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INTRODUCERE 

Actualmente anestezicele se utilizează pe scară largă atât în medicina omului, cât şi în 

cea a animalelor. Efectele acestora asupra organismului sunt benefice într-o foarte mare măsură, 

dar multe dintre acestea au şi un potenţial agresiv asupra organelor şi ţesuturilor. 

Narcoticele gazoase induc o inhibiţie în principal a segmentelor SNC: cortex, centrii 

subcorticali, măduva spinării şi excepţional a bulbului. Concomitent pot avea influenţe asupra 

ţesuturilor şi organelor la care ajung pe cale sanguină. La ora actuală în medicina veterinară, ca 

narcotice volatile, se utilizează mai frecvent isofluranul şi sevofluranul, prin care se poate obţine 

o narcoză pe durată îndelungată sau repetată, ceea ce poate avea efecte negative asupra unor 

structuri morfo-fiziologice. 

Cu toate că în literatura de specialitate există numeroase studii referitoare la efectele 

isofluranului şi sevofluranului asupra unor organe şi ţesuturi, există însă multe necunoscute, 

ceea ce impune continuarea cercetărilor. În ciuda variaţiilor procentelor de metabolizare ale 

isofluranului şi sevofluranului, se pare că acestea cauzează leziuni hepatice acompaniate de 

necroză centrolobulară, însă etiologia leziunilor hepatice induse de aceste anestezice nu a fost 

clarificată încă. Există puţine raportări histochimice şi imunohistochimice ale modificărilor 

hepatocelulare după expunerea la isofluran şi sevofluran.  

SCOPUL ŞI STRUCTURA TEZEI 

În literatura de specialitate, nu există foarte multe studii asupra modificărilor 

morfologice în diferite ţesuturi şi organe după administrarea de isofluran sau sevofluran, 

majoritatea studiilor bazându-se pe modificările fiziologice ce apar la nivel de organ. 

În acest context, obiectivele acestui studiu au fost centrate pe: 

- evaluarea clinică comparativă a isofluranului şi sevofluranului; 

- evaluarea efectelor anesteziei cu isofluran şi sevofluran asupra statusului oxidativ; 

- evaluarea toxicităţii isofluranului şi sevofluranului asupra ficatului, prin examen 

imunohistochimic şi dozarea transaminazelor; 

- evaluarea efectelor anesteziei cu isofluran şi sevofluran asupra structurii şi funcţiei 

unor organe vitale. 

Teza este structurată în două părţi. Partea I cuprinde 4 capitole, iar Partea a II-a se 

extinde pe 6 capitole. Capitolul 1 conţine informaţii generale despre anestezicele inhalatorii, 
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Capitolul 2 se concentrează asupra stresului oxidativ, iar Capitolul 3 are ca subiect principal 

transaminazele. Capitolul 4 reprezintă Stadiul actual al cunoaşterii. 

Partea a II-a începe cu Motivaţia şi obiectivele studiului, iar Capitolul 5 oferă informaţii 

despre materialele şi metodele folosite în cadrul studiului. În Capitolele 6, 7, 8 şi 9 sunt 

prezentate cercetările proprii efectuate în vederea evaluării inocuităţii isofluranului şi 

sevofluranului la şobolan. Capitolul 10 conţine concluziile generale ale studiului. 

MATERIALE ŞI METODE 

Protocolul de anestezie a fost identic pentru toate evaluările clinice şi paraclinice 

efectuate în cadrul acestui studiu. Anestezice inhalatorii testate au fost isofluranul şi 

sevofluranul, iar materialul biologic a fost reprezentat de 40 femele de şobolan Wistar, în vârstă 

de 6 săptămâni. 

Protocolul experimental a fost aprobat de către Comisia de Bioetică a USAMV Cluj-

Napoca și a fost efectuat în cadrul Disciplinei de Anesteziologie și Propedeutică Chirurgicală şi 

biobazei USAMV Cluj-Napoca. 

Animalele au fost împărţite în 4 loturi pentru anestezie cu isofluran (n=5) şi 4 pentru 

anestezie cu sevofluran (n=5). Şobolanii din loturile martor (IsoM şi SevoM) nu au fost supuşi 

anesteziei. Şobolanii din loturile I isofluran și sevofluran (Iso1 şi Sevo1) au fost sacrificaţi 

imediat după sistarea administrării anestezicului, cei din loturile II (Iso2 şi Sevo2) la 6 ore post-

anestezie, iar cei din loturile III (Iso3 şi Sevo3) la 24 ore post-anestezie. 

Anestezicele testate au fost administrate de 3 ori, la interval de 2 zile între administrări, 

iar durata expunerii a fost de fiecare dată de 2 ore. Pentru realizarea unei anestezii cât mai 

uniforme s-a menţinut o concentraţie de 1,5% anestezic şi 1l O2/min., timp de 2 ore în cazul 

isofluranului, respectiv 2% anestezic şi 1l O2/min., timp de 2 ore în cazul sevofluranului. 

După anestezie, s-au recoltat probe de sânge, la diferiţi timpi, din care am dozat enzimele 

antioxidante și transaminazele. Şobolanii au fost apoi sacrificați şi s-au recoltat probe de organe 

din care am efectuat examen histopatologic. Dintre organe, pe ficat s-a efectuat şi examen 

imunohistochimic. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Capitolul 6, intitulat “Evaluări clinice în anestezia cu isofluran şi sevofluran la 

şobolan”, a avut ca obiective evaluarea inducţiei, menţinerii anesteziei şi revenirii din anestezie 

şi compararea timpilor anestezici între isofluran şi sevofluran. 
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Inducţia anesteziei cu isofluran şi sevofluran s-a desfăşurat fără fenomene de excitaţie. 

Media timpilor înregistraţi la primele semne de trezire a animalelor a fost de 6 ± 2.1 minute în 

cazul isofluranului şi 3.5 ± 1.8 minute la sevofluran. Trezirea animalelor a avut loc la 8.5 ± 2.2 

minute după oprirea vaporizorului în cazul isofluranului şi la 5.6 ± 2.4 minute la sevofluran, iar 

media duratei trezirii complete a fost de 12 ± 3 minute la isofluran şi 7.8 ± 3 minute la şobolanii 

anesteziaţi cu sevofluran. La analiza statistică a deviaţiilor standard diferenţa între timpii 

înregistraţi la cele două loturi a fost semnificativă statistic în cazul trezirii complete (p<0.05).  

Revenirea din anestezie s-a realizat gradat, fără semne de excitaţie. Nu au fost animale 

care să prezinte semne clinice care să sugereze iritaţii ale căilor respiratorii (tuse, jetaj nazal) 

după anestezie. În schimb, majoritatea şobolanilor au prezentat horipilaţie la revenirea din 

anestezie. 

Astfel, inducţia şi menţinerea anesteziei s-a desfăşurat asemănător pentru cele două 

anestezice luate în studiu, însă revenirea din anestezie a avut loc mai rapid după sevofluran, fiind 

însoţită de horipilaţie în cazul ambelor anestezice. 

În Capitolul 7, “Evaluarea efectelor anesteziei cu isofluran şi sevofluran asupra 

statusului oxidativ la şobolan”, am urmărit dacă anestezicele luate în studiu declanşează stres 

oxidativ şi dacă există diferenţe între efectul anesteziei cu isofluran şi sevofluran asupra 

statusului oxidativ în organism. 

Evoluţia valorilor SOD la şobolanii din loturile anesteziate cu isofluran şi sevofluran este 

prezentată în Graficul 1., respectiv Graficul 2. Rezultatele dozării superoxid dismutazei au fost 

supuse analizei statistice, utilizând testul t Student. 

Valoarea activităţii SOD eritrocitare scade imediat după anestezia cu isofluran, faţă de 

valorile de la lotul martor, urmând ca apoi să crească la 6 ore peste valoarea de la lotul martor, 

atingând valoarea medie maximă înregistrată la timpii luaţi în studiu. La 24 ore post-anestezie, 

valoarea activităţii SOD scade comparativ atât cu cea de la 6 ore cât şi cu cea de la lotul martor. 

Valoarea minimă a activităţii enzimei s-a înregistrat imediat după anestezia cu isofluran (Grafic 

1.). Diferenţele dintre valorile obţinute după anestezia cu isofluran nu sunt semnificative din 

punct de vedere statistic (p>0.05). 

 În cazul anesteziei cu sevofluran, valorile SOD descresc progresiv imediat după 

anestezie, la 6 ore, respectiv la 24 ore (Grafic 2.). Niciuna dintre modificările înregistrate, nu 

este însă semnificativă din punct de vedere statistic (p>0.05). 
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În cazul activităţii glutation peroxidazei eritrocitare, după anestezia cu isofluran, s-a 

înregistrat o scădere a valorii medii comparativ cu lotul martor, imediat după anestezie, urmând 

ca apoi valoarea să crească la 6 ore faţă de cea de la lotul Iso1, nedepăşind însă valoarea 

activităţii GPx de la lotul martor. La 24 ore post-anestezie, valoarea activităţii enzimei scade atât 

faţă de lotul martor, cât şi faţă de valoarea înregistrată la 6 ore, fiind cea mai scăzută valoare 

medie a GPx dintre loturile luate în studiu. Valorile activităţilor GPx ale loturilor anesteziate cu 

isofluran (Iso1, Iso2 şi Iso3) au fost mai scăzute decât cele înregistrate la lotul martor (Grafic 

3.). Scăderea valorii activităţii enzimei a fost semnificativă din punct de vedere statistic la 24 ore 

de la anestezie (p<0.05). 

 
Grafic 1. Valorile medii, exprimate în U SOD/g 

hemoglobină, pentru loturile anesteziate cu isofluran 

 
Grafic 2. Valorile medii, exprimate în U SOD/g 

hemoglobină, pentru loturile anesteziate cu sevofluran

 
Grafic 3. Valorile medii, exprimate în U GPx/g 

hemoglobină, pentru loturile anesteziate cu isofluran 

 
Grafic 4. Valorile medii, exprimate în U GPx/g 

hemoglobină, pentru loturile anesteziate cu sevofluran 

O scădere progresivă a valorii activităţii acestei enzime s-a înregistrat în cazul anesteziei 

cu sevofluran (Grafic 4.). Şi în cazul anesteziei cu sevofluran, valorile medii ale enzimei la 

loturile anesteziate (Sevo1, Sevo2 şi Sevo3) au fost mai scăzute decât în cazul lotului martor. 

Scăderea valorii activităţii enzimei a fost foarte semnificativă statistic la 6 ore post-anestezie 
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(p<0.01), iar la 24 ore, scăderea înregistrată a fost semnificativă din punct de vedere statistic 

(p<0.05), comparativ cu valorile activităţilor înregistrate în cazul lotului martor. 

Rezultatele sugerează că anestezia cu isofluran sau sevofluran nu a indus scăderi 

semnificative ale valorilor activităţii superoxid dismutazei la dozele utilizate de noi, numărul de 

administrări şi intervalul dintre acestea. Isofluranul a indus scăderea semnificativă a valorilor 

activităţii eritrocitare a glutation peroxidazei la 24 ore post-anestezie, iar sevofluranul la 6, 

respectiv 24 ore după anestezie. Anestezicele inhalatorii au redus într-o oarecare măsură 

apărarea antioxidantă şi astfel organismul poate fi predispus la instalarea stresului oxidativ. 

Capitolul 8 este structurat în 2 subcapitole. Primul subcapitol, „8.1. Evaluarea 

imunohistochimică a toxicităţii isofluranului şi sevofluranului asupra ficatului la şobolan”, 

a avut ca obiective testarea imunohistochimică a toxicităţii isofluranului şi sevofluranului asupra 

ficatului şi compararea efectelor produse de cele două anestezice la nivelul acestui organ. 

Reacţia imunohistochimică pentru caspază 3 a pus în evidenţă în ficatul şobolanilor din 

lotul IsoM un număr mic de celule caspazo pozitive, nu mai multe decât rata normală de 

înlocuire a hepatocitelor. Pe lângă că erau puţine, celulele caspazo pozitive erau dispuse izolat şi 

nu apăreau neapărat într-o anumită zonă a lobulului hepatic şi nici în toţi lobulii. Pe cea mai 

mare suprafaţă de secţiune, lobulii hepatici aveau structură normală şi nu conţineau celule 

apoptotice (Fig. 1.). 

 
Fig. 1. Lot IsoM – Ficat (reacţie IHC anti-caspază-3) 

La lotul anesteziat cu isofluran, ficatul şobolanilor sacrificaţi imediat după anestezie nu 

prezenta celule caspazo pozitive mai multe decât martorul, aşa încât în marea majoritate a 

lobulilor nu erau prezente nici măcar izolat (Fig. 2.). Situaţia se menţine şi la 6 ore de la 

administrarea anestezicului, atât în ceea ce priveşte aspectul general al organului cât şi a 

numărului mic de celule apoptotice, la nivel comparabil cu martorul (Fig. 3.).  
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Primele modificări demne de luat în considerare apar abia la 24 de ore de la 

administrarea anestezicului şi constau în prezenţa de celule caspazo pozitive în unii lobuli. Apar 

afectate o parte dintre celulele din imediata vecinătate a venulei centrolobulare (Fig. 4.).  

Menţionăm că fenomenul nu este prezent în cazul tuturor lobulilor hepatici, ci doar în 

unii dintre ei. Interesant este faptul că în lobulii în care apar celule apoptotice ele sunt în număr 

relativ mare, pe când în majoritatea lobulilor nu apar deloc (Fig. 5.). 

 
Fig. 2. Lot Iso1– Ficat (reacţie IHC anti-caspază-3) 

 
Fig. 3. Lot Iso2 – Ficat (reacţie IHC anti-caspază-3) 

 
Fig. 4. Lot Iso3 - Ficat (reacţie IHC anti-caspază-3) 

 
Fig. 5. Lot Iso3 - Ficat (reacţie IHC anti-caspază-3) 

Ficatul şobolanilor din lotul SevoM prezenta aspect normal din toate punctele de vedere 

(Fig. 6.), iar reacţia imunohistochimică pentru caspază 3 a evidenţiat prezenţa de celule caspazo 

pozitive în număr mic şi cu dispunere izolată. Numărul lor şi dispunerea sugerează că ele 

reprezintă celule aflate la sfârşitul ciclului celular şi asigură rata normală de înlocuire a 

hepatocitelor. 

În ficatul recoltat de la lotul anesteziat cu sevofluran, imediat după sistarea administrării 

anestezicului, situaţia este comparabilă cu cea de la martor, numărul celulelor caspazo-pozitive 
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fiind foarte mic (Fig. 8.7.). Creştere semnificativă a celulelor caspazo-pozitive nu se constată 

nici la 6 ore de la anestezie (Fig. 8.8.), nici la 24 ore post-anestezie (Fig. 8.9.). 

Sevofluranul nu a determinat creşterea numărului de celule caspazo-pozitive la nici unul 

dintre momentele de control, ceea ce sugerează că el nu a provocat apoptoză hepatocitară. 

Isofluranul a indus o creştere uşoară a celulelor caspazo-pozitive din vecinătatea venulei 

centrolobulare, doar în unii lobuli, ceea ce reflectă că acest anestezic a declanşat o apoptoză 

hepatocitară discretă. 

 
Fig. 6. Lot SevoM - Ficat (reacţie IHC anti-caspază-3) 

 
Fig. 7. Lot Sevo1 - Ficat (reacţie IHC anti-caspază-3)  

 
Fig. 8. Lot Sevo2 - Ficat (reacţie IHC anti-caspază-3) 

 
Fig. 9. Lot Sevo3 - Ficat (reacţie IHC anti-caspază-3)

 

Numărul mic de celule în apoptoză apărut sugerează că anestezicele nu prezintă 

toxicitate hepatică, având un efect slab la nivelul acestui organ. 
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În subcapitolul 8.2., intitulat “Evaluarea influenţei anesteziei cu isofluran şi 

sevofluran asupra transaminazelor la şobolan” ne-am propus evaluarea efectelor 

isofluranului şi sevofluranului asupra nivelului transaminazelor şi compararea efectelor produse 

de cele două anestezice asupra valorilor enzimelor hepatice. 

În cazul valorilor ASAT, la loturile anesteziate cu isofluran, nu s-au observat modificări 

la niciun şobolan luat în studiu. Valorile au fost în limite normale, ceea ce demonstrează faptul 

că isofluranul nu a produs modificări semnificative la nivelul ficatului, inimii, muşchilor 

scheletici, rinichilor, creierului sau hematiilor. Diferenţele între valorile obţinute la loturile 

martor şi cele de la loturile anesteziate cu isofluran (Iso1, Iso2 şi Iso3) au fost nesemnificative 

statistic. 

 

Grafic 5. Valorile medii ale ASAT la loturile 

anesteziate cu isofluran 

 

Grafic 6. Valorile medii ale ASAT la loturile 

anesteziate cu sevofluran 

 

Grafic 7. Valorile medii ale ALAT la loturile 

anesteziate cu isofluran 

 

Grafic 8. Valori medii ale ALAT la loturile 

anesteziate cu sevofluran 

În cazul loturilor anesteziate cu sevofluran, valorile ASAT au fost şi ele în limitele 

normale. Cea mai mare valoare s-a înregistrat la lotul Sevo1 (imediat după anestezie), 
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comparativ cu celelalte loturi anesteziate, însă aceasta nu a depăşit valorile normale ale enzimei 

la această specie (Grafic 6.). Nu a existat o diferenţă semnificativă statistic între valorile 

activităţii enzimei la niciunul dintre loturi.  

În cazul valorilor ALAT, la loturile anesteziate cu isofluran, valorile medii au fost către 

limita superioară în cazul loturilor Iso1, Iso2, iar în cazul loturilor IsoM şi Iso3 au fost uşor 

crescute. Evoluţia valorilor activităţii acestei enzime este prezentată în Graficul 7. Valorile cele 

mai mari s-au înregistrat la 24 ore post-anestezie cu isofluran. În ceea ce priveşte diferenţele 

valorilor între loturi, acestea nu au fost semnificative din punct de vedere statistic la niciun lot. 

La loturile anesteziate cu sevofluran, valorile s-au situat în limite normale la loturile 

SevoM şi Sevo1, iar la loturile Sevo2 şi Sevo3 a fost uşor peste limita superioară a valorilor 

normale (Grafic 8). 

Valoarea cea mai ridicată s-a înregistrat la lotul Sevo2 (6 ore post-anestezie), 36.03 U/l, 

însă nici aceasta nu a fost cu mult crescută faţă de valorile normale. Din punct de vedere 

statistic, creşterea înregistrată în valoarea activităţii enzimei ALAT, a fost nesemnificativă la 

lotul Sevo1 (imediat după anestezie), foarte semnificativă la 6 ore post-anestezie (Sevo2) şi 

semnificativă după 24 ore de la anestezie (Sevo3). 

Rezultatele arată că niciunul dintre anestezicele luate în studiu nu au modificat valorile 

enzimei aspartat aminotransferaza (ASAT), isofluranul nici pe cele ale alanin aminotransferazei 

(ALAT). În schimb, după anestezia cu sevofluran valorile ALAT au crescut foarte semnificativ 

statistic la 6 ore post-anestezie şi semnificativ statistic la 24 ore post-anestezie. 

Valorile enzimelor s-au încadrat în limite normale sau au fost uşor crescute faţă de limita 

superioară, ceea ce semnifică faptul că la doza şi durata anesteziei din cadrul studiului nostru, 

niciunul dintre anestezicele testate nu provoacă suferinţă hepatică. 

În Capitolul 9, “Evaluarea efectelor anesteziei cu isofluran şi sevofluran asupra 

structurii şi funcţiei unor organe vitale la şobolan”, ne-am propus să evaluăm efectele 

anestezicelor inhalatorii asupra organelor ţintă şi dacă există diferenţe între efectele celor două 

anestezice asupra ficatului, rinichiului, pulmonului şi creierului. 

Ficatul animalelor din lotul IsoM avea aspect normal, cu păstrarea lobulaţiei 

caracteristice (Fig. 10.) şi dispoziţia ordonată a hepatocitelor sub formă de cordoane ce converg 

radiar spre venula centrolobulară (Fig. 11.). 
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Fig. 10. Lot IsoM – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 

În cazul anesteziei cu isofluran, nu am constatat la nivelul ficatului modificări decelabile 

prin microscopie optică nici în zona centrală a lobulilor hepatici (Fig. 12.), nici la periferia 

acestora (Fig. 13.) imediat după anestezie. La şase ore post-anestezie aspectul general al 

ficatului se păstrează (Fig. 14.) şi doar izolat apar zone cu congestie discretă pe unele sinusoide 

(Fig. 15.) şi nu la toate animalele luate în studiu.  

 
Fig. 11. Lot IsoM – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 12. Lot Iso1 – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 13. Lot Iso1 – Ficat (coloraţie tricrom Golnder) 

 
Fig. 14. Lot Iso2 – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 
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Fig. 15. Lot Iso2 – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 16. Lot IsoM – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

La 24 de ore de la anestezie, ficatul şobolanilor luaţi în studiu are, din punct de vedere 

histologic, aspect comparabil cu cel al animalelor din lotul martor.  

Rinichiul animalelor din lotul IsoM are aspect normal, atât la nivelul corticalei (Fig. 

16.), cât şi al medularei (Fig. 17.). 

 
Fig. 17. Lot IsoM – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 18. Lot Iso1 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 19. Lot Iso1 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 20. Lot Iso2 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 
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Fig. 21. Lot Iso3 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 

Fig. 22. Lot Iso3 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

Imediat după anestezie, rinichiul nu prezintă modificări notabile (Fig. 18.), singurul 

aspect demn de luat în considerare este congestia moderată a vaselor din zona cortico-medulară 

(Fig. 19.). 

La 6 ore post-anestezie congestia vaselor din zona cortico-medulară se menţine, ba chiar 

pare uşor crescută, dar nu este totuşi pronunţată (Fig. 20.). 

La 24 de ore de la anestezie, situaţia de la 6 ore se menţine în mare măsură (Fig. 21.), 

doar congestia din zona cortico-medulară pare ceva mai pronunţată (Fig. 22.). 

La nivelul pulmonilor se constată o congestie discretă în intervalul 0-6 ore (Fig. 23.), 

care diminuă până la 24 ore post-anestezie (Fig. 24.). 

 La nivelul creierului nu se constată pe imaginile histologice modificări, aspectul fiind 

comparabil cu al martorului. 

 
Fig. 23. Lot Iso2 – Pulmon (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 24. Lot Iso3 – Pulmon (coloraţie tricrom Goldner) 

Ficatul animalelor din lotul SevoM are aspect normal, fără modificări pe componentele 

celulare sau vasculare (Fig. 25.). 
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Fig. 25. Lot SevoM – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 

Imediat după anestezia cu sevofluran, ficatul şobolanilor luaţi în studiu prezenta unele 

modificări faţă de martor, în special pe componenta vasculară. Ele constau în congestie 

vasculară zonală, ce cuprinde unii lobuli, în cele mai multe cazuri dispuşi periferic (zona 

subcapsulară) (Fig. 26.), dar uneori şi în profunzime (Fig. 27.). Congestia este prezentă atât la 

sinusoide cât şi la vase mai mari (Fig. 28.). 

 

Fig. 26. Lot Sevo1 – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 

 

Fig. 27. Lot Sevo1 – Ficat (coloraţie tricrom Goldner)

După 6 ore de la anestezie, situaţia este puţin modificată, în sensul că ficatul prezintă 

aspect congestiv pe un număr mai mic de lobuli dispuşi periferic (Fig. 29.). 
Nu numai că numărul lobulilor a căror vase prezintă congestie este mai mic decât la lotul 

anterior, dar şi unde este prezentă apare evident mai scăzută (Fig. 30.). 
La 24 de ore de la sistarea administrării anestezicului, ficatul are aspect comparabil în 

mare măsură cu al şobolanilor din lotul martor (Fig. 31.). 



XV 

 

Congestia s-a redus semnificativ, mai putând fi sesizată într-un număr mic de lobuli şi la 

o intensitate mică (Fig. 32.). 

 

Fig. 28. Lot Sevo1 – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 

 

Fig. 29. Lot Sevo2 – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 

 

Fig. 30. Lot Sevo2 – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 

 

Fig. 31. Lot Sevo3 – Ficat (coloraţie tricrom Goldner)  

 

Fig. 32. Lot Sevo3 – Ficat (coloraţie tricrom Goldner) 

 

Fig. 33. Lot SevoM – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

Rinichii şobolanilor din lotul SevoM prezintă aspect normal atât în zona corticală (Fig. 

33.) cât şi în medulară. 



XVI 

 

 

Fig. 34. Lot SevoM – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 

Fig. 35. Lot Sevo1 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 36. Lot Sevo1 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner)  

 
Fig. 37. Lot Sevo1– Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 

 
Fig. 38. Lot Sevo2 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 39. Lot Sevo2 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 



XVII 

 

Nu se constată nici tulburări funcţionale care să afecteze ultrafiltrarea glomerulară, 

spaţiul Bowman apărând de dimensiuni normale şi nu conţine material care să sugereze 

modificări la nivelul barierei de filtrare (Fig. 34.). 

La sfârşitul perioadei de anestezie este prezentă congestie în zona corticală atât pe vasele 

de calibru mic cât şi pe cele de calibru mare (Fig. 35.), cu intensitatea cea mai mare în zona 

cortico-medulară (Fig. 36.). Vasele din medulară nu prezintă congestie evidentă (Fig. 37.).  

 
Fig. 40. Lot Sevo2 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 41. Lot Sevo2 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

La 6 ore de la administrarea anestezicului congestia se menţine atât în zona corticală 

(Fig. 38.) cât şi în cea cortico-medulară (Fig. 39.). 

 
Fig. 42. Lot Sevo3 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 
Fig. 43. Lot Sevo3 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

Ea nu este însoţită de tulburări funcţionale, afirmaţie susţinută de faptul că nu se 

evidenţiază aspecte care să sugereze alterarea funcţională a barierei de filtrare de la nivelul 

corpusculilor renali (Fig. 40.), nici la nivelul tubilor corticali din medulară (Fig. 41.) (filtratul 

primar are aspect normal şi nu conţine material proteic sau sanguin). 



XVIII 

 

După 24 de ore de la anestezie, congestia renală se menţine atât la nivelul corticalei (Fig. 

42.), cât şi la cea de trecere dintre corticală şi medulară (Fig. 43.). Corpusculii renali apar şi aici 

cu aspect care nu sugerează instalarea de tulburări funcţionale (Fig. 44.). 

 

Fig. 44. Lot Sevo3 – Rinichi (coloraţie tricrom Goldner) 

 

Fig. 45. Lot Sevo2 – Pulmon (coloraţie tricrom Goldner) 

La nivelul pulmonilor animalelor supuse anesteziei cu sevofluran, a fost constatată 

congestie moderată ce se menţine până la 6 ore după administrarea anestezicului (Fig. 45.), dar 

la 24 ore revine la aspect foarte apropiat de al martorului (Fig. 46.).  

 

Fig. 46. Lot Sevo3 – Pulmon (coloraţie tricrom Goldner) 

 

Fig. 47. Lot SevoM – Creier (coloraţie tricrom Goldner) 

La nivelul creierului nu au fost prezente aspecte care să sugereze derularea unor 

fenomene clare de apoptoză neuronală (Fig. 47.) în urma administrării de isofluran şi sevofluran. 

Isofluranul şi sevofluranul au determinat o congestie hepatică moderată la 6 ore post-

anestezie, care s-a redus în intensitate la 24 ore, aspect ce sugerează că acestea nu au acţionat 

brutal asupra ficatului la doza utilizată şi la acest timp de expunere.  



XIX 

 

La nivelul rinichiului, ambele anestezice au determinat o creştere uşoară a afluxului 

sanguin în zona cortico-medulară imediat după anestezie, care se intensifică uşor la 6 ore şi 

persistă până la 24 de ore în cazul ambelor anestezice. 

La nivelul pulmonului, anestezicele au produs o congestie relativ discretă şi pasageră a 

capilarelor din septe, în intervalul 0-6 ore post-expunere (după care diminuă până la 24 ore). 

Creşterea aportului sanguin post-anestezie în organele luate în studiu nu a fost însoţită de 

modificări morfologice decelabile prin microscopie optică ceea ce demonstrează că aceasta 

reprezintă o adaptare pasageră la situaţia dată fără nici un efect negativ major. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 

 

CONCLUZII GENERALE 

 Atât isofluranul cât şi sevofluranul au indus anestezia rapid, fără semne de 

excitaţie, iar revenirea a fost semnificativ mai rapidă la lotul cu sevofluran decât la cel cu 

isofluran, fiind însoţită de horipilaţie în cazul ambelor anestezice.  

 

 Anestezicele nu au indus modificări semnificative ale valorilor superoxid 

dismutazei, ci doar scăderea glutation peroxidazei, ceea ce sugerează că anestezicele 

testate nu produc stres oxidativ demn de luat în considerare.  

 

 Anestezicele testate nu au determinat apariţia de modificări structurale la nivelul 

ficatului, doar isofluranul determinând creşterea discretă a numărului de celule 

apoptotice, fără alte modificări decelabile prin microscopie optică.   

 

 Nici funcţionalitatea ficatului nu a fost afectată semnificativ de cele două 

anestezice, valoarea activităţii transaminazelor încadrându-se în limte normale chiar dacă 

s-a constatat o uşoară creştere a valorii alanin aminotransferazei.  

 

 Cele două anestezice nu au determinat apariţia de modificări structurale 

decelabile prin examen microscopic nici la nivelul celorlalte organe luate în studiu, 

respectiv rinichi, pulmon şi creier.  

 

 Cu excepţia creierului, toate organele luate în studiu au prezentat congestie de la 

discretă până la moderată, cea mai evidentă fiind înregistrată la nivelul rinichiului, în 

special pe vasele mici din zona cortico-medulară. 

 

 Aportul sanguin uşor crescut şi neînsoţit de modificări structurale sau funcţionale 

poate fi datorat prezenţei şi nu neapărat acţiunii anestezicelor, putând fi benefic prin 

participarea la eliminarea cât mai rapidă a acestora din organism. 

 

 Deoarece rezultatele obţinute în cadrul acestui studiu au arătat un înalt grad de 

inocuitate al isofluranului şi sevofluranului asupra unor organe şi ţesuturi, ne sugerează 

că pot fi utilizate fără riscuri prea mari şi la pacienţii cu patologie conexă. 


