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SEDAREA MONITORIZATĂ CA ADJUVANT AL
ANESTEZIEI LOCALE ÎN PARATIROIDECTOMIA TOTALĂ
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MONITORED SEDATION AS AN ADJUNCT TO LOCAL ANESTHESIA IN TOTAL
PARATHYROIDECTOMY (Abstract): AIM: This study aims to establish the effects of sedation
monitored associated with local anesthesia in patient with secondary/terţiary hyperparathyroidism
and evaluating the efficiency of two combinaton anesthetic,fentanyl-propofol and ketaminemidazolam. METHODS: We performed a retrospectiv study in the „C.I. Parhon” Clinical Institute
of Endocrinology during 2000-2009 on 77 patients with secondary / tertiary hyperparathyroidism
with age between 20 to 80 years, ASA III / IV, who received monitored sedation for total
parathyroidectomy. Patients were divided into two groups: group A with combination fentanylpropofol (n=52) and group B with ketamine-midazolam (n=25). Both groups were given as
premedication with 0.03 mg/kgc midazolam. After local anesthesia with lidocaine for the patients
in group A it was administred boluses of 0.15 mcg/kg fentanyl and 0.5 mg/kg propofol and, for
the patients from group B, 0.4 mg/kg ketamine and 0.02mg/kg midazolam. Intraoperatively there
were monitored heart rate, breathing rates, blood pressure average and haemoglobin saturation in
oxigen. Hemodynamic stability, periods of desaturation, sedation and recovery time of
consciousness and the surgeon and patient confort were recorded too. RESULTS:
Intraoperatively, for both groups were obtained similar degrees of sedation (3 to 4 on Ramsay
scale); several blood pressure changes have noted (9 patients (17.3%) with hypotension in group
A vs 2 patients (8%) in group B). Bradycardia was noted in both groups: (9 patients (17.3%) in
group A and 4 patients (16%) from group B) most likely due to hypercalcemia. Oxygen saturation
decreased to a value of 85% for 3 patients (5.76%) from group A and 2 patients (8%) from group
B. None of the patients required orotracheal intubation. In 8 patients (32%) from group B
hallucinations were noted as drugs side effects. The recovery time was significantly longer in the
group B (12±3 vs 5±1 minutes). There were no significant difference in terms of quality of
anesthesia in the two groups appreciated as „very good” by the surgeons and patients.
CONCLUSION: Monitored sedation with fentanyl-propofol or ketamine-midazolam potentiates
the efect of topical anesthetics and would be considered as a good option for the parathyroid
surgery.
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INTRODUCERE
Necesitatea asocierii unei sedări de
bună calitate, sigure şi cu eliminare rapidă,
la anestezia locoregională este bine
cunoscută [1]. Tehnica sedării monitorizate
Received date: 29.11.2012
Accepted date: 26.12.2012
Adresa de corespondenţă: Dr. Cristina Corneci,
Institul Clinic de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucureşti,
B-dul Aviatorilor 32-34, sector 1, Bucureşti, România
Tel.: 0040 (0) 21 31 72 860
E-mail: cornecicristina@yahoo.com

asigură confortul şi siguranţa pacienţilor în
timpul anesteziei locale, oferă amnezie,
sedare şi menţine un anumit grad de
cooperare al pacientului, în timpul
intervenţilor chirurgicale.
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Scopul acestui studiu a fost să
stabilească eficienţa şi siguranţa a două
combinaţii anestezice fentanyl-propofol şi
ketamină-midazolam asociate anesteziei
locale în intervenţiile pentru hiperparatiroidism secundar şi terţiar.
MATERIAL ŞI METODĂ
Am efectuat un studiu clinic
descriptiv, observaţional şi retrospectiv pe
un număr de 77 pacienţi cu risc ASA III / IV
(29 / 48 pacienţi), internaţi în secţia noastră
în perioada 2000-2009, pentru hiperparatiroidism secundar şi terţiar, în programe
de dializă peritoneală sau hemodializă, la
care s-a practicat paratiroidectomie totală.
Pacienţii au fost împărţiţi în două
loturi: lotul A, 52 pacienţi (30 femei şi 22
bărbaţi) la care s-a administrat fentanylpropofol şi lotul B, 25 pacienţi (11femei şi
14 bărbaţi) la care s-a administrat ketaminămidazolam.
Au fost incluşi în studiu pacienţii la
care s-a practicat paratiroidectomia totală
sub anestezie locală asocitaă cu sedare
monitorizată; aceştia sunt pacienţi care
prezintă risc de intubaţie orotraheală (IOT)
prelungită postintervenţie chirurgicală. Un
alt factor care determinat alegerea tehnicii
anestezice a fost reprezentat de deformările
osoase extinse şi severe care pot apare şi la
nivelul articulaţiei temporo-mandibulare, a
oaselor maxilare şi la nivelul mandibulei, cu
dificultăţi în deschiderea cavităţii bucale
care fac imposibilă IOT pacientului.
Pacienţii studiaţi au prezentat o
patologie asociată variată:
- boli cardio-vasculare la 100% dintre
pacienţi:
hipertensiunea
arterială
severă, bloc major de ramură dreaptă,
tulburări de ritm ventriculare, fibrilaţia
atrială cu ritm mediu şi rapid, infarct
miocardic în antecedente, insuficienţa
cardiacă NYHA II-IV, cardiopatia
ischemică, cardiomiopatia dilatativă,
insuficienţe şi stenoze valvulare,
hipertensiunea pulmonară, cardiomiopatii segmentare cu FE < 40%,
insuficienţa venoasă cronică a
membrelor inferioare;

- boli pulmonare la 76,6% dintre
pacienţi: fibroze interstiale, condensări
pulmonare,
pleurezii,
bronhopneumopatie cronică obstructivă,
emfizem pulmonar, astm bronşic;
- afectarea osoasă la 90,9% dintre
pacienţi: deformări osoase extinse
fracturi, exostoze;
- 100% dintre pacienţi au prezentat
afectarea
funcţiei
renale:
glomerulonefrită (50-65%), nefropatii
vasculare (10-13%), interstiţiale (56,5%), diabetice (2-2,6%), ereditare
(1-1,3%), idiopatice (6-7,8%), rinichi
polichistic (3-3,9%);
- boli musculare (miastenia, sindroame
miasteniforme).
Toţi pacienţii au fost anurici şi
hipertensivi în tratament cu medicaţie
antihipertensivă, cu o valoare medie a
hemoglobinei de 8,7 g/L (limite 7,4-9,3 g/L).
Criteriile de excludere din studiu au
fost: pacienţii obezi (indice de masă
corporală de peste 30 kg/m2), alergici la ou,
soia şi lidocaină, pacienţii cu deficite de văz,
auz şi analfabeţi, cei cu hernie hiatală.
Parametrii biochimici (Tabel I) au fost
determinaţi prin metodele standard de
laborator, iar parathormonul seric intact a
fost măsurat prin testul Elisa (iPTH valoarea
normală :15-65 pg/mL).
Tabel I Valorile medii ale parametrilor biochimici
Parametri biochimici
Calcemie
VN
PTH
VN

mg/dL
pg/mL

Hiperparatiroidism
secundar
10,21 ± 0,99
8-14,25
903,19 ± 175,63
86-5100
VN valori normale

Ca metodă de epurare extrarenală 74
dintre pacienţi erau în programe de
hemodializă (media 8 ani cu limite 1-26 ani)
şi 3 pacienţi cu dializă peritoneală (media 4
ani cu limite între 3-8 ani).
Toţi pacienţii au fost premedicaţi cu
0,03 mg/kg midazolam i.v., pe calea unui
abord venos periferic de 18 G, cu 30 minute
înainte de începerea procedurii de sedare.
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Înainte de infiltrarea anestezicului
local s-au mai administrat 0,03-0,04mg/kgc
midazolam,cu urmărirea nivelului de sedare
al pacientului. Infiltraţia locală a fost
efectuată de chirurg, cu lidocaină 1%
2mg/kgc şi la 1minut de la încheierea
infiltraţiei locale s-a efectuat incizia
tegumentului .
Pacienţii din lotul A au primit asociat
fentanyl 0,15mcg/kgc la practicarea inciziei
tegumentului până la o doză totală de
0,05mg, iar cei din lotul B 0,4 mg/kg
ketamină până la o doză totală de 2 mg/kgc.
În momentul decolării planurilor
musculare la pacienţii din lotul A s-a
administrat o doza iniţială de propofol de 0,5
mg/kgc apoi bolusuri până la doza totală de
1,6mg/kgc, iar la pacienţii lotului B s-a mai
administrat 0,02mg/kgc midazolam până la
doza totală 0,07mg/kgc. Suplimentarea
dozelor de sedative şi analgetice s-a realizat
prin bolusuri intermitente, în funcţie de
momentul operator şi comportamentul
hemodinamic.
După incizia chirurgicală, tuturor
pacienţilor li s-a administrat intravenos
perfalgan 1g .Pe toată durata intervenţiei s-a
administrat oxigen pe mască facială cu un
debit de 4L minut. Cantitatea de lichide
administrate intraoperator a fost de 250-500
mL glucoză 5%. Administrarea medicaţiei
anestezice s-a oprit după ce ultimul fir de
sutură la ţesutul subcutanat a fost aplicat.
Monitorizarea pacientului s-a realizat
pe toata perioada perioperatorie, de la
intrarea în sala de operaţie şi până la
externarea din salonul cu paturi de
supraveghere postanestezica - SPA.
Monitorizarea standard a inclus
supravegherea clinică cu urmărirea funcţiilor
vitale: respiratorie – cursa mişcărilor
toracelui, frecvenţa respiratorie (RR), funcţia
cardiovasculară – pulsul (AV), tensiunea
arterială (TAM) şi mijloace noninvazive de
urmărire a acestor funcţii: electrocardiograma (D II), pulsoximetria (SpO2), cu
monitoare Mindray, capnografia (Et CO2)
concentraţia inspiratorie a oxigenului (FiO2).
Gradul sedării a fost apreciat în
momentul infiltrării anestezicului local, a

inciziei, a tracţiunii chirurgicale, la 5 minute
respectiv 10 minute după întreruperea
medicaţiei, prin scorul Ramsay astfel: nivel
1 - bolnav anxios şi agitat; nivel 2 cooperant, orientat, liniştit; nivel 3 răspunde adecvat la comenzi verbale; nivel 4
- adormit cu răspuns prompt la stimularea
luminoasă; nivel 5 - adormit cu răspuns lent
la stimularea dureroasă; nivel 6 - adormit,
fără răspuns la stimulare.
Hipotensiunea arterială relevantă clinic
(o scădere a tensiunii arteriale sub 25% faţă
de valoarea iniţială) a fost tratată cu un bolus
de 250 mL ser fiziologic intravenos. Dacă
pacientul a rămas hipotensiv pe lângă terapia
volemică s-a administrat efedrină în doze de
5-10 mg.
Bradicardia
a
fost
considerată
semnificativă la o scădere a frecvenţei
cardiace sub 50 bătăi/minut şi a fost tratată
cu atropină intravenos, câte 0,5 mg/doză cu
repetarea acesteia şi chiar întreruperea
temporară a tracţiunii chirurgicale la
manevrele de căutare a glandelor paratiroide
dacă bradicardia a persistat.
Perioadele de hipertensiune au fost
tratate cu administrarea în perfuzie a
nitroglicerinei fiole de 5mg/mL. Aritmiile au
fost tratate cu xilină 1% şi betalok fiole de
5mg/mL.
S–a considerat a fi depresia respiratorie
o scădere a saturaţiei în oxigen (SpO2) sub
90% cu oxigen pe mască facială (4 L/min)
sau a frecvenţei respiratorii sub 10/minut.
Gradul de confort al pacientului, în
funcţie de eventualele percepţii neplăcute a
fost apreciat printr-un set de întrebări la 2 ore
postoperator care au decelat: efectele auditive
neplăcute, percepţia unei dureri, localizarea şi
caracterul acesteia.
Anestezia a fost apreciată ca fiind bună,
când bolnavul a început să simtă durere la
sfârşitul operaţiei dar nu a fost necesară
suplimentarea de analgezice şi foarte bună
când a existat analgezie chirurgicală pe toată
durata intervenţiei.
Postoperator
ca
analgetic
s-a
administrat perfalgan şi antiinflamatoare nonsteroidiene (ketonal, tador) asociate cu
protectoare gastrice (esomeprazol).
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Pentru ﬁecare dintre cele două
combinaţii
anestezice
s-au
analizat:
comportamentul hemodinamic şi respirator,
profunzimea sedării, mişcările involuntare în
cursul procedurii, durata intervenţiei (de la
incizie la inchiderea plăgii), intervalele până
la deschiderea ochilor şi reluarea funcţiilor
psihocognitive apreciate prin capacitatea
pacientului de a deschide ochii la comandă şi
de a pronunţa corect data naşterii sale.
Calculul statistic: în cazul datelor
numerice s-au calculat valoarea medie şi
extremele,
iar
în
cazul
datelor
nonparametrice rezultatele au fost exprimate
procentual. Valorile p<0,05 au fost
considerate ca având semnificaţie statistică.

Fig. 1 Complicaţii intraoperatorii anestezice
Lot A;

Lot B

hTA hipotensiune arterială; HTA hipertensiune arterială;
Bradic bradicardie; Arit aritmie; Hipox hipoxemie; sed sedare;
Hal halucinaţii;

REZULTATE
În privinţa parametriilor demografici,
vârsta pacienţilor a fost cuprinsă între 20 şi
80 ani cu o medie de 50 ani, greutatea a
variat între 50 şi 95 kg cu o mediană de 71
kg, iar înălţimea între 155 şi 184 cm cu o
mediană de 166 cm.
În ceea ce priveşte durata operaţiei la
lotul A a fost de 40±18 min şi de 38±20
min la lotul B, iar durata sedării la lotul A a
fost 50±16 min şi la lotul B de 55±14
minute.
Cele mai frecvente complicaţii
intraoperatorii anaestezice întâlnite la aceste
asocieri
medicamentoase
au
fost
hipertensiunea arterială (TA sistolică 200
mmHg cu TA diastolică 120 mmHg) şi
hipotensiunea arterială (până la o valoare
sistolică de 50 mmHg), perioadele de

desaturare şi sedarea la sfârşitul intervenţiei
chirurgicale, fiind comparabilă în ambele
loturi studiate (Fig. 1).
Scăderea tensiunii arteriale nu a
depăşit cu 25% valoarea preanestezică la 7
(13,46%) pacienţi din lotul A, iar redresarea
tensională a avut loc prin creşterea cantităţii
de lichid, 250 mL ser fiziologic, dar cu
riscul producerii edemului pulmonar acut.
Administrarea de efedrină 10mg s-a
impus la 2 (3,84%) dintre pacienţii din lotul
A. In lotul B, 2 (8%) pacienţi au prezentat
ipotensiune arterială care nu a necesitat
medicaţie sau administrare de lichid.
Am observat o incidenţa crescută
48% a hipertensiunii la ambele loturi.
Pacienţii din ambele loturi au răspuns
prompt la administrarea de nitroglicerină
5 mg/mL în perfuzie intravenoasă.
Dintre tulburările de ritm, tendinţa la
bradicardie a fost constatată la ambele
grupuri, la 9 pacienţi (17,3%) din lotul A şi
4 pacienţi (16%) din lotul B. La ambele
loturi a fost necesară administrarea
atropinei 0,5 mg intravenos cu repetarea
dozei până la 2 fiole (2 mg). La 2 dintre
pacienţii din lotul A (3,86%) şi un pacient
din lotul B (4%) s-au administrat 3 fiole
(3 mg) atropină şi a fost necesară
întreruperea
temporară
a
tracţiunii
chirurugicale la manevra de căutare a
glandei paratiroide, până la redresarea
frecvenţei cardiace. La 14 pacienţi din lotul
A şi 5 pacienţi din lotul B bradicardia s-a
asociat cu extrasistolele ventriculare pe care
pacienţii le au prezentat anterior operaţie.
Modificările hemodinamice au fost
dependente de medicaţia cronică a
pacientului (administrarea sau nu a
medicaţiei
antihipertensive
în
ziua
operaţiei) şi momentul măsurării valorilor
tensionale în funcţie de timpul operator
(incizia
tegumentului,
tracţiunea
chirurgicală, decolarea nervului recurent,
închiderea plăgii operatorii).
Atât perioadele de desaturare cât şi
cele de sedare au avut o incidenţă relativ
crescută la ambele loturi.
Hipoxemia a avut o incidenţă mai
mare la lotul cu fentanyl 36,53% versus
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24% cu ketamină respectiv 19 cazuri de
depresie respiratorie în lotul A şi 6 pacienţi
în lotul B. Frecvenţa respiratorie la 3 dintre
pacienţii lotului A a ajuns la 8
respiraţii/minut.
Saturaţia în oxigen a ajuns la o
valoare de 85% la 3 dintre pacienţii lotului
A (5,76%) şi 2 dintre cei ai lotului B (8%).
Toţi pacienţii au fost asistaţi pe mască timp
de circa 5 minute după care respiraţia a
devenit eficientă şi saturaţia a revenit la 9899%. Nici un pacient nu a necesitat
intubaţie orotraheală.
Referitor la timpul de instalare al
hipnozei acesta a fost mai lung la lotul B,
13 ± 8 minute comparativ cu 11 ± 5 minute
la pacienţii din lotul A.

În ceea ce priveşte gradul de sedare
majoritatea pacienţilor au atins nivelul 3 şi
4 de sedare: somn, dar cu răspuns imediat la
stimularea fizică (uşoară lovire a scalpului)
fără diferenţe semnificative între cele două
loturi.
Pe perioada intervenţiei la lotul cu A,
41 pacienţi s-au situat pe nivelul 4 de sedare
iar 11 pacienţi pe nivelul 5, în timp ce la
lotul B 15 pacienţi au realizat nivelul de
sedare 4 şi 10 pacienţi nivelul 5. După 10
minute de la întreruperea administrării
anestezicelor, 45 de pacienţi din lotul A au
atins nivelul 2 de sedare, iar 7 pacienţinivelul 3, în timp ce la pacienţii din lotul B,
20 au atins nivelul 3 de sedare şi 5 pacienţi,
nivelul 4 (Tabel II).

Tabel I Nivelul de sedare al pacienţilor în timpul anesteziei (ANST) şi
la 10 minute după oprirea medicaţiei (10M)
Nivelul sedării
Gradul fazei
de conştiinţă
Gradul fazei
de somn

1. nelinişte, agitaţie
2. orientat, colaborează
3. răspunde numai la comenzi verbale
4. reacţie la lovirea uşoară a frunţii
5. reacţie întârziată la acelaşi stimul
6. nici o reacţie la stimuli

Timpul de recuperare al stării de
conştienţă, confirmat de deschiderea ochilor
şi obţinerea unui răspuns coerent referitor la
vârstă, data naşterii, a fost semnificativ mai
lung la lotul B cu ketamină-midazolam
respectiv 12 ± 3 minute faţă de de 5 ± 1
minute la lotul A cu fentanyl-propofol
(Tabel III).
Calitatea anesteziei a fost bună şi
foarte bună la ambele loturi, astfel încât
92,3% dintre pacienţii lotului A şi 88%
dintre cei ai lotului B au avut analgezie
chirurgicală pe toată durata intervenţiei.
Analgezia postoperatorie (considerată
perioada de timp între terminarea operatiei
şi momentul în care bolnavul începe să
acuze dureri) a fost în jur de de 30 minute la
ambele loturi, la lotul A de 21±11 minute şi
la lotul B de 27±13 minute.

Lotul A
ANST
10M
0
0
0
45 (86,53%)
0
7 (13,46%)
41 (78,84%)
0
11 (21,15%)
0
0
0

Lotul B
ANST
10M
0
0
0
0
0
20(80%)
15 (60%)
5 (20%)
10(40%)

Au apărut însă diferenţe semnificative
statistic în ceea ce privesc efectele
secundare
şi
anume
halucinaţiile
postoperatorii şi mişcări involuntare pe
parcursul intervenţiei, au fost prezente la 8
pacienţi(p<0,0001) din lotul B cu ketaminămidazolam. Greaţa a fost prezentă la 2
(3,86%) pacienţi din lotul A şi 3 (12%)
pacienţi din lotul B .
Tabel III Timpul de recuperare al stării de
conştienţă (min)

- de la oprirea
medicaţiei până la
deschiderea ochilor
- de la oprirea
medicaţiei până la
răspunsuri la întrebări

Lot A

Lot B

P

4±1

11 ± 2

<0,05

5±1

12 ± 3

<0,05
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DISCUŢII
Hiperparatiroidismul secundar este o
boală frecventă la pacienţii dializaţi.
Sedarea monitorizată asociată cu
anestezia locală reprezintă o tehnică
anestezică adecvată la pacienţii cu
hiperparatiroidism secundar sau terţiar care
prezintă
un
risc
crescut
datorită
comorbidităţilor asociate cardio-vasculare,
pulmonare, renale, a dezechilibrelor hidroelectrolitice, a tulburărilor de coagulare, a
riscului infecţios, la care se adaugă alterarea
cineticii
drogurilor
şi
interacţiunile
medicamentoase datorită
insuficienţei
renale cronice.
Bolnavii cu disfuncţie severă
cardiovasculară şi respiratorie prezintă
riscuri crescute în condiţiile unei anestezii
generale. În studiul nostru 100% dintre
pacienţi prezentau afectarea funcţiei
cardiace şi 76,62% a funcţiei pulmonare.
Similar, într-o serie de 32 pacienţi operaţi
cu anestezie locală descrisă de Cheong YT
şi colab. 50% prezentau boli severe
restrictive ca urmare a osteodistrofiei renale
iar 50% o funcţie cardiovasculară săracă.
Complicaţiile postoperatorii în acest studiu
au fost: sindrom corornarian acut (1
pacient), hematom cervical (1 pacient) şi
insuficienţă cardiacă congestivă (1 pacient)
[2].
În studiul nostru 29 de pacienţi
(37,66%) au fost clasificaţi în ASA 3, iar 48
(62,33%) în ASA 4. De asemenea,
proporţia de pacienţi între 50-60 ani a fost
de 59,74%, iar pacienţii între 60-75ani de
36,36%. Într-un studiu recent publicat,
pacienţii peste 65-79 ani şi mai ales cei
peste 80 ani sunt mult mai susceptibili la o
spitalizare prelungită comparativ cu cei
tineri (42,4%, 46,8% versus 36,0%) şi
prezintă o clasificare ASA cu risc mai
ridicat (42,4%, 59,8% versus 24,2%) [3].
Rata mortalităţii la pacienţii de peste
80ani a fost mai mare (0,8% comparativ cu
sub 0,1%), iar pacienţii ≥65 ani au riscuri
crescute respiratorii şi complicaţii legate de
prelungirea
spitalizării
[3].
Spondiloartropatia este o boală care apare
frecvent la pacienţii hemodializaţi şi

afectează în primul rând coloana vertebrală
şi discurile intervertebrale aceşti pacienţi
prezentând cifoscolioze marcate care fac
dificilă poziţionarea pe masa de operaţie .
Pe de altă parte atrofia osoasă,
absorţia osului alveolar şi pierderea dinţilor
determină dificultate în etanşeizarea unei
măşti de anestezie pe faţa pacientului.
Restricţionarea artritică a articulaţiei
temporo-mandibulare,
a
vertebrelor
cervicale şi toracale, poate interfera cu
laringoscopia şi cu intubaţia, astfel că la
unii pacienţi se impune tehnica sedării
monitorizate.
Legat de poziţionarea dificilă a
acestor pacienţi pe masa de operaţie,
tetrapareza
iatrogenă
postoperatorie
determinată de extensia prelungită a
coloanei vertebrale necesară acestei
intervenţii nu a apărut la nici unul dintre
pacienţii noştrii. Mercieri M şi colab. [4] au
descris două asemenea cazuri care
prezentau perioade lungi de dializă şi la
care anomaliile coloanei vertebrale asociate
insuficienţei renale cronice au crescut
vulnerabilitatea acestor pacienţi la această
complicaţie.
Datorită acestor dificultăţi anestezice,
ca
alternativă
la
paratiroidectomia
chirurgicală, unii autori japonezi au propus
injectarea percutană de etanol în glandele
paratiroide hiperplazice sub control
ecografic [5].
În funcţie de necesităţile fiecărui
pacient
şi
specificul
intervenţiei
chirurgicale, anestezia locală şi regională
trebuie acompaniate de diferite grade de
sedare, anxioliză şi amnezie [6].
Analgezicele opioide pot fi folosite
singure ca suplimente în anestezia locală,
dar nu produc sedare decât la doze crescute
care determină şi depresie respiratorie
considerabilă.
Deoarece midazolamul conferă doar
sedare şi amnezie, în cazul intervenţiilor
mai laborioase necesită asocierea unui
analgetic opioid cu acţiune scurtă – fentanyl
[7]. În cazul midazolamului timpul de
trezire este mai lung comparativ cu
propofolul, cu sedare postoperatorie adesea
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prelungită [8]. Studiile privind sedarea cu
propofol - fentanyl şi ketamină - midazolam
la pacienţii menţinuţi cu respiraţie spontană
sunt puţine şi privesc diverse manopere
diagnostice şi/sau chirurgicale. Nu am găsit
date în literatură despre aceste asocieri
medicamentoase pentru paratiroidectomiile
totale din hiperparatiroidismele secundare şi
terţiare. Există însă studii despre eficienţa şi
siguranţa acestor asocieri în intervenţii
diagnostice sau terapeutice în alte
specialităţi.
Un studiu comparativ între fentanyl propofol şi ketamină - midazolam realizat
de Sandip A. Godambe şi colab. [9] a arătat
că atât combinaţia fentanyl - propofol cât şi
cea ketamină - midazolam sunt soluţii
eficiente pentru sedarea la copii în
siguranţă. Studiul a cuprins 113 pacienţi cu
vârste de la 3 ani la 18 ani, supuşi unor
intervenţii ortopedice în departamentul de
urgenţă. Timpii de sedare respectiv de
recuperare au fost semnificativ mai lungi la
lotul cu ketamină-midazolam (33,4 vs 23,2
min) [9]. Scorurile de sedare în timpul
manipularii au fost 0,084 şi 0,278 la
ketamină-midazolam şi propofol - fentanyl
fără să existe o diferenţă semnificativă
statistic între grupuri în apariţia perioadelor
de desaturare şi a efectelor secundare
tardive [9].
Într-un studiu din China efectuat pe
60 de pacienţi s-au administrat două
regimuri diferite de sedare cu ketalar şi
midazolam, pentru rinoplastii, lifting facial,
abdominoplastie,
liposucţie
asociate
anesteziei locale. În timpul procedurii de
sedare, infuziile de midazolam şi ketamină
a fost întrerupte în cazul în care RR (rata
respiratorie) sau / şi SpO2 au scăzut la mai
puţin de 8 respiraţii/min şi repsectiv, sub
90%. Intraoperator, hemodinamica şi
valorile RR au fost similare în ambele
grupuri şi nu au depăşit 15% din valorile de
bază preoperatorii în ambele grupuri. Şase
pacienţi (4 în grupa A şi 2 în grupa B), au
prezentat scăderi tranzitorii ale SpO2 < 90%
în timpul perioadei de sedare, dar valorile
SpO2 au revenit la normal în 15 secunde,
fără oxigen suplimentar sau asistenţă

ventilatorie. Nu a existat nici un episod de
RR < 8 respiraţii/min) [10].
Similar cu aceste studii, în studiul
nostru am înregistrat nivele de sedare
nesemnificativ diferite între cele două
loturi, însă cu diferenţe în ce priveşte timpul
de recuperare al stării de conştiienţă al
pacienţilor. Astfel, timpul de recuperare al
stării de conştienţă şi obţinerea unui răspuns
coerent la întrebări a fost semnificativ mai
lung la lotul B cu ketamină - midazolam
respectiv 12 ± 3 minute faţă de de 5 ± 1
minute la lotul A cu fentanyl - propofol.
Hipoxemia a avut o incidenţă mai mare la
lotul cu fentanyl 36,53% vs 24% în lotul cu
ketamină respectiv 19 cazuri de depresie
respiratorie în lotul A şi 6 pacienţi în lotul
B. Saturaţia în oxigen a ajuns la o valoare
de 85% la 3 dintre pacienţii lotului A şi 2
dintre cei ai lotului B. Pacienţi au fost
asistaţi pe mască timp de circa 5 minute
după care respiraţia a devenit eficientă şi
saturaţia a revenit la 98-99%. Acest lucru
sugerează că este necesară urmărirea atentă
a funcţiei respiratorii chiar şi la
administrarea unor doze mici de fentanyl,
propofol sau midazolam.
Ambele regimuri de sedare din studiul
nostru s-au caracterizat prin modificări
minime hemodinamice neexistând diferenţe
semnificative statistic între cele două loturi
P > 0,05.
Scăderea tensiunii arteriale a fost
prezentă la 9 pacienţi din lotul A cu
fentanyl - propofol şi 2 pacienţi din lotul B
cu ketamină - midazolam. Dintre tulburările
de ritm, tendinţa la bradicardie a fost
constatată la ambele loturi, dar cu o
incidenţă mai mare la lotul A, 9 pacienţi, iar
la lotul B, 4 pacienţi.
Propofolul poate determina pe lângă
scăderea tensiunii arteriale şi diminuarea
frecvenţei cardiace prin efectul său
vagolitic, fiind menţionate cazuri de
bradicardii severe, blocuri atrio-ventriculare
complete şi chiar opriri cardiace [11,12].
Deşi nu există studii în literatură
despre
anestezia
şi
complicaţiile
intraoperatorii în intervenţiile pentru
hiperparatiroidism, incidenţa bradicardiei la
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ambele loturi nu am considerat a fi
determinată de efectul depresor cardiac al
acestor substanţe cât de prezenţa
hipercalcemiei. Pacienţii hipercalcemici sînt
adesea somnolenţi ceea ce duce la scăderea
necesarului anestezic de hipnotice sau
sedative.
Hipercalcemia
cronică
din
hiperparatirodism reprezintă un factor de
risc în timpul anesteziei care duce la
creşterea incidenţei aritmiilor ventriculare,
bradicardie şi la moarte subită cardiacă
[13,14].
Probabil că hipotensiunea cât şi
bradicardia apărute la lotul B au fost
contracarate de efectul cardiostimulator al
ketaminei, ceea ce explică probabil
incidenţa mai scăzută a acestor manfestări
la pacienţii din acest lot.
Episoadele hipertensive au apărut la
pacienţii cu vechime mare în dializă, cu
rezistenţă la tratamentul antihipertensiv şi
care contrar efectelor cardiodepresoare ale
fentanylului şi propofolului au avut o
incidenţă egală la ambele loturi 48%. Acest
lucru sugerează că nu efectul cardiostimulator al ketaminei a dus la creşterea
tensiunii arteriale, ci faptul că aceşti
pacienţi prezintă afectarea severă a funcţiei
cardiovasculare .
Utilizarea de doze mici de ketamină
pentru a produce sedare şi analgezie fără
depresie respiratorie semnificativă clinic, se
pare că ar putea oferi un avantaj unor
tehnici care implică utilizarea de analgezice
opioide. Midazolamul este adesea combinat
cu mici doze de ketamina pentru sedare în
timpul anesteziei locale deoarece atenuează
răspunsul cardiostimulator dat de ketamină
şi previne apariţia reacţiilor neplăcute [10].
La administrarea de ketamină pacienţii pot
devenii confuzi, dezorientaţi, cu vise
neplăcute sau vederea înceţoşată [15,16]. În
studiul nostru 8 dintre pacienţii lotului B
(32%) au prezentat halucinaţii.
Combinaţia de ketamină - midazolam
în doze mici realizează o sedare adecvată şi
un grad ridicat de confort pacientului, aşa
cum a raportat White şi colab. [16]. În
studiul nostru, toţi pacienţii au avut sedare

adecvată, iar calitatea anesteziei a fost
considerată foarte bună la 88% dintre
pacienţii din lotul B şi la 92,3% din lotul A.
LIMITELE STUDIULUI
Natura non-comparativă a acestui
studiu nu exclude o concluzie în ceea ce
priveşte eficacitatea şi siguranţa relativă a
uneia dintre substanţe. Dimensiunea
eşantionului nostru relativ mic nu a putut
stabilii exact incidenţa efectelor adverse. O
altă limită a studiului nostru a fost aceea că
administrarea
în
bolus
intermitent
intravenous de sedative / analgetice a
determinat grade diferite de sedare, care au
putut oscila deasupra şi sub nivelul
terapeutic dorit şi au împiedecat o titrare
exactă a dozelor cu evitarea suprasedării. Pe
de altă parte dozele folosite de noi au fost
mai mici decât cele recomandate datorită
faptului că majoritatea pacienţilor au fost
vârstnici şi asocierea medicamentoasă ar fi
putut creşte riscul complicaţiilor cardiace şi
respiratorii.
CONCLUZII
Deşi studiul prezintă mai multe
limite, considerăm că ambele regimuri de
sedare fentanyl - propofol şi ketamină midazolam asociate anesteziei locale sunt o
opţiune adecvată pentru paratiroidectomiile
totale la pacienţii vârstnici şi cu
comorbidităţi asociate.
Ambele asocieri medicamentoase au
reprezentat soluţii eficiente care au oferit
stabilitate hemodinamică, nu determină
depresie respiratorie prelungită şi marcată,
iar trezirea este rapidă.
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