului de Ca2+. Reflexele
laringiene sunt deprimate iar laringospasmul este extrem de rar. S-au citat şi
rare cazuri de bronhospasm chiar la formularea cu ulei de soia şi fosfatidă de
ou (2). Răspunsul respirator la hipercapnie este diminuat prin efect asupra
chemoreceptorilor centrali, nu şi a celor periferici (2).
Alte efecte clinice
Funcţia hepatică. Propofolul nu afectează funcţia hepatică. În cazul unor
administrări prelungite cu scopul sedării în TI, în special la copii, propofolul
determină leziune hepatocelulară asociată bradicardiei, acidozei lactice şi
rabdomolizei (2).
Coagularea. Propofolul nu interferează cu coagularea, dar poate inhiba
acea componentă a agregării plachetare mediată de mediatorii proinflama
tori (inclusiv tromboxanul A2 şi PAF)(19).
Efecte antioxidante. Propofolul posedă efecte antioxidante care se da
torează pe de o parte formulei sale chimice similare vit E, dar şi activităţii
sale de scavenger de radicali liberi (2). Propofolul inhibă fagocitoza şi di
minuează creşterea mediatorilor pro-inflamatori declanşată de intervenţia
chirurgicală sau de alţi factori.
Propofolul nu declanşează hipertermia malignă şi nici nu precipită criza
de porfirie acută intermitentă, motiv pentru care este agentul de elecţie la
pacienţii diagnosticaţi sau susceptibili la aceste afecţiuni (2,11).
Efectul antiemetic. Este o proprietate unică a propofolului ca agent an
estezic, care a făcut din propofol agentul de elecţie pentru chirurgia în am
bulator sau laparoscopică şi pentru acele intervenţii unde GVPO ar putea
compromite rezultatul operaţiei (neurochirurgie, chirurgie oftalmologică,
etc). Mai mult propofolul se poate administra pentru combaterea greţurilor
şi vărsăturilor determinate de alte contexte clinice.
Efecte secundare
Reacţii alergice. Propofolul poate determina atât reacţii anafilactice cât şi
anafilactoide, care sunt declanşate în special de gruparea fenol sau de radi
calul diizopropil, ambele prezente spre exemplu în componenţa produselor
cosmetice. Pe de altă parte substanţele folosite la formularea propofolului
pot declanşa reacţii alergice: astfel pacienţii cu alergii la ou şi la soia pot
Congres SRATI 2010

39

40

prezenta astfel de reacţii după administrarea propofolului. Din fericire însă
reacţiile alergice la această substanţă sunt rare.
Sindromul infuziei de propofol. A fost prezentat anterior şi poate apare
în special la copii, la perfuzii cu durată de peste 24 h şi la doze mari de pes
te 75 µg/kg/min (20). Debutul acestui sindrom se face cu apariţia acidozei
lactice la care se adaugă, dacă administrarea propofolului nu se opreşte la
timp şi celelalte afecţiuni descrise anterior. Se pare că există o predispoziţie
genetică pentru dezvoltarea acidozei lactice, în contextual în care s-au de
scris peste 20 de fenotipuri de răspuns la propofol. Este necesar de asemenea
şi un context clinic care să altereze reacţiile chimice care stau la baza pro
ducerii acestui effect (de ex sepsa). Mecanismul constă în blocarea lanţului
transportor de electroni de către acizii graşi cu lanţuri lungi din molecula
substanţei (21).
Dependenţa şi potenţialul de abuz. Acestea sunt mai degrabă raportate
în ultimii ani şi sunt generate de proprietatăţile propofolului de a da bună
dispoziţie, vise frumoase (uneori erotice), de a stimula dispoziţia creatoare
fără efecte de mahmureală caracteristice altor anestezice. Mecanismul aces
tor efecte este acela de a stimuli producţia şi acumularea de dopamină la
nivelul sistemului limbic.
Proliferarea bacteriană. Propofolul stimulează creşterea bacteriană (în
special pentru E. coli şi Ps aeruginosa) chiar dacă intralipidul pare să fie
bacteriostatic. Măsurile de precauţie pentru evitarea acestei contaminări au
fost discuate anterior.
Durerea la injectare. Este efectul secundar minor cel mai frecvent raportat,
pentru contracararea căruia au existat numeroase preocupări. Administrarea
pe o venă mai largă, administrarea prelabilă sau simultană de lidocaină (2-3
ml) sau de opioid şi alegerea formulei cu acizi grşi cu lanţuri medii/scurte par
să fie cele mai eficiente. Administrarea accidentală intraarterială este urmată
de durere intensă, dar nu detemină alterarea vascularizaţiei.
Etomidatul
Proprietăţi fizico-chimice
Ca structură chimică etomidatul este derivat de imidazol ceea ce îi conferă
hidrosolubilitate la pH acid şi liposolubilitate la pH fiziologic. Formularea sa
se face în prezent cu o soluţie lipidică de lipofundin pentru a evita reacţiile
alergice şi iritative la injectare.
Mecanism de acţiune
Ţinta principală de acţiune a etomodatului o constituie ca şi în cazul ce
lorlalte substanţe anestezice i.v. GABAA receptorii (2).
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Farmacocinetică
75% din etomidat circulă legat de albuminele serice, iar trezirea se face
prin redistribuţie. T1/2 de redistribuţie este de 25 min. T1/2 de eliminare este
de 5 ori mai scurt decât al thiopentalului şi este de 2-5 h. T1/2 dependent de
context este mai lung dar rămâne mai scurt decât al thiopentalului. Me
tabolizarea se face prin hidroliză esterazică atât în plasmă cât şi de către
enzimele microzomale hepatice (2).
Efecte clinice
SNC
Etomidatul scade fluxul cerebral cu până la 45% , metabolismul cerebral
şi PIC (2).
După o doză de 0,3 mg/kg modificările EEG apar după 30-40 sec similar
celorlalţi agenţi i.v. şi constau iniţial în apariţia undelor cu amplitudine mică
şi frecvenţă mare, urmate de unde cu amplitudine mare şi frecvenţă redusă
şi apoi a silenţiului electric aşa cum de altfel se produc şi în cazul barbituri
celor (2). Cu toate acestea frecvenţa spike-urilor excitatorii pe EEG este mai
mare în cazul etomidatului decât în cazul barbituricelor, ceea ce impune
prudenţă în folosirea etomidatului pentru inducţie la pacienţii cu epilepsie.
Este posibilă chiar identificarea unor focare de activitate excitatorie în cur
sul administrării etomidatului la pacienţii supuşi chirurgiei stereotactice.
Ca şi în cazul propofolului şi în cazul etomidatului vor trebui în primul
rând diferenţiate mişcările involuntare şi miocloniile produse prin dezinhi
barea unor centri excitatori subcorticali sau spinali de o activitate procon
vulsivantă a acestuia. Chiar în prezenţa unui potenţial de facilitare a activi
tăţii excitatorii corticale şi etomidatul are proprietăţi anticonvulsivante şi a
fost folosit în tratamentul statusului epileptic (2,22). Miocloniile şi mişcările
de tip excitator pot fi diminuate prin administrarea unor doze mici iniţiale
de etomidat sau prin premedicaţia cu benzodiazepine (1,22, 23).
Aparatul cardiovascular
Inducţia cu etomidat se caracterizează prin stabilitate cardiovasculară, scă
derea tensională fiind de până la 15%, în condiţii obişnuite (2). Cu toate aceste
sunt posibile scăderi tensionale mai mari la pacienţii hipovolemici la care se
administrează rapid doze de 0,4-0,5 mg/kg. Hipotensiunea se produce prin scă
derea rezistenţei vasculare periferice. La doze de inducţie etomidatul determi
nă depresia minimă a contractilităţii, motiv pentru care etomidatul este con
siderat de elecţie la pacienţii cu rezervă cardiacă limitată sau chiar minimă (2).
Ca şi în cazul celorlalţi agenţi administrarea de fluide şi/sau vasoconstrictoare
poate contracara acest efect. Frecvenţa cardiacă suferă modificări minime.
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Aparatul respirator
Depresia respiratorie produsă de etomidat este mult mai redusă decât în
cazul altor agenţi, iar apnea survine rar, în special la administrarea rapidă
a unor doze mari de etomidat. Ca şi în cazul altor agenţi are loc reducerea
volumului current, care este însă compensată de creşterea frecvenţei respi
ratorii.
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Efecte secundare
Supresia corticosuprarenalei. Chiar şi o singură doză de inducţie deprimă
activitatea corticosuprarenalei pe o durată cuprinsă între 4-8 ore (2), într-o
manieră dependentă de doză. Acest lucru poate fi în detrimental pacienţi
lor cu şoc, hemoragii, etc. unde o secreţie propmtă şi corespunzătoare de
cortizon este de dorit. Această supresie este cea care împiedică folosirea
etomidatului în doze repetate sau în perfuzie continuă în anestezie sau în
secţiile de TI.
Reacţiile alergice. Incidenţa reacţiilor alergice la etomidat este foarte re
dusă.
Greţurile şi vărsăturile. Incidenţa greţurilor şi a vărsăturilor după etomi
dat este de până la 45% în cazul formulării cu propilenglicol şi de până la
25% în cazul formulării cu intralipid (2), fapt care nu are o explicaţie foarte
clară, cu excepţia efectelor secundare şi a osmolarităţii ridicate a soluţiei
în cazul propilenglicolului care ar putea fi responsabilă cel puţin parţial de
acest fenomen.Incidenţa crescută a greţurilor şi vărsăturilor gace ca propo
fol să nu fie un agent adecvat pentru anestezia în ambulator şi pentru acele
tipuri de intervenţii chirurgicale unde acest fenomen poate conpromite re
zultatele, excepţie făcând situaţiile în care prevalează riscul cardiac.
Porfiria acută intermitentă. Etomidatul declanşează criza de porfirie acu
tă intermitentă şi va fi evitat la pacienţii diagnosticaţi sau susceptibili.
Ketamina
Proprietăţi fizico-chimice
Ca structură chimică ketamina este derivate de fenciclidină present sub
formă de amestec racemic, stereoizomerul S(+) fiind disponibil pe piaţă şi
având calităţi de agent anestezic i.v. superioare amestecului racemic.
Substanţa este hidrosolubilă, iar soluţia are un pH cuprins între 3,5-4,5 şi
un pKa de7,5.
Mecanism de acţiune
Ketamina este antagonist al receptorilor NMDA, aceştia constituind prin
cipal ţintă de acţiune.Înafara acestora ketamina mai acţionează şi asupra
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receptorilor monoaminergici (care par să implice căile descendente monoa
minergice ale durerii), muscarinici, nicotinici şi a celor pentru opioide (µ, δ, κ).
În plus ketamina acţionează şi asupra canalelor pentru Na+ şi Ca2+ (1, 25).
Ketamina are şi o acţiune minimă asupra GABA receptorilor, acţiune de
scrisă în special în ultimii ani şi care vine să contrazică ceea ce se ştia până
atunci referitor la lipsa interferenţei cu receptorii GABA (26).
Farmacocinetică
Ketamina suferă o redistribuţie rapidă şi traversează rapid bariera ence
falică. În plasmă circulă legată în proporţie redusă de proteinele plasmatice
(10-15%) ceea ce face ca fracţiunea nelegată activă să fie crescută. Me
tabolismul său este hepatic, prin hidroxilare şi apoi demetilare rezultând
norketamina farmacologic activă şi cu acţiune prelungită (2).
Efecte clinice
SNC
Tradiţional este cunoscut că ketamina creşte fluxul cerebral şi PIC.Cu toate
acestea la pacienţii ventilaţi mecanic (la care normocapnia este asigurată)
ketamina nu determină creşterea PIC.
Asupra EEG ketamina are aproximativ acelaşi efect ca în cazul celorlalţi
agenţi i.v. din punctual de vedere al succesiunii undelor EEG odată cu creşte
rea dozelor. Spre deosebire însă de celelalte substanţe ketamina nu deprimă
uniform centrii nervoşi. Ketamina deprimă neocortexul şi anumite structure
subcorticale şi stimulează sistemul limbic şi hipocampul, ceea ce se traduce
clinic prin anestezia “disociativă” descrisă la ketamină.
Ketamina are un puternic efect neuroprotectiv care se exercită prin inter
mediul blocării receptorilor NMDA şi care împiedică apoptoza celulară în spe
cial la vârste extreme, după leziuni ischemice, toxice sau inflamatorii (28).
Ketamina are un puternic efect analgetic la doze subanestezice.
Aparatul cardiovascular
Ketamina determină creşterea TA, a frecvenţei cardiac, a debitului cardiac
şi a consumului de O2 miocardic.Aceste efecte sunt mediate de stimularea
sistemului nevos simpatic.Asupra miocardului ketamina are efect inotrop
negativ care însă nu se exprimă clinic din cauza predominanţei stimulării
simpatice (2). Acest efect poate deveni însă manifest din punct de vedere
clinic în condiţiile pacienţilor critici, cu epuizarea rezervelor de catecola
mine.
Ketamina creşte rezistenţa vasculară pulmonară şi poate determina apa
riţia aritmiilor.
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Toate aceste efecte fac din ketamină un agent de evitat la pacienţii cu
afecţiuni cardiace.
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Aparatul respirator
Ketamina nu deprimă semnificativ respiraţia. Frecvenţa respiratorie scade
uşor imediat după administrare. Tonusul musculaturii căii aeriene superioare
şi reflexele căii aeriene sunt menţinute, dar acest efect nu exclude riscul
pneumoniei de aspiraţie (2).
Totodată ketamina stimulează secreţiile salivare şi traheobronşice ceea ce
impune administrarea prealabilă a unui agent antisialogog. Asupra mus
culaturii bronşice ketamina are efect bronhodilatator care o face indicată
la pacienţii astmatici şi chiar pentru cuparea bronhospasmului rezistent la
tratament.
Alte efecte
Efectul imunomodulator. Ketamina pare să inhibe efectul citokinelor
proinflamatorii ca şi eliberarea mediatorilor proinflamatori, efect parţial
responsabil de neuroprotecţie.
Efecte secundare
Reacţiile alergice. Ketamina nu eliberează histamină.
Toleranţa şi dependenţa. Ketamina determină apariţia toleranţei la ad
ministrare îndelungată (de ex. la pacienţii arşi). Administrarea repetată ca
şi efectele psihomimetice şi halucinogene determnă şi riscul dezvoltării de
pendenţei.
Efectele psihomimetice. Administrarea de ketamină poate fi urmată de
aşa-zisul delir de trezire caracterizat prin apariţia coşmarurilor, a halucina
ţiilor care pot progresa până la delirium. Aceste fenomene se produc prin ac
ţiunea diferenţiată de stimulare/inhibare la diverse niveluri corticale, după
cum s-a menţionat anterior. Factorii favorizanţi sunt reprezentaţi de sexul
feminin, vârsta peste 14 ani şi prezenţa viselor. Profilaxia acestui efect se
face prin asocierea ketaminei cu benzodiazepine (29,30).
S(+) ketamina are potenţă anestezică de 2-4 ori mai mare decât ameste
cul racemic şi este urmată de o incidenţă mai redusă a efectelor secundare
psihomimetice. Durata acţiunii este de asemenea mai redusă. Celelalte efec
te clinice sunt similare ketaminei.
Midazolamul este rar folosit ca unică substanţă pentru inducţia anestezi
ei. Cel mai grecvent acesta este folosit în premedicaţie şi rar în menţinerea
anesteziei, motiv pentru care nu a făcut obiectul prezentării de faţă.
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În încheiere menţionăm că nici una dintre substanţele utilizate pentru
inducţia anesteziei în prezent nu întruneşte toate calităţile agentului anes
tezic ideal, de aceea există în continuare preocupări fie pentru ameliorarea
unore dintre caracteristicile agenţilor deja prezentaţi (cum au fost de exem
plu reformulările în alte substanţe care să evite reacţiile iritative şi anafilac
tice), fie pentru găsirea unor alte substanţe care să se situeze prin calităţile
anestezice cât mai aproape de agentul ideal prezentat.
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