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REZUMAT
Introducere. Potenţialele evocate vizuale (PEV) reprezintă activitatea electrică cerebrală iniţiată de expunerea 

retinei la stimuli luminoşi scurţi repetitivi. Prin evaluarea PEV se urmăreşte integritatea căilor optice. PEV se 
modifi că ca aspect, debut şi amplitudine a undelor care îl compun cu profunzimea anestezică şi tipul de anestezic.

Material şi metode. Am studiat 18 şobolani Wistar în vârstă de 3 luni, care au fost împărţiţi aleator în două 
grupuri, un grup anesteziat cu sevofl uran şi un grup anesteziat cu chloral hydrate. Profunzimea VEP a fost urmărită 
prin frecvenţa mediană a puterii spectrale a electroencefalogramei. Latenţele, interlatenţele şi amplitudinea au fost 
evaluate pe epoci de 0,5 Hz în intervalul 2-6 Hz. Latenţele au fost exprimate medii pe fi ecare interval de profunzime 
anestezică.

Concluzii. Cel mai sigur parametru în examinarea PEV este valoarea latenţei vârfurilor. Pentru toate nivelurile 
de profunzime anestezică, variabilitatea răspunsului sub sevofl uran este mică faţă de chloral hydrate, astfel că se 
poate formula un model al variaţiei cu profunzimea anestezică, făcând posibilă identifi carea sub anestezie a altor 
cauze care pot modifi ca latenţa PEV ca diabetul sau traumatismele.
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ABSTRACT
Introduction. Visual evoked potentials (VEPs) are obtained by recording electrical currents generated in the 

primary visual cortex in response to fl ash-light stimulation of the retina. VEPs evaluate the functional integrity of 
the optic pathways. The VEP waveform is altered under anesthesia, with the pa  ern of variation depending on the 
type of anesthetic used.

Materials and methods. We studied 18 male rats aged 3 month, randomly divided into a sevofl uran study 
group and control chloral hydrate group. Anesthetic depth was evaluated by median frequency (MF). VEP latencies, 
interpeak latencies and amplitudes were considered eight epochs 0.5 Hz length within interval of anesthetic depth 2-6 
Hz. Latencies were expressed as average latencies for each interval of anesthetic depth. 

Conclusions. Most reliable parameter of VEP is the value of latency peaks. Overall variability is reduced under 
sevofl uran and thus allows the establishment of a variation pa  ern that can allow VEP changes in morphology to be 
diff erentiated from VEP changes induced by other mechanisms, such as diabetes or trauma.
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INTRODUCERE
Potenţialele evocate vizuale (PEV) reprezintă 

curenţii electrici captaţi de la nivelul suprafeţei 
cortexului vizual, iniţiaţi de sti muli vizuali de 
scurtă durată. Aceste potenţiale se extrag din 
EEG prin medierea undelor captate de electrozi 
de pe suprafaţa cortexului vizual în raport cu sti -
mulul vizual prezentat repeti ti v. PEV este astf el 
o metodă care refl ectă integritatea funcţională 
a căilor vizuale (1) și a ariilor corti cale primare și 
secundare implicate în procesarea semnalului 
vizual. În raport cu metodele imagisti ce, este o 
metodă mult mai fi delă de detectare a disfunc-
ţiilor căilor opti ce. (2) Diferite afecţiuni ale ner-
vului opti c, ale releului din ganglioni geniculaţi și 
radiaţiilor opti ce, cum ar fi  bolile demielinizante, 
neuropati a opti că ischemică sau toxică, tumorile 
căilor opti ce, diabetul zaharat, traumati smele și 
compresiunile nervului opti c, modifi că condu-
ce  rea impulsurilor nervoase generate de sti muli 
vizuali, producând în fi nal modifi cări ale PEV. De 
asemenea, PEV sunt uti le în monitorizarea in-
tegrităţii căilor vizuale în intervenţii chirurgicale 
care implică leziuni ale nervului opti c, chiasmei, 
tracturilor radiaţiilor opti ce, ganglionilor geni cu-
laţi laterali și ariilor corti cale vizuale (3). Modi-
fi cările PEV nu prezintă un pa  ern pentru fi ecare 
boală. De aceea modifi cările de amplitudine și 
latenţă sunt oarecum nespecifi ce, dar sensibile 
în raport cu metodele imagisti ce (4).

Prin analiza spectrală a semnalului EEG, se 
pot extrage parametri singulari cum ar fi  frec-
venţa mediană (FM), care împarte la jumătate 
puterea spectrală, precum și frecvenţa de mar-
gine spectrală 90 (SEF 90) sau 95 (SEF95) sub 
care se afl ă 90%, respecti v 95% din aria puterii 
spectrale. Studii în care s-au folosit diferiţi agenţi 
anestezici sugerează faptul că FM poate fi  fo-
losită pentru a controla administrarea prin feed-
back direct a anestezicelor și, de asemenea, 
pentru a menţine un nivel constant al profunzimii 
acesteia (5). Analiza PEV în anestezia cu chloral 
hydrate a arătat că mărirea profunzimii anes-
tezice determină modifi carea aspectului cu creș-
terea tuturor latenţelor și o atenuare sau ab-
senţă a componentelor negati ve și creșterea 
am  pli  tudinilor componentelor poziti ve (6,7). 

Sevofl uranul este un anestezic inhalator larg 
uti lizat în anestezia generală la copii şi adulţi. 
Modifi cările pe care sevofl uranul le induce asu pra 
latenţei şi amplitudinii vârfurilor prin cipale ale PEV, 
precum şi corelarea cu profunzimea anestezică 
cuanti fi cată prin analiza spectrală a tra seului elec-
troencefalografi c (frecvenţa me diană) sunt puţin 
cunoscute. Am ales comparaţia dintre anestezia cu 
sevofl uran şi chloral hydrate deoarece literatura 

de specialitate cu privire la PEV în anestezia cu 
chloral hydrate este vastă (8,9) şi oferă o buna 
referinţă pentru comparaţia altor anestezice mai 
recente cum este sevo fl uranul. 

Studiul nostru își propune să analizeze com-
portamentul PEV și să compare rezultatele între 
anestezia cu sevofl uran și anestezia cu chloral hy-
drate la diferite grade de profunzime anes tezică.

MATERIAL ŞI METODE
Pentru efectuarea experimentului am ales 

18 șobolani Wistar de sex masculin, cu vârsta 
aproximati vă de 3 luni și greutate de 300-350 g, 
distribuiţi în mod aleator celor două grupuri ale 
studiului, 9 șobolani fi ind anesteziaţi cu sevo-
fl uran (grup SEVO) și 9 cu chloral hydrate (grup 
CLH). Animalele au fost ţinute în biobaza Facul-
tăţii de Medicină, în cuti i transparente de plasti c, 
cu acces liber la hrană și apă și cu temperatura 
ambientală de 23 grade Celsius.

Implantarea cronică a şobolanilor 
PEV au fost înregistrate prin intermediul unui 

implant cronic realizat sub anestezie generală cu 
chloral hydrate (injectat intraperitoneal – 0,4 g/
kgc). Realizarea implantului cronic a început după 
ce s-a asigurat efectuarea unei anestezii efi  ciente. 
Fixarea capului s-a făcut prin inter mediul unui 
aparat stereotaxic de imobilizare. Montarea elec-
trozilor s-a efectuat direct de cuti a craniană fără 
a folosi substanţe adiacente. Materialul folosit 
pen tru confecţionarea elec trozilor a fost sârma 
din nichelcrom (ni80cr20, diametru 0,15 mm). 
S-au uti lizat 3 electrozi, dintre acești a 2 acti vi po-
ziţionaţi la 6 mm pos terior și 4 mm lateral de 
bregmă (corespunzător ariei vizuale 17) și un 
eletrod de referinţă po ziţionat la 7 mm anterior 
de bregmă (cores pun zător bulbului olfacti v). În 
prima etapă de im plantare se incizează median 
tegumentul scal pului și se curăţă suprafaţa cra-
niană de ţesu turile adiacente. Ulterior se vor 
realiza câte 2 trepanaţii pentru fi ecare electrod, 
lănsând între acestea o punte osoasă de 1 mm, 
de care se va ancora electrodul. 

Etapele anesteziei şi înregistrării PEV
Șobolanii au fost înregistraţi prin folosirea 

unei măști  pentru administrarea sevofl uran 
(Sevofl uran® 100.00%, Abbo   Laboratories Ltd. 
UK) folosind un vaporizator și un debit al O2 de 
1,5 l/min. Înregistrarea PEV s-a făcut după o pe-
rioadă de acomodare de 15 minute la urmă-
toarele concentraţii: 2%, 1,8%, 1,6%, 1,4%, 
1,2%, 1%. Toate înregistrările au fost efectuate 
într-o cameră obscură, izolată fonic, cu aplicarea 
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de sti muli luminoși plasaţi la 1 cm de ochi, sub un 
unghi de 45 de grade superior faţă de planul 
orizontal al ochiului. Ochiul contralateral a fost 
acoperit cu o bandă opacă. Flash-urile luminoase 
au fost generate la o frecvenţă de 30 sti m/minut, 
cu o durată a sti mulului de 0,015 s. Durata fi e cărei 
înregistrări a fost de 5 minute, iar pentru obţinerea 
potenţialului evocat vizuat au fost me diate toate 
cele 300 de semnale dintr-o înre gistrare.

Înregistrarea, stocarea şi prelucrarea datelor
Electrozii au fost conectaţi la sistemul BIOPAC 

MP150 (Biopac Systems, CA, USA), iar datele au 
fost achiziţionate pe computer cu programul 
Acqknowledge 4.2. Impedanţa măsurată a elec-
trozilor a fost sub 100 MΩ. Semnalul a fost am-
plifi cat de 5.000 de ori, iar artefactele și interfe-
renţele au fost eliminate cu un fi ltru cu banda de 
trecere de 1-100 Hz. Datele au fost digitalizate cu 
1.000 de frame-uri pe secundă. Pentru analiza 
datelor au fost identi fi cate 5 vârfuri (7) ale po ten-
ţialelor evocate vizual. Vârfurile poziti ve au fost 
no tate cu P, iar cele negati ve cu N. Au fost calculate 
amplitudinile, latenţele și interlatenţele acestora.

Analiza spectrală a traseului electric a fost 
realizată cu programul de achiziţie Acqknowledge 
4.2. Frecvenţa mediană (FM) a fost calculată pentru 
un traseu de 5 minute prin medierea va lorilor 
calculate pe epoci de 4 secunde. Astf el, s-au luat în 
considerare opt intervale de 0,5 HZ ale FM situate 
între 2 și 6 Hz. Pentru studiul PEV, am calculat la-
tenţele, amplitudinile vârf la vârf și interlatenţele 
pe fi ecare palier de profunzime anestezică în fi e-
care dintre cele două grupuri studiate.

REZULTATE
Latenţele PEV

Mediile latenţelor vârfurilor PEV variază cu 
profunzimea anesteziei în ambele grupuri stu-
diate. Urmărind media latenţei vârfului N1 (Fig. 
1a) în anestezia cu chloral hydrate și se vofl uran, 
se observă un comportament asemă nător cu o 
scădere a medie latenţei cu creșterea frecvenţei 
mediane, fără diferenţe stati sti ce între cele două 
grupuri. O diferenţă importantă este deviaţia 
standard a latenţei N1 în grupul SEVO a latenţei 
N1 pentru oricare interval de pro funzime. Me-
diile latenţei P1 urmează un comportament ase-
mănător vârfului N.1. Va loarea mediei latenţei 
P1 pentru lotul cu sevo fl uran este constant mai 
mare decât valoarea înregistrată în lotul cu 
chloral hydrate, fi ind sem nifi cati ve stati sti c în 
intervalele frecvenţei me diana 2,5-3 Hz și 
4-4,5Hz (p < 0,001) și în inter valele 4,5-5 Hz și 
5-5,5 Hz (p < 0,05). (Fig.1b)

FIGURA 1. Compararea mediei latenţelor N1, P1, 
N2, N3 între grupul anesteziat cu sevofl uran şi grupul 
anesteziat cu cloral hydrate la diferite grade de 
profunzime anestezică (# p < 0,05; * p < 0,01)

a

b

c

d
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Comparând mediile latenţelor N2 și N3 sub 
ambele anestezice se observă o evoluţie diver-
gentă cu creșterea profunzimii (Fig. 1c și 1d). La 
frecvenţe mediane mici EEG valoarea latenţei 
N2 este mai mare în grupul CLH (p < 0,001; FM 
3-3,5), apoi valorile sunt sensibil egale la FM 
3,5-4, ca la valori mari ale FM latenţa N2 să fi e 
mai mare în grupul SEV (p < 0,001, FM 4,5-6; p < 
0,05 Fm 4-4,5).

Interlatenţele PEV
Media duratei dintre vârful N1-P1, N1-N2 și 

N1-N3 se comportă diferit în lotul anesteziat cu 
sevofl uran faţă de cel anesteziat cu chloral hy-
drate. La șobolanii anesteziaţi cu sevofl uran se 
constată creșterea interlatenţei cu creșterea 
frec  venţei mediane. Pentru lotul anesteziat cu 
chloral hydrate durata dintre primul vârf și ur-
mătoarele vârfuri este relati v constată cu pro-
fuzimea anesteziei (vezi Tabelul 1).

Amplitudinea PEV 
Amplitudinea PEV prezintă o mare varia-

bilitate pentru oricare dintre intervalele de pro-
funzime anestezică urmărite în ambele loturi 
urmărite (Fig. 2). Media amplitudinii N1-P1 în 
lotul SEVO este mai mare faţă de lotul cu CLH cu 
excepţia intervalelor 2-2,5 şi 3-3,5 şi diferenţa 
creşte cu cât gradul de profuzime anestezică 
scade (p < 0,01 la FM 5-5,5 şi p < 0,05 la FM 
5,5-6). Amplitudinea latenţei N2-P1 sub sevo-
fl uran faţă de chloral hydrate este mai mică la 
profunzime mare anestezică şi datorită unei di-
namici diferite cu superfi cializarea anesteziei, 
adică creşterea amplitudinii sub sevofl uran şi 
scăderea amplitudinii sub chloral hydrate, va-
loarea mediei amplitudinii în grupul SEVO este 
mai mare decât în grupul CLH la FM mari (p < 
0,05 la FM 4.5-5).

DISCUŢII
Mediile latenţelor vârfurilor N1, P1, N2 şi N3 

în anestezia cu chloral hydrate cunosc o dispersie 
mare a valorilor pe fi ecare palier de profunzime 
anestezică în comparaţie cu sevofl uran. În cazul 
anesteziei cu sevofl uran, o dispersie mai mică a 
datelor permite stabilirea unor intervale de 

TABELUL 1. Compararea mediei intrelatenţelor N1-P1, N1-N2 si N1-N3 între grupul anesteziat cu 
sevofl uran şi grupul anesteziat cu cloral hydrate la diferite grade de profunzime anestezică 
(* p < 0,05; ** p < 0,001)

IPL N1-P1 (ms) ± dev IPL N1-N2 (ms) ± dev IPL N1-N3 (ms) ± dev

FM (Hz) Grup SEVO Grup CLH Grup SEVO Grup CLH Grup SEVO Grup CLH 

2-2,5 17,00 ± 2,16 17,41 ± 4,01 39,25 ± 2,63 49,59 ± 4,89 80,25 ± 14,93 93,59 ± 31,79

2,5-3 19,00 ± 2,52 17,67 ± 3,81 40,29 ± 1,80 45,11 ± 6,75 75,14 ± 11,96 90,89 ± 15,50

3-3,5 16,00 ± 3,61 14,83 ± 8,78 39,33 ± 4,04 43,92 ± 16,83 81,00 ± 35,79 88,08 ± 31,68

3,5-4 17,50 ± 6,40 16,38 ± 5,00 45,00 ± 6,88 49,00 ± 8,92 84,75 ± 16,84 96,88 ± 42,77

4-4,5 20,67 ± 0,58 15,83 ± 5,95 48,33 ± 2,89 44,50 ± 10,87 85,67 ± 11,06 86,50 ± 43,06

4,5-5 23,00 ± 9,17* 15,23 ± 4,20 52,33 ± 7,77 44,38 ± 5,23 82,33 ± 16,07 81,08 ± 44,02

5-5,5 24,50 ± 8,39* 13,43 ± 3,74 55,00 ± 7,53** 42,57 ± 5,71 102,75 ± 22,98 89,29 ± 13,62

5,5-6 19,60 ± 1,67# 15,00 ± 4,36 54,40 ± 6,66* 46,33 ± 6,66 115,80 ± 19,46* 90,67 ± 10,41

FIGURA 2. Compararea mediei amplitudiniilor 
N1-P1(µV), N2-P1(µV) între grupul anesteziat cu sevo-
fl uran şi grupul anesteziat cu cloral hydrate la diferite 
grade de profunzime anestezică (# p < 0,05; * p < 0,01)

a

b



100

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VIII, NR. 2(30), AN 2013

variaţie predefi nite care să permită diferenţierea 
modifi cărilor latenţelor vârfurilor PEV induse de 
către anestezic de cele induse de către alte in-
terferenţe, cum ar fi  intervenţiile operatorii în 
ve cinătatea căilor opti ce.

Sub ambele ti puri de anestezice, mediile la-
tenţelor vârfurilor N1 şi P1 variază într-un mod 
aşteptat în raport cu profunzimea anestezică, şi 
anume mediile latenţelor sunt mai mari în 
anestezia mai profundă. Acest comportament 
se respectă şi în cazul vârfurilor N2 şi N3 sub 
cloral hydrate, însă în cazul anesteziei cu sevo-
fl uran mediile latenţelor acestor vârfuri au un 
comportament paradoxal: acestea cresc pe mă-
sura superfi cializării anesteziei. Aceste date sunt 
în concordanţă cu cele prezentate în alte studii 
(10). Literatura de specialitate oferă mai multe 
ipoteze cu privire la originea acestui fenomen: 
creşterea specifi cităţii senzoriale în contextul 
unei reduceri a acti vităţii neuronale de bază 
(back ground) (11), sau prin creşterea sensibilităţii 
ariilor corti cale senziti ve în anestezia superfi cială 
şi scăderea lor în anestezia profundă (12).

Amplitudinea are variabilitate mare în am-
bele loturi, diferenţe apar între amplitudine N1-
P1 şi N2-P1, dar datorită unei mari variabilităţi 
în cadrul lotului la acelaşi palier de frecvenţă, 
uti litatea informaţiei obţinute este mai mică 
decât aceea oferită de latenţe. În literatura de 
specialitate există studii care au descoperit o 
corelaţie între amplitudinea vârf-la-vârf a un-
delor PEV (13). Este posibil ca variabilitatea re-
găsită în studiul nostru să se datoreze modului 
în care sunt montaţi electrozii EEG, contactul cu 
zona subdurală fi ind uşor inegal de la un şobolan 
la altul, astf el că în cazul unui contact mai bun 
curenţii electrici cerebrali să fi e mai bine captaţi 
şi amplitudinea potenţialelor mai mare. Totuşi, 
schema de montare a electrozilor a fost identi că 
în ambele grupuri, astf el că variabilitatea mai 
mare sub chloral hydrate la aceeaşi profunzime 
anestezică poate fi  atribuită unei dispersii a 
răspunsului interindividual mai mare faţă de 
sevo fl uran.

Mereen et al. a demonstrat că vârful N1 al 
PEV este generat de potenţiale postsinapti ce, 
moti v pentru care poate fi  considerat un indi-
cator al informaţiei aferente ariei vizuale primare 
(14). Astf el, interlatenţele N1-P1, N1-N2 şi N1-
N3 oferă o evaluare a conducerii şi procesării 
semnalului la nivelul cortexului vizual. Valorile 
apropiate ale interlatenţelor la grade diferite de 
profunzime în anestezia cu chloral hydrate indică 
o modifi care scăzută a conducerii şi procesării 
semnalului la nivelul cortexului vizual. Spre de-
osebire de acesta, în anestezia cu sevofl uran se 

observă o creştere progresivă a interlatenţelor 
concomitent cu o aprofundare a anesteziei, iar 
excitabilitatea corti cală este mai mare în anes-
tezia cu profuzime mai mare (15-17).

CONCLUZII
PEV se modifi că cu profunzimea anestezică. 

Aceste modifi cări apar atât în anestezia cu 
chloral hydrate, cât şi în anestezia cu sevofl uran. 
Urmărind latenţele potenţialelor evocate, se 
observă o creştere a acestora cu creşterea pro-
funzimii anestezice cuanti fi cată prin frecvenţa 
mediană. În anestezia cu sevofl uran compor ta-
mentul latenţelor N1 şi P1 este asemănător cu 
cel din anestezia cu cloral hydrate, cu menţiunea 
că valoarea mediilor undei P1 sunt mai mari în 
anestezia cu sevofl uran. Creşterea profunzimii 
anesteziei cu sevofl uran aduce o scurtare a me-
diei latenţelor N2, N3, arătând un compor ta-
ment diferit faţă de anestezia cu chloral hy-
drate. 

Pentru o mai bună localizare a creşterii în-
târzierii vârfului N2 şi N3 cu superfi cializarea 
anesteziei cu sevofl uran, am măsurat interlatenţa 
N1-P1 şi N2-N1, N3-N1. Astf el, se poate spune 
că în anestezia cu sevofl uran semnalul evocat 
este întârziat în structurile centrale implicate în 
procesarea vizuală şi că întârzierea creşte cu 
profunzimea anesteziei. În anestezia cu cloral 
hydrate întârzierea în procesarea semnalului nu 
este modifi cată de profunzimea anestezică. Ur-
mărind variabilitatea interlatenţelor în fi ecare 
interval de frecvenţă studiat, se observă un răs-
puns mai stabil sub sevofl uran decât sub cloral 
hydrate.

Amplitudinile vârf la vârf N1-P1 şi N2-P1 au o 
dinamică diferită cu creşterea FM, astf el că prin 
superfi cializarea anesteziei valoriile mediilor 
sub cloral hydrate scad, iar sub sevofl uran cresc. 
Variabilitatea mare a amplitunilor studiate în 
fi ecare interval de FM fac ca valoarea amplitudinii 
să fi e mai puţin uti lă decât valoarea latenţei.

În concluzie, mediile latenţelor vârfurilor 
PEV variază cu profunzimea anestezică, cu o va-
riaţie interindividuală mai mică pentru sevo-
fl uran, care permite aşadar stabilirea unor 
intervale predicti bile de variaţie ale PEV cu pro-
fun zi   mea anesteziei. Această predicti bilitate   a 
variaţiei PEV permite diferenţierea modi fi cărilor 
induse de alte cauze, precum intervenţiile ope-
ratorii în apropierea nervului opti c şi permit 
urmărirea funcţională a căilor opti ce la copii, 
unde se impune anestezia generală, prin prisma 
lipsei unei bune colaborări. 
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