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Ce reprezintă farmacologia

• Farmacologia studiază medicamentele utilizate pentru profilaxia, 

tratamentul ori diagnosticarea bolilor si interacțiunile care au loc între 

organism și compușii chimici care determină un efect asupra unei funcții 

biochimice normale sau anormale.

• Farmacocinetica studiază efectele organismului asupra medicamentului: 

absorbtia și biodisponibilitatea, distribuția (afectată de legarea de proteine), 

metabolizarea si eliminarea.

• Farmacodinamica studiază efectele medicamentului in organism (efectul 

terapeutic, posibilele efecte adverse si efectele generale asupra celorlalte 

aparate si sisteme), mecanismul de actiune si interacțiunile cu alte 

medicamente sau substante.

• Farmacologia clinica studiaza efectul medicamentelor, la pacienti si 

voluntari sanatosi, prin intermediul studiilor clinice (fazele I-IV); contribuie la 

prescrierea rationala a medicamentelor (particularitati ale pacientului si 

medicamentului, doza, calea si frecventa de administrare, durata, asocieri 

medicamentoase).
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Map of new born studies (5382) on ClinicalTrials.gov
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Region Name Number of Studies

(All Studies)

World 345,959

Europe 99,053

Romania 2,484

Region Name Number of Studies

(New Born Studies)

World 5,382

Europe 1,648

Romania 13

1,55% din toate studiile clinice sunt pentru nou 

născuți - ClinicalTrials.gov (18.07.2020)



Clinical trials with a EudraCT protocol - 15 result(s) found for: 

Premature Birth and Infant, Newborn.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ (18.07.2020)



Experienta medicala poate suplini lipsa 

datelor clinice?

Cum ne sumam riscul administrarii unei 

medicatii off label?

Cum comunicam si cum putem personaliza 

tratamenul in neonatologie?

Cum evitam reactiile adverse pe termen lung 

si cum satisfacem asteptarile parintilor?



Farmacovigilenţa

• Reprezinta „ştiinţa şi activităţile desfăşurate pentru 
depistarea, evaluarea, înţelegerea şi prevenirea 
apariţiei de efecte adverse sau a oricăror altor 
probleme aflate în legatură cu medicamentele” 
(OMS).

• Are ca scop monitorizarea siguranţei 
medicamentelor pe tot parcursul ciclului lor de 
viaţă, contribuind la protecția și promovarea 
sănătății publice şi facilitând raportarea în condiţii 
sigure a reacţiilor adverse la medicația deja 
aprobată sau cea experimentală pe durata 
studiilor clinice.



Farmacotoxicologia

• Toxicitatea dupa doza unica – stabilirea dozelor: 

• Toxicitatea dupa doze repetate – pacienți cronici, 

• Toxicitatea asupra potentialului reproductiv, 

• Potentialul carcinogen, potentialul mutagen, 

• Aspecte particulare privind toxicitatea locala pentru 

formele farmaceutice de uz extern

• Imunotoxicitatea

• Toxicitatea excipienților 

• Toxicitatea asupra mediului înconjurător



Doze farmacologice

• LD50 - doza letala, la care apare efect letal la 50% din subiecți; 

• DNEL - doza fără efect pentru sănătatea umană

• NOAEL - doza maxima fara efect toxic

• LOAEL - doza minima care generează efect toxic

https://www.chemsafetypro.com/Topics/CRA/Toxicology_Dose_Descriptors.html



Fereastra terapeutică a medicamentelor

Interacțiuni medicamentoase, Date din literatura – actualizare 2017 Selecție și comentarii Dr. Leny Caban



Farmacocinetica medicamentului

Procesele “mișcării” medicamentului in 
organism

• Absorbția

• Distribuția

• Metabolismul

• Excreția

Factori care influențează concentrația 
medicamentului în organism:

• calea de administrare

• doza

• caracteristicile moleculei (solubilitate)



Absorbția medicamentelor

Reprezintă procesul prin care medicamentele părăsesc locul 

administrării pentru a pătrunde in sânge si este un parametru 

esențial pentru alegerea caii de administrare a 

medicamentelor

Factori care influențează absorbția

inactivarea la locul administrării (alte medicamente, alimente)

concentrația la locul administrării 

suprafața de absorbție 

vascularizația bogata

aciditatea si activitatea enzimatica gastrica

pH-ul

solubilitatea

motilitatea tubului digestiv

metabolizarea in primul pasaj hepatic 

https://www.pharma-business.ro/medicamentul-de-la-administrare-la-locul-de-actiune/



Absorbția medicamentelor

• pH-ul influențează 
solubilitatea lipidică

• pKa = pH la care 50% din 
moleculele medicamentoase 
sunt ionizate (încărcate
electric)

• Doar moleculele neîncărcate 
sunt solubile în lipide.

https://derangedphysiology.com/main/cicm-

primary-exam/required-

reading/pharmacokinetics/Chapter%201.3.0.3/fa

ctors-which-determine-lipid-solubility-drugs

BIODISPONIBILITATEA

% de medicament din 

cantitatea administrata 

disponibil pentru acțiune 

(medicamentul ajuns in 
circulația sistemica).



• pH mediu < pKa substanta - medicamentul este mai putin disociat, 

nepolar, liposolubil, si traverseaza mai usor membranele biologice 

• pH mediu > pKa substanta - medicamentul disociaza, este mai 

polar, hidrosolubil si traverseaza mai greu membranele biologice.

Proportia formei disociate pentru Acidul acetilsalicilic (pKa=3,5)

• In sucul gastric la pH=1,5 = 10(1,5-3,5) = 10(-2)  = 1/100, deci 99 % din 

molecule sunt nedisociate, nepolare, putand sa traverseze

membranele biologice, difuzand din lumenul gastric In sange

• In sange la pH=7,4 = 10(7,4-3,5)= 10(3,9) ≈ 10.000/1, adica numai 1 

molecula din 10000 este nedisociata, care traverseaza membrana 

celulara, din sange catre lumenul gastric.

• pH-ul acid creste gradul de disociere a bazelor slabe si scade 

ionizarea acizilor slabi, iar pH-ul alcalin creste gradul de disociere al 

acizilor slabi si scade ionizarea bazelor slabe. 

• Scop terapeutic in toxicologie: alcalinizarea urinii favorizeaza 

eliminarea medicamentelor acide, iar acidifierea, pe a celor alcaline.

Rolul pH-ului in absorbtie



Proprietățile medicamentelor în funcție de pKa

Weak acid (pKa)

• Levodopa (2.3)

• Amoxycillin (2.4)

• Diazepam (3.0)

• Aspirin (3.5)

• Cephalexin (3.6)

• Frusemide (3.9)

• Warfarin (5.0)

• Acetazolamide (7.2)

Weak base (pKa)

• Codeine (8.2)

• Phenytoin (8.4)

• Theophylline (8.8)

• Adrenaline (8.7)

• Atropine (9.7)

• Amphetamine (9.8)

• Metoprolol (9.8)

• Methyldopa (10.6)

Medicamentele acide au:

biodisponibilitate orală mai 

mare

clearance hepatic scăzut

legătură proteică mai mare

volume de distribuție mai mici

Medicamentele bazice au:

legare de proteine mai scăzuta

volume de distribuție mai mari

penetrare mai bună a SNC

selectivitate receptorală scăzută

absorbție gastrica mai bună



• cantitatea totală de medicament care intră în corp. 

• nu depinde de timp.

• determina doza eficienta

Gradul de absorbție al medicamentelor

Fracția de medicament absorbit de-a lungul peretelui intestinal arata 

doza de medicament care ajunge din intestin în sistemul venos 

portal. 

Depinde de proprietățile fizico-chimice ale medicamentului

Moleculele mici, neionizate (teofilina), sunt aproape complet 

absorbite 

Moleculele mari, ionizate (gentamicina) trec in mică parte bariera 

intestinala

Dupa absorbtie, unele medicamente pot fi 

- metabolizate în peretele intestinului de obicei prin CYP3A4 

(simvastatină) 

- transportate din celulă în lumenul intestinal prin P-gp (digoxin).



Rata de absorbție a medicamentelor

• determină cât de repede medicamentul intră în 

organism

• se modifică in timp

• afectează debutul acțiunii medicamentului

• absorbția se face majoritar din duoden si este rapida

• factorul de limitare a ratei de absorbtie este rata de 

golire gastrică.



• PH-ul gastric este neutru la naștere, dar scade la 1-3 în 24-
48 de ore de la naștere. 

• PH-ul revine apoi treptat la neutru din nou în ziua 8 și, 
ulterior, scade foarte lent, atingând valorile adulților numai 
după vârsta de 2 ani. 

• Biodisponibilitatea mai mare a antibioticelor betalactamice. 

• Biodisponibilitatea acizilor slabi administrați oral (fenitoina, 
acetaminofenul și fenobarbitalul), poate fi redusă la sugari și 
copii mici, din cauza ionizării crescute în condiții bazice. 

• Timpul de golire gastrică la nou nascut este prelungit fata de 
adult. (absorbția întârziată pentru fenobarbital, digoxină, 
sulfonamide) 

• Suprafața de absorbție intestinală redusă intarzie absorbția

Particularitati ale absorbției 

medicamentelor la nou nascut

Lu H, Rosenbaum S. Developmental pharmacokinetics in pediatric populations. J Pediatr 

Pharmacol Ther. 2014;19(4):262-276. doi:10.5863/1551-6776-19.4.262



• Absorbția percutanată a medicamentelor prin piele 

poate fi ridicată la nou-născuți și sugari prin: o mai 

bună hidratare a epidermei, o perfuzie mai mare a 

stratului subcutanat și raportul mai mare dintre BSA 

totală și masa corporală în comparație cu adulții. 

• Steroizii aplicați topic la nou-născuți și sugari pot duce 

la absorbție sistemică neanticipată și determina efecte 

toxice în unele cazuri. 

• Absorbția medicamentelor administrate intramuscular 

poate fi întârziată, prin scăderea fluxului sanguin la 

mușchii scheletici, deși s-a observat din experienta ca 

această cale de absorbtie este imprevizibilă.

Particularitati ale absorbției 

medicamentelor la nou nascut



• Legarea de proteinele plasmatice

• Difuziunea tisulară

• Redistribuţia unui medicament între ţesuturi

• Constanta de disociere

• Volumul de distribuţie

Distribuția medicamentelor

Reprezintă fenomenul de dispersie a medicamentului in organism

Medicamentele cu volum mare de distribuție au o concentrație 

sangvina mică.

Factorii care afectează întinderea distribuției

• Legarea de proteine

• Afinitatea ridicata fata de grasimea corporala

Doza de încărcare este utilizată atunci când medicamentele au un 

volum mare de distribuție



© Paradigm Publishing, Inc.

Durata de acțiune a medicamentelor



Factori care afectează procesul de 

distribuție

• Circulaţia sangvină – concentrația medicamentului 

este crescuta in organele puternic vascularizate (ficat, 

rinichi)

• Permeabilitatea capilară 

• Barierele fiziologice

• BHE – permeabila pentru medicamente hidrosolubile

• Placenta – foarte permeabila in trimestrul III

• Legarea de proteinele plasmatice

• Solubilitatea 



• Distribuția unui medicament se caracterizeaza prin 
parametrul, Volum de distributie aparent, care este 
raportul dintre cantitatea de medicament din organism și 
concentrația plasmatică corespunzătoare. 

• Clinic, Vd controlează valoarea unei doze de încărcare 
și, împreună cu clearance-ul unui medicament 
determină timpul de înjumătățire plasmatică.

• Un Vd mare arata o concentrația plasmatică relativ mică 
si o distribuție extinsă a medicamentelor către țesuturi. 
Poate indica o legatura slaba de proteinele plasmatice

• Vd depinde de legarea de țesuturi, legarea de proteine  
plasmatice, de proprietățile fizico-chimice (solubilitatea)

Particularitati ale distributiei 

medicamentelor la nou nascut



• Apa totală a corpului (% din greutatea corporală), scade cu vârsta, de 

la aproximativ 80% la nou-născuți la 60% la 1 an.

• Grăsimea corporală crește odată cu vârsta, de la 1-2% la nou-născut

prematur la 10-15% la un nou-născut și 20-25% la un copil de 1 an. 

• La nou-născuți și copii, volumul mare de distribuție al 

medicamentelor hidrofile necesita doze mai mari de medicament vs 

greutate, pentru a ajunge la concentrații terapeutice

Particularitati ale distributiei 

medicamentelor la nou nascut

Patient age

Body fluid 3 month 

foetus

Term 

gestation

4–6 

months

12 

months

Puberty Adult

% of total body water
a

92 75 60 – ~60 50–60

% of extracellular fluid
a

65 35–44 23 26–30 20 20

% of intracellular fluid
a

25 33 37 – 40 40

Ruggiero A, Ariano A, Triarico S, Capozza MA, Ferrara P, Attinà G. Neonatal pharmacology and 

clinical implications. Drugs Context. 2019;8:212608. Published 2019 Oct 14. 



• Apa totală a corpului (% din greutatea corporală), scade
cu vârsta, de la aproximativ 80% la nou-născuți la 60% 
la 1 an.

• Grăsimea corporală crește odată cu vârsta, de la 1-2% 
la nou-născut prematur la 10-15% la un nou-născut și
20-25% la un copil de 1 an. 

• Impactul acestor diferențe asupra Vd depinde de 
caracteristicile fizico-chimice ale medicamentului. 

• Compușii puternic solubili în apă (gentamicina), au 
volume mai mari de distribuție la nou-născuți comparativ
cu adulții. Vd gentamicină este de 0,5 L/kg la nou-
născuți, fata de 0,25-0,3 L/kg la adulți. Pot fi necesare
mai multe mg/kg de doză de încărcare pentru a atinge
concentrațiile terapeutice dorite la nou-născuți.30 

• Medicamentele lipofile (diazepam) au Vd mai mici la 
sugari decât la copii mai mari și adulți.

Particularitati ale distributiei 

medicamentelor la nou nascut



Transportul transmembranar în funcție de 
tipul molecular al substanței

Figure Developed by Dr. Steve Downing, University of Minnesota. 

https://www.pharmacology2000.com/lectures/General/pharmacokinetics/page2.htm



Transportul prin BHE

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blood-brain_barrier_transport_en.png
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Difuziunea bidirecțională prin placentă

Educaţia terapeutică şi farmacoterapeutică a pacienţilor https://slideplayer.com/slide/14414707/



Legarea medicamentului de proteine

plasmatice

• Medicamentul legat este inactiv, nu se elimină şi nu se 

transformă. 

• Medicamentul liber este activ farmacodinamic.

• Concurenţa pentru proteinele plasmatice poate elibera 

medicamentul inițial - creşte eficacitatea sau apar efecte 

toxice

• EX: La pacienții tratați cu anticoagulante orale sau 

antidiabetice orale, administrarea de AINS determina o 

competiție pe proteinele plasmatice, cu eliberarea 

medicamentelor inițiale şi apariţia de efecte adverse 

(hemoragii, respectiv hipoglicemie).



• Absorbție: perturba echilibrul absorbției.

• Distribuție: scade distribuția si împiedică traversarea 

diferitelor bariere (BHE, placentară, glomerulară).

• Metabolism:  scade metabolizarea drogurilor și crește T1/2

• Eliminare: scade eliminarea

• Solubilitatea sistemică a drogului: lipoproteinele

acționează ca vehicul pentru medicamentele hidrofobe

• Efectul terapeutic: inactivează medicamentul prin 

scăderea concentrației la nivelul receptorilor-țintă.

• Eliberare continua: complexul proteina-medicament din 

sânge acționează ca un rezervor.

Procese influențate de legarea 

medicamentului de proteine

http://www.mielopro.ro/wp-content/uploads/2016/01/Brosura-Interactiuni-Medicamentoase.pdf



Legarea medicamentului de proteine

tisulare

• Medicamentele se pot lega și de proteine tisulare din 

ficat, plămâni, rinichi, tegument, ochi, păr, oase, țesut

adipos.

• EX: La concentrații mari ale unui medicament liposolubil,

se favorizează continuarea depozitării în țesutul gras. 

Acesta îl va elibera mai târziu în fluxul sanguin chiar și în 

cazul in care medicamentul nu se mai administreaza.



• Proteina de transport transmembranar

• Se mai numește proteina multirezistenței la drog 1 (MDR1) sau

„cluster of differentiation 243” (CD243). 

• Face parte din din superfamilia ATP-binding cassette (ABC) 

transporters

• Îndepărtează medicamentele din membrana celulară și citoplasmă

• Regleaza distribuția și biodisponibilitatea medicamentelor

• Protejează celulele de moleculele toxice

• Limitează absorbția intestinală, scăzând biodisponibilitatea 

medicamentelor orale.

• În ficat elimina medicamentele și metaboliții nemodificați în bilă.

• Elimina renal medicamentele prin secreție activă, în urină

P-glicoproteina 1 (glicoproteina 

permeabilității P-gp)

http://www.mielopro.ro/wp-content/uploads/2016/01/Brosura-Interactiuni-Medicamentoase.pdf



LOCALIZARI

Intestin

Ficat

Rinichi

Glande suprarenale 

Celule endoteliale din BHE 

și bariera hemato-testiculară

Placenta 

Unele celule canceroase 

exprimă cantități mari de p-

gp, amplificând suplimentar 

acest efect și determinând 

aceste cancere să devină 

multirezistente la drog.

P-glicoproteina 1 (glicoproteina 

permeabilității P-gp)



Molecular 

structure of 

human P-

glycoprotein in 

the ATP-bound, 

outward-facing

conformation. 

Youngjin Kim et 

al, 

Science 2018. 

359;6378;915-

919

https://www.quor

a.com/Do-you-

know-anything-

about-P-

glycoprotein-

PGP

Proteina P-gp



• Scăderea expresiei P-gp este corelata cu Boala Alzheimer.

• Alterarea funcției P-gp este asociata cu afecțiunile intestinale 

inflamatorii.

• Gena MDR1 poate fi implicata in etiologia cancerului colorectal.

• Transportul compușilor din creier peste bariera sânge-creier

• Protecția celulelor stem hematopoietice împotriva toxinelor.

• Scăderea expresiei P-gp determina concentrații plasmatice 

supra-terapeutice și toxicitatea medicamentelor 

• Transportul celular activ al antineoplazicelor conduce la 

rezistența multidrog la aceste medicamente

• Migrarea celulelor dendritice

van Assema DM, van Berckel BN. Blood-Brain Barrier ABC-transporter P-glycoprotein in 

Alzheimer's Disease: Still a Suspect?. Curr Pharm Des. 2016;22(38):5808‐5816.

Ho GT, Moodie FM, Satsangi J. Multidrug resistance 1 gene (P-glycoprotein 170): an important 

determinant in gastrointestinal disease?. Gut. 2003;52(5):759‐766. doi:10.1136/gut.52.5.759

Implicații patologice ale P-gp



Steroid compounds

Aldosterone

Progesterone

Hydrocortisone

Cortisol

Corticosterone

Dexamethasone

Anticancer agents

Doxorubicin

Daunorubicin

Vinca alkaloids

Epotoside

Cardiac drugs

Digoxin

Quinidine

Lovastatin

Immunosuppressive agents

Cyclosporin

FK 506

Methotrexate

Protease inhibitors

Indinavir

Nelfinavir

Ritonavir

Antibiotics

Erythromycin

Rifampicin

Antihistamines

Terfenadine

Others

Domperidone

Loperamide

Molecule transportate prin Pgp 

Ho GT, Moodie FM, Satsangi J. Multidrug resistance 1 gene (P-glycoprotein 170): an important 

determinant in gastrointestinal disease?. Gut. 2003;52(5):759‐766. doi:10.1136/gut.52.5.759



• Dezvoltarea scazute a activității enzimelor și transportatorilor 
intestinali care metabolizează medicamentele modifica 
biodisponibilitatea medicamentelor. 

• La nou nascuti sunt puține studii clinice au abordat această 
problemă. 

• Scăderea marcată a clearance-ului oral al midazolamului la sugarii 
prematuri se crede a fi rezultatul unui sistem enzimatic imatur al 
citocromului P450 3A4 (CYP3A4), care scade metabolizarea 
intestinala presistemica și la creste biodisponibilitatea.

• Absorbția Gabapentinei depinde de L-amino acid transporter system 
în membrana intestinală. Clearance-ul oral (CL / F) al gabapentinei 
este mai mare cu 33% la copiii mai mici (<5 ani) decât la copiii mai 
mari (5-12 ani) sau adulți. Imaturitatea acestui sistem scade 
biodisponibilitatea. 

• P-glicoproteina (P-gp) are niveluri relativ scăzute la nou nascuti, 
valorile crescand cu vârsta pentru a atinge niveluri maxime la adulții 
tineri (15-38 de ani). 

Particularitati ale distributiei 

medicamentelor la nou nascut

Lu H, Rosenbaum S. Developmental pharmacokinetics in pediatric populations. J Pediatr 

Pharmacol Ther. 2014;19(4):262-276. doi:10.5863/1551-6776-19.4.262



• Legarea medicamentelor cu proteinele plasmatice (în general 
medicamentele acide se leagă de albumină și medicamentele de 
bază de globuline, glicoproteine alfa 1-acid și lipoproteine) este 
redusă la sugari și copii până la 2 ani din cauza unei concentrații mai 
mici de proteine plasmatice la copii decât la adulți (59 g/L vs72 g/L la 
adulți) și datorită capacității lor reduse de a se lega de medicamente. 

• La nou-născuți, atât fiziologic, cât și patologic, poate exista o creștere 
a concentrațiilor plasmatice de bilirubină și acizi grași liberi, care 
concurează cu legarea medicamentelor la albumină.

• Distribuția medicamentelor în SNC la nou-născuți este mai mare fata 
de copii și adulți, datorită legarii reduse de proteine, a raportului 
ridicat dintre encefalic fluxul sangvin cerebral și cel sistemic și a 
volumului mare de lichid cefalorahidian fata de  suprafața corpului.

• Permeabilitatea vasculară crescută pentru lichidul interstițial encefalic 
și LCR prin BHE (formată de endoteliu în creier) și bariera de sânge-
LCR (inclusiv endoteliul din plexuri coroide), care sunt mai imature, 
creste riscul de supradozaj și toxicitate.

Particularitati ale distributiei 

medicamentelor la nou nascut

Ruggiero A, Ariano A, Triarico S, Capozza MA, Ferrara P, Attinà G. Neonatal pharmacology and 

clinical implications. Drugs Context. 2019;8:212608. 



Metabolizarea medicamentelor

• Biotransformarea medicamentelor în metaboliți secundari mai 

puțin solubili se face prin enzimele microsomice hepatice

• Familia de enzime citocrom P450

Factori care influențează biotransformarea

Genetici

Mediu (dietă, nutriție)

Diferențe fiziologice (vârsta, diferențele de gen în sistemele de 

enzime microsomice)

Interacțiunile medicamentoase

Unele medicamente induc sau inhiba activitatea enzimelor

de exemplu, carbamazepina stimulează CYP-3A3 / 4

de exemplu, SSRI-urile inhibă CYP-1A2, CYP-2C



Metabolizarea hepatică a medicamentelor

• Metaboliți cu polaritate crescuta care se pot 
elimina mai ușor prin excreție urinara.

• Metaboliți inactivi din punct de vedere biologic 
(inactivare).

• Metaboliți cu aceeași activitate biologica, dar mai 
polare.

• Metaboliți mai activi biologic decât medicamentul 
inițial (bioactivare).

• Metaboliți activi biologic fata de medicamentul 
inactiv initial, numit promedicament (bioactivare).

• EX: fenacetina, inactiva ca atare, este
transformata in paracetamol; prednisonul inactiv 
este transformat in prednisolon activ.



Particularitati ale metabolizarii 

medicamentelor la nou nascut
• Rata de eliminare a medicamentului prin biotransformare la nou-

născuți și sugari este mai lenta decât cel la adulți. 
• în prima săptămână de viață, apar fiziologic modificări rapide ale 

fluxului sanguin hepatic, inclusiv fluxul de sânge in vena porta și 
închiderea treptată a suntului ductului venosus. 

• Pierderea aportului de sânge ombilical provoacă modificări în 
oxigenarea hepatică care afecteaza capacitatea de metabolizare 
hepatica dar si biodisponibilitatea orala la nou-născuți.

• Concentrația scăzută de proteine plasmatice, prezența albuminei 
fetale calitativ diferita, concentrația crescuta de bilirubina și acizi 
grași și pH-ul sanguin scăzut determină o legare redusă a 
medicamentului de proteinele palasmatice, cu creșterea fracției 
libere a medicamentului

• Imaturitatea ficatului reduce metabolismul acizilor biliari si 
determina creșterea clearance-ului medicamentului care se 
excreta în bilă, cu un risc crescut de toxicitate.

Ruggiero A, Ariano A, Triarico S, Capozza MA, et al. Drugs in Context 2019; 8: 212608. DOI: 

10.7573/dic.212608 



Particularitati ale metabolizarii 

medicamentelor la nou nascut
• La nou-născuți metabolizarea hepatica prezinta 

diferențe în expresia P450 în timpul dezvoltării, fata de 
adult. 

• Mecanismele de reglare difera de cele ale adulților. 
• Metabolizarea medicamentelor, prin faza I și reacții de 

fază II, la nou-născuți și copii sunt diferite datorita unor 
procese incomplet dezvoltate.

• Sistemul CYP are diferite forme de maturitate in functie 
de varsta.

• Pentru metabolizarea medicamentelor non-CYP sau 
Uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase (UDP-
glucuronosyltransferase, UGT), influența vârstei este 
mai puțin cunoscută.

Ruggiero A, Ariano A, Triarico S, Capozza MA, et al. Drugs in Context 2019; 8: 212608. DOI: 

10.7573/dic.212608 



Particularitati ale metabolizarii 

medicamentelor la nou nascut
• Metabolismul dependent de CYP la naștere este 50–70% din cel la adulți. 

• Între 2 și 3 ani, activitatea enzimatică CYP este mai mare la copii decât la 

adulți în ceea ce privește CYP1A2, CYP2C9 și izoforme CYP3A4, în timp ce 

metabolizarea prin CYP2C19, CYP2D6, NAT2 și UGT este similara adultilor

• CYP1A2 este greu vizibil la microsomii nou-născuților, crește la aproximativ 

1-3 luni și la 1 an ajunge la 50% din concentrația prezentă la adulți.

• Două metilxantine (cafeină și teofilină), utilizate pentru tratamentul apneei, 

au fost utilizate pe scară largă pentru a evalua CYP1A2 in vivo la copiii mici.

• La naștere, activitatea CYP1A2, masurata prin cafeina-3-demetilare, este 

foarte scăzută. Doza eficientă de cofeină este de 10 mg / kg / zi

• T1/2 cofeina este de 72–96 ore la sugari comparativ cu 5 ore la copii mai 

mari și adulți.

• În mod similar, 8-hidroxilarea teofilinei este redusă la naștere.

• Studii longitudinale indică o maturizare rapidă a CYP1A2, putand atinge 

nivelurile adulților in primul an de viață.

Ruggiero A, Ariano A, Triarico S, Capozza MA, et al. Drugs in Context 2019; 8: 212608. DOI: 

10.7573/dic.212608 



• Subfamilia CYP3A are ca enzimă predominantă CYP3A 
la adulți, în timp ce CYP3A7 este predominantă la făt și 
sugari. 

• CYP3A5 este mai exprimat la copii și adolescenți decât 
la adulți. 

• În 2003, Stevens și colegii au publicat rezultatele 
examinarii a 212 probe hepatice de făt și pediatrie și au 
demonstrat că CYP3A7 are un nivel ridicat între 94-168 
zile  postconcepție. Nivelul la naștere este sub jumătate 
din valoarea ridicată prenatală, dar rămâne mai mare 
decât nivelurile adulte CYP3A4.

Particularitati ale metabolizarii 

medicamentelor la nou nascut

Ruggiero A, Ariano A, Triarico S, Capozza MA, et al. Drugs in Context 2019; 8: 212608. DOI: 

10.7573/dic.212608 



• Familia CYP2C se dezvoltă timpuriu la nou-născut.

• Activitatea CYP2C9 este funcțională foarte scăzută chiar înainte de naștere, 
dar la fel ca CYP2D6, această activitate crește rapid în primul an de viață.

• Fenitoina este un exemplu al efectelor acestui nivel foarte redus al activitatii 
CYP2C9 la naștere. Din acest motiv, se recomanda doza zilnică pentru nou-
născuți de 5 mg / kg / zi, dar intre 6 luni până la 3 ani doza crește până la 8-
10 mg / kg / zi, ca urmare a creșterea activității CYP2C9.

• Benzodiazepinele și inhibitorii pompei de protoni sunt doua clase 
farmaceutice care sunt metabolizate de CYP2C19 și sunt utilizate în 
literatura de specialitate pentru a determina indirect ontogenia activității 
CYP2C19.

• Hidroxilarea diazepamului este un exemplu clasic al efectelor procesului de 
maturizare a CYP2C19. La nou-născuți, timpul de înjumătățire a 
diazepamului este de 50–90 ore. Scade în primul an de viață la 40–50 ore și 
se aproprie de valoarea adultului de 20–50 ore.

• Toți inhibitorii pompei de protoni, în afară de rabeprazol, sunt metabolizati 
prin CYP2C19. Biotransformarea pantoprazolul depinde predominant de 
CYP2C19.

Particularitati ale metabolizarii 

medicamentelor la nou nascut

Ruggiero A, Ariano A, Triarico S, Capozza MA, et al. Drugs in Context 2019; 8: 212608. DOI: 

10.7573/dic.212608 



• Reacțiile de faza II includ acetilare, metilare (între enzimele care 

promovează metilarea acolo sunt tio-metiltransferaza, a cărei 

activitate crește cu vârsta crescândă atât la nivel hepatic, cât și la 

nivel renal), glucuronidare (care nu atinge nivelurile prezente în 

adulți înainte de primele 3–6 luni de viață) și sulfatare (care atinge 

maturitatea deja la naștere).

• Glucuronidarea neonatală a acetaminofenului (un substrat pentru 

UGT1A6 și UGT1A9) și morfină (un substrat UGT2B7) este 

scăzută la nou-născuți și copii mici comparativ cu adulții. 

• Activitatea atinge valorile adulților între 2 și 6 luni pentru morfină.

• Paracetamolul este sulfatat sau glucuronat, oferind astfel un 

substrat medicamentos pentru a evalua simultan ontogenia 

proceselor de sulfatare și glucuronidare la nou-născuți și sugari

Particularitati ale metabolizarii 

medicamentelor la nou nascut

Ruggiero A, Ariano A, Triarico S, Capozza MA, et al. Drugs in Context 2019; 8: 212608. DOI: 

10.7573/dic.212608 



Enzyme (ref) Example Drugs Enzyme Ontogeny

CYP1A1/2 

(2, 13, 30, 32

, 35)

caffeine

absent-to-low expression in the neonate; activity reaches 50% of 

adult values by 1 year of age; formula-fed infants have faster 

maturation

CYP2C19 

(24, 30)

phenobarbital, phenytoin, 

diazepam

low expression from birth to 2 days of age with a rapid increase 

over 1 week of age; adult levels reached by 2 years of age

CYP2C9 

2, 13, 15, 30)

phenobarbital, 

indomethacin, ibuprofen, 

phenytoin

low activity through 2–4 weeks of age; adult activity achieved by 1–6 

months of age; activity exceeds adult levels by 3–10 years and 

returns to adult levels by puberty

CYP2D6 

(13, 15, 30)

antiarrhythmic, beta-

antagonists,

absent until 7 days of life and reaches 20% of adult levels at 1 

month of age; adult activity achieved by 3–5 years of age

CYP2E1 

(30, 33)
acetaminophen

approximately 10% of adult activity in the newborn period; steadily 

increases to 30% by 3–12 months of age; reaches adult levels 

between 1–10 years of age

CYP3A4 

(13, 15, 30, 3

2, 35, 36)

dexamethasone, 

diazepam, erythromycin, 

fentanyl, methadone, 

midazolam, nifedipine, 

sildenafil

low expression at birth; increases to 30% adult levels by 1 month of 

age; almost 5-fold increase by 3 months of age; full adult activity 

reached by 6 months of age; formula-fed infants may have faster 

maturation

CYP3A7 

(15, 31, 32)
retinoic acid

dominantly expressed enzyme in the CYP3A subfamily during the 

fetal period; activity begins to decrease after birth; disappears by 1–

4 weeks of age

FMO1 

(30, 31, 37)
voriconazole, ranitidine

highest levels during fetal period; suppression of expression can 

begin within days after birth; decrease in activity is not linked with 

increase in FMO3; there may be a period with little FMO activity

FMO3 

(30, 37)
voriconazole, ranitidine

low or undetectable levels in neonates; detectable activity may not 

occur until 1–2 years of age

UGT2B7 

(24, 33)
morphine

present in fetal liver at 10–20% of adult levels; expression increases 

after birth; adult levels by 2–3 months of age

Ku LC, Smith PB. Dosing in neonates: special considerations in physiology and trial design. Pediatr Res. 2015;77(1-1):2-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R35
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R33
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R35
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R36
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R31
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R31
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R37
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R37
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268272/#R33


Timpul de înjumătățire al 

medicamentului (T1/2)

• Durata de persistență a medicamentelor in 
organism este importantă la calcularea dozelor / 
intervalelor de dozare pentru menținerea nivelurilor 
terapeutice

• Timpul de înjumătățire este timpul necesar pentru 
reducerea nivelului de sânge al medicamentului cu 
50%

• Un medicament se elimina din organism dupa
aproximativ 6 x T1/2 

• Cu dozarea repetată a intervalului regulat, 
concentrația în stare constantă se atinge după 
aprox. 6 x T1/2



Timpul de înjumătățire al medicamentului

https://derangedphysiology.com/main/cicm-primary-exam/required-

reading/pharmacokinetics/Chapter%20323/context-sensitive-half-time



The ABCs of 

Pharmacokinetics

What's PK 

(Pharmacokinetic

s) Got to Do With 

It? Peter L. 

Anderson

Timpul de înjumătățire al medicamentului



Timpul de înjumătățire al medicamentului

https://derangedphysiology.com/main/cicm-primary-exam/required-

reading/pharmacokinetics/Chapter%203.2.2/half-life



Timpul de înjumătățire al medicamentului

https://doctorlib.info/pharmacology/manual/3.html



https://doctorlib.info/pharmacology/illustrated/1.html

Timpul de înjumătățire al medicamentului



Modificarea timpului de înjumătățire in 
functie de varsta

Fernandez, Eva & Perez, Raul & Hernandez, Alfredo & Tejada, Pilar & Arteta, Marta & Ramos, 

Jose. (2011). Factors and Mechanisms for Pharmacokinetic Differences between Pediatric 

Population and Adults. Pharmaceutics. 3. 53-72. 10.3390/pharmaceutics3010053. 



Eliminarea medicamentelor

• Medicamentele se elimina din organism prin excretie urinara  
(hidrosolubile) sau metabolizare hepatica (liposolubile). 

• Alte cai de eliminare : 

metabolizarea sub influenta unor enzime sanguine

fanere (par, unghii, cu importanta toxicologica pentru arsenic, 
importanta terapeutica pentru antimicotice)

saliva (tratamentul unor afectiuni stomatologice)

lapte matern (implicații pentru sugar in cazul tratamentului 
femeilor care alapteaza)

respiratie (determinarea indirecta a alcoolemiei).

• Insuficienta renala / hepatica creste, concentratia 
medicamentului determinand reactii adverse toxice.



• Rata de filtrare glomerulara este foarte scazuta la 
nastere si persista cateva zile. Este si mai scazuta la 
nasterile inainte de 34 saptamani

• Calculata in functie de BSA, repreziunta 30-40% din rata 
adultului.

• Dupa o saptamana creste cu 50% fata de nastere si 
dupa 3 saptamani ajunde la 50-60% din rata adultului.

• Eliminarea Dogoxinului este dependenta de functia 
renala, in cazuri patologice calculul dozei este foarte 
dificil.  

Particularitati ale eliminarii 

medicamentelor la nou nascut

Basic and Clinical Pharmacology Katzung and Trevor, 13th edition, 2015, chapter 59



• Doza de penicilina eliminata a reprezentat 17% fata de 
adult (calculata cu BSA) si 37% (calculata cu greutatea).

• Ampicilina nn. sub 7 zile 50-100 mg/kg/zi, in 2 doze la 
12 ore; peste 7 zile 100-200 mg/kg/zi, in 3 doze la 8
ore.

• Gentamicina nn. sub 7 zile 5 mg/kg/zi, in 2 doze la 12 
ore; peste 7 zile 7,5 mg/kg/zi, in 3 doze la 8 ore.

• In cazul afectarii functiei renale se recomanda ajustarea 
dozei pe baza concentratiilor plasmatice determinate la 
diferite momente ale tratamentului.

Particularitati ale eliminarii 

medicamentelor la nou nascut

Basic and Clinical Pharmacology Katzung and Trevor, 13th edition, 2015, chapter 59



Rodieux, F., Wilbaux, M., van den Anker, J.N. et al. Effect of Kidney Function on Drug Kinetics and

Dosing in Neonates, Infants, and Children. Clin Pharmacokinet 54, 1183–1204 (2015). 

Factori de risc care pot afecta functia renala la nou nascuti, sugari si copii



Particularitati PK ale medicamentelor la nou nascut
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Parametrii farmacodinamici care 

caracterizează un anumit medicament 

Relația doză efect E=efect 

C=doză Emax=efect maxim 

DE50=doză la care apare un 

efect de 50% din Emax

AFINITATEA

capacitatea unui medicament de a se 

lega de un receptor cu formarea

complexului medicament-receptor.

ACTIVITATEA INTRINSECĂ 

capacitatea medicamentului de a 

acționa acel receptor.

POTENȚA MEDICAMENTOASĂ 

cantitatea de medicament necesară 

pentru a produce un anumit răspuns. 

INTENSITATEA RĂSPUNSULUI 

proporțională cu concentrația 

medicamentului la receptori



Potența medicamentoasă vs. 

eficacitate

• Potența medicamentoasă mai mare, în sine, nu 

conferă superioritate clinică cu excepția cazului în 

care potența pentru efect terapeutic este crescută 

selectiv peste potența pentru efecte adverse.

• Eficacitatea medicamentului se referă la răspunsul 

maxim pe care îl generează un medicament.

• Eficacitatea este un factor mai decisiv în alegerea unui 

medicament.

• EX. morfina produce un grad de analgezie care nu 

poate fi obținut cu nicio doză de aspirină - morfina 

este mai eficientă decât aspirina. 

http://www.pharmacy180.com/article/drug-potency-and-efficacy-884/



Potenta si eficacitatea unui medicament

http://www.pharmacy180.com/article/drug-potency-and-efficacy-884/

B este mai putin

potent si la fel de 

eficient ca A

C este mai putin

potent si mai putin

eficient ca A

D este mai potent 

decat A, B, C, mai

putin eficient ca A si

B, la fel de eficient

ca C



• Efect aditiv: efectul a 2 medicamente este egal cu suma efectelor

individuale

• Efect sinergic: efectul a 2 medicamente este mai mare decat 

suma efectelor lor individuale

• Efect de potențare: un medicament fără efect propriu notabil 

potențează activitatea celuilalt drog

• Efect antagonic: efectul a 2 medicamente este mai mic decat 

suma efectelor lor individuale sau se anulează

• Dependența de secvență: ordinea administrării celor 2 

medicamente poate modula efectele

Interacțiuni farmacodinamice

Efectele aditive și sinergice determina răspuns execisv 

sau toxicitate.

Efectului antagonic reduce răspunsul unuia sau ambelor

medicamente sau supresia răspunsului.



• Schimbarea activității receptorilor - perioada 
refractară după efectul primei doze
(desensibilizare)

• Pierderea sau adăugarea receptorilor datorită 
expunerii prelungite la agonist și invers.

• Epuizarea mediatorilor

• Creșterea degradării metabolice a 
medicamentului

• Toleranţă

• Adaptare fiziologică

Mecanisme de adaptare ale organismului la 
medicamente

Pharmacodynamics. What the drug does to the body? Tay Ju Lee 
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Corelații farmacocinetice și farmacodinamice ale 

administrării unui medicament

Bianca Rocca and Giovanna Petrucci, Variability in the Responsiveness to Low-Dose Aspirin: 

Pharmacological and Disease-Related Mechanisms . Thrombosis. V 2012, Article ID 376721, 11p. 



Medicatia off label



Table 2. Prevalence of newborns administered off-label and unlicensed medicines in an 

intensive care unit according to gestational age and birth weight.

Costa HTMdL, Costa TX, Martins RR, Oliveira AG (2018) Use of off-label and unlicensed medicines in neonatal intensive care. 

PLOS ONE 13(9): e0204427. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204427

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204427

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204427


Table 3. Reasons for the classification of off-label drug use in newborns in an intensive care 

unit.

Costa HTMdL, Costa TX, Martins RR, Oliveira AG (2018) Use of off-label and unlicensed medicines in neonatal intensive care. 

PLOS ONE 13(9): e0204427. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204427

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204427

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204427


Table 4. Frequency of off-label and unlicensed drug prescription within each ATC category.

Costa HTMdL, Costa TX, Martins RR, Oliveira AG (2018) Use of off-label and unlicensed medicines in neonatal intensive care. 

PLOS ONE 13(9): e0204427. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204427

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204427

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204427


Table 5. Frequency distribution of medicines prescribed as off-label and unlicensed according 

to FDA criteria.

Costa HTMdL, Costa TX, Martins RR, Oliveira AG (2018) Use of off-label and unlicensed medicines in neonatal intensive care. 

PLOS ONE 13(9): e0204427. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204427

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204427

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204427


The second challenge (2008): 

SAFE SURGERY 
SAVES LIVES

The third challenge (2017): 

MEDICATION 
WITHOUT HARM

The first challenge (2005): 

CLEAN CARE IS 
SAFER CARE

WHO Global Patient Safety Challenge





Malpraxisul farmaceutic 

• Malpraxisul farmaceutic (sau neglijența farmaceutică) este 

un tip de proces legat de prejudiciile personale care se 

dezvoltă cel mai rapid în prezent. 

• S-a estimat că peste un milion de persoane, anual, sunt 

potențiale victime ale malpraxisului farmaceutic din USA. 

• Deși sunt diferite cauze pentru malpraxisul farmaceutic, 

toate au un element comun - medicația pe bază de rețetă. 

Procesele în acest domeniu au 4 cauze majore: 

• 1) medicație inadecvata; 

• 2) efecte secundare negative pe termen lung 

• 3) medicamente prescrise în mod necorespunzător 

• 4) prescripții completate necorespunzător.

https://www.newlinlaw.com/pharmaceutical-malpractice-faqs/causes-of-pharmaceutical-malpractice/





Eveniment advers (OMS)

• Medical occurrence temporally associated with 
the use of a medicinal product, but not 
necessarily causally related

• ”Orice incident medical care poate să apară în
timpul unui tratament cu un medicament, dar care 
nu are neaparat o relație de cauzalitate cu 
tratamentul.”

• Evenimentele adverse pot fi analize de laborator
anormale, simptome sau afecțiuni asociate cu 
utilizarea unui medicament, fie că sunt sau nu 
sunt cauzate de acesta. 



Reacție adversă (OMS)

• A response to a drug which is noxious and unintended, and which 

occurs at doses normally used in man for the prophylaxis, 

diagnosis, or therapy of disease, or for the modifications of 

physiological function

• ”Un răspuns dăunător și neintenționat, care apare la doze utilizate 

în mod normal la om, pentru profilaxia, diagnosticul sau 

tratamentul bolii sau pentru modificarea unor funcții fiziologice” 

• Aceasta definiție subliniază faptul că, un pacient poate dezvolta o 

reacție dăunătoare și neintenționată, în urma unor doze 

terapeutice normale, excluzând supradozările accidentale sau 

intenționate. Totodată, trebuie precizat faptul că o reacție adversă, 

spre deosebire de un eveniment advers, este caracterizată de 

suspiciunea existenței unei relații de cauzalitate între medicament 

și reacția descrisă. 



• Deces

• Pune în pericol viața pacientului

• Necesită spitalizarea persoanei sau prelungirea unei spitalizări 

deja existente

• Infirmitate/incapacitate permanentă sau semnificativă 

• Malformații congenitale/defecte de naștere.

GRAVITATE ≠ SEVERITATE 

• Severitatea reprezintă intensitatea unui eveniment (ușor, 

moderat, sever)

• Gravitatea unei reacții adverse se corelează cu evoluția 

pacientului.

Eveniment sau reacție adversă gravă
(serioasă)



Physiology and Pathology of Drug Hypersensitivity: Role of Human Leukocyte Antigens, Gwendolin

Simper et al. Chapter from the book Physiology and Pathology of Immunology Downloaded from: 

http://www.intechopen.com/books/physiology-and-pathology-of immunology

Eveniment advers vs Reacție adversă



• EVENIMENTELE ADVERSE includ toate evenimentele 

dăunătoare care au loc în timpul tratamentului cu un 

medicament fără a fi necesară o legătură cauzală cu

medicamentul. 

• EVENIMENTUL ADVERS MEDICAMENTOS apare atunci 

cand utilizarea medicamentelor este cauzală pentru reacție. 

Este corelat cu supradozarea, administrarea incorecta

• REACȚIILE ADVERSE LA MEDICAMENT sunt o subformă 

de evenimente adverse medicamentoase declanșate de 

medicamentul însuși, în ciuda dozelor corespunzătoare.

Eveniment advers vs Reacție adversă

Physiology and Pathology of Drug Hypersensitivity: Role of Human Leukocyte Antigens, Gwendolin

Simper et al. Chapter from the book Physiology and Pathology of Immunology Downloaded from: 

http://www.intechopen.com/books/physiology-and-pathology-of immunology



Clasificarea reacțiilor adverse 
medicamentoase

Physiology and Pathology of Drug Hypersensitivity: Role of Human Leukocyte Antigens, Gwendolin

Simper et al. Chapter from the book Physiology and Pathology of Immunology Downloaded from: 

http://www.intechopen.com/books/physiology-and-pathology-of immunology



Clasificarea reacțiilor adverse 

medicamentoase

TIP A
Dependent de doză

Previzibil

ADR-urile sunt explicate prin 

activitatea farmacologică a 

medicamentului

80% din ADR-uri 

Rareori sunt fatale

Sunt declanșate de legarea 

non-target la receptorii non-

imuni, interacțiunea 

medicament-medicament sau 

toxicitate; tabloul clinic depinde 

de medicament

TIP B 
Par a fi idiosincrazice

Independent de doză

20% din ADR-uri 

Se caracterizeaza prin 

implicarea directă a sistemului 

imunitar. 

Apare mai puțin frecvent, 

Are o rată de mortalitate 

crescută

Afecteaza aproape fiecare

organ, dar cel mai frecvent 

tegumentul, ficatul și celulele

sanguine



Categorii de pacienți cu vulnerabilitate 

crescută la reacții adverse

Vârstnici

Copii

Femei gravide 

Femei care alăptează

Comorbidități

Polimedicație

Orice administrare farmacologică 

are risc de reacție adversă



CE SE POATE FACE PENTRU CREŞTEREA 
SIGURANŢEI PACIENŢILOR ŞI REALIZAREA ŢINTEI 

OMS – MEDICAȚIA FĂRĂ VĂTĂMARE



• Conştientizarea riscurilor interacțiunilor medicamentoase

• Culegerea de informaţii despre medicatia in sarcina / 

postnatal

• Cunoaşterea efectelor adverse ale medicatiei pentru 

intervenirea rapida in cazul aparitiei acestora

• Comunicare in cadrul echipei medicale dar si 

interdisciplinar

• Evaluarea pacientului trebuie sa ia in calcul si 

vulnerabilitatea genetica, farmacogenetica si

farmacogenomică - se pot anticipa fenotipal unele efectele

adverse.

• Evitarea tratamentelor simptomatice si identificarea 

cauzelor patogenice.

Rolul abordării asistenţei medicale
interdisciplinare



Registries for Evaluating Patient Outcomes: A User's Guide. 3rd edition. (USA)

• Changes in medical status

• Changes in patient characteristics

• Changes in provider characteristics

• Changes in financial status

• Residence

• Changes to, additions to, or discontinuation of exposures 
(medications, environment, behaviors, procedures)

• Changes in health insurance coverage

• Sources of care (e.g., where hospitalized)

• Changes in individual attitudes, behaviors

ADVERSE EVENTS IN HOSPITALS: METHODS FOR IDENTIFYING EVENTS, Department of Health and Human 
Services OFFICE OF INSPECTOR GENERAL, USA, March 2010, OEI-06-08-00221 

Unde cautam un eveniment advers



Doogue, M.P.; et al. The ABCD of clinical pharmacokinetics. Ther Adv Drug Saf. 2013, 4(1): 5-7.

Evaluarea reacțiilor adverse se poate face 
analizând procesul farmacologic al medicamentului



https://sites.google.com/site/woolabok/pkpd-modeling

Factori de risc în apariția efectelor 
adverse



PROSTAGLANDIN E1 (ALPROSTADIL)
DOSE AND ADMINISTRATION
• 5 to 100 nanograms/kg/minute (0.005-0.1 

micrograms/kg/minute) by continuous intravenous infusion.
• Start with low infusion rate and titrate according to the 

infant's response. Higher initial doses are usually no more 
effective and have a higher incidence of adverse effects.

• Maintenance dose may be as low as 5 nanograms/kg/minute 
(0.005 micrograms/kg/minute).

• Prostaglandin (micrograms) in 50ml IV solution = 3 x weight 
(kg) x dose (nanograms/kg/min) / IV rate (ml/hr)

• Usual dilution 3 - 6 micrograms/ml. In rare situations the 
strength can be made up to 20 micrograms/ml. This is 
however very hyperosmolar. At 3 micrograms/ml, 1ml/hour = 
0.05 micrograms/minute.

http://www.adhb.govt.nz/newborn/DrugProtocols/ProstaglandinE1Pharmacology.htm



CLINICAL PHARMACOLOGY

Prostaglandin E1 is a potent vasodilator of all arterioles. Other effects include 
inhibition of platelet aggregation, and stimulation of uterine and intestinal small 
muscle. Alprostadil (Prostaglandin E1) is rapidly cleared by metabolism, 
primarily occurring in the lungs, and excretion via the kidney. 3 Maximal drug 
effect usually seen within 30 minutes in cyanotic lesion: may take several hours 
in acyanotic lesions.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

• Apnoea.

• Hypotension.

• Hyperthermia (transient).

• Hypoglycaemia.

• Tachycardia.

• Bradycardia.

• Seizures.

• Diarrhoea.

• Skin flush secondary to vasodilation- occurs more frequently with 
intraarterial administration.

• Sepsis, cardiac arrest, disseminated intravascular coagulation, 
hypokalaemia, oedema, cortical proliferation of the long bones.

PROSTAGLANDIN E1 (ALPROSTADIL)

http://www.adhb.govt.nz/newborn/DrugProtocols/ProstaglandinE1Pharmacology.htm



SPECIAL CONSIDERATIONS

• Alprostadil (Prostaglandin E1) is rapidly metabolised and must, therefore, 
always be given by continuous intravenous infusion. Vascular access must 
be secure at all times and may demand the insertion of a central venous 
catheter or long line to ensure continuity of delivery.

• The maintenance dose of the Alprostadil (Prostaglandin E1) infusion is 
determined by titration according to the infant's response - oxygenation 
versus adverse effects.

• Monitor:

• Observe respiratory effort closely

• Monitor arterial pressure closely. If arterial pressure falls, a bolus of fluid ( 
10- 20 ml/kg) is required. It may be necessary to decrease the rate of 
infusion.

• Pulse oximetry is mandatory due to risk of apnoea and to monitor 
therapeutic effect in cyanotic heart disease.

• Where there is restricted systemic blood flow, measure efficacy by 
monitoring improvement of systemic blood pressure and blood pH, and 
femoral pulses/arm-leg BP gradient in aortic coarctation.

• Renal function; full Blood Count & platelets frequently.

• Increased infant temperature is not an indication to stop therapy.

PROSTAGLANDIN E1 (ALPROSTADIL)

http://www.adhb.govt.nz/newborn/DrugProtocols/ProstaglandinE1Pharmacology.htm



Calculator de doze

http://www.adhb.govt.nz/newborn/DrugProtocols/ProstaglandinE1Pharmacology.htm



DOSE AND ADMINISTRATION

Sedation and analgesia: 1-4 micrograms/kg/dose IV slow 
push, IM.

For intubation, use 4micrograms/kg

Repeat as required (usually every 2-4 hours).

May be given as a continuous infusion: 1-5 
micrograms/kg/hour.

Anaesthesia: 5-50 micrograms/kg/dose.

Minor surgery 5-20 micrograms/kg/dose.

Major surgery 30-50 micrograms/kg/dose.

Fentanyl (micrograms) in 50ml IV solution = 50 x 
weight (kg) x dose (micrograms/kg/hour) / IV rate (ml/hour)

Usual strength = 2-10 micrograms/ml.

FENTANIL

http://www.adhb.govt.nz/newborn/DrugProtocols/ProstaglandinE1Pharmacology.htm



CLINICAL PHARMACOLOGY

Fentanyl citrate, a narcotic analgesic, is 50-100 times more potent than 

morphine. Actions qualitatively similar to those of morphine. Produces a 

minimum of cortical depression. Alterations in respiratory rate and alveolar 

ventilation may last longer than analgesic effect. No significant cardiovascular 

effects at usual therapeutic doses.

Rapid distribution with sequestration in fat. Wide variability in distribution 

volume (Vd 1-13 L/kg). Extensive binding to human plasma protein. Hepatic 

metabolism. Excretion via the kidney. Elimination half-life very variable in 

neonates (6-32 hours). Onset of action almost immediate with IV administration 

(7-8 minutes with IM). Peak effect 5-15 minutes following IV injection. Duration 

of the analgesic effect 30-60 minutes (1-2 hours with IM).

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

Bradycardia (rapid administration), Respiratory depression, Decrease in 

physical activity, Physical dependence, Rapid tolerance with prolonged use (>2 

days), Nausea and vomiting, Severe muscle rigidity, especially chest wall 

rigidity.  Can be avoided with slow IV pushes rather than rapid boluses.  Have 

suxamethonium ready.

FENTANIL

http://www.adhb.govt.nz/newborn/DrugProtocols/ProstaglandinE1Pharmacology.htm



SPECIAL CONSIDERATIONS

Faster onset of action but shorter duration of action than 

morphine.

Additive effects with other narcotics and/or other central nervous 

system depressants.

With prolonged use the minimum effective dose may increase as 

tolerance develops.

After continuous use, discontinue fentanyl over a few days 

because physical dependence develops.

Management of fentanyl overdose and/or toxicity: discontinue 

fentanyl, supportive therapy (ventilation, etc.), naloxone (0.01-0.1 

mg/kg/dose IV).

FENTANIL

http://www.adhb.govt.nz/newborn/DrugProtocols/ProstaglandinE1Pharmacology.htm



Wendy Sue Swanson, How To Dose Acetaminophen or Ibuprofen

https://seattlemamadoc.seattlechildrens.org/how-to-dose-acetaminophen-or-ibuprofen/



Wendy Sue Swanson, How To Dose Acetaminophen or Ibuprofen

https://seattlemamadoc.seattlechildrens.org/how-to-dose-acetaminophen-or-ibuprofen/



• Eroarea medicamentelor este o problemă foarte frecventă de practică în spitale si 
implica asistenți medicali, medici, administratori și echipa din farmacie. 

• Exista incidente care nu pot fi prevenite și uneori sunt fatale și santinele. 

• Analizând populațiile vulnerabile, precum nou-născuții, riscul de erori este major 
datorita sistemului imunitar si a dezvoltarii 

• Organismul răspunde rapid în mod negativ la aceste erori. 

• Rolul asistenților medicali în identificarea acestui tip de probleme la orice nivel și 
în intervenția acestuia este esențial. 

• Asistenții medicali în calitate de educator pentru parinti trebuie să solicite sprijin 
din partea echipei, colegilor și conducerii din zona clinică. 

• Este importanta utilizarea unor resurse precum cărți de medicamente, broșuri sau 
afișe pentru înțelegerea medicamentelor comune și informațiile aferente acestora.

• Ședințe permanente despre concentrații, perfuzii, calcule matematice ale 
dozajului și revizuirea sistemelor electronice sunt benefice. 

• Lucrarea identifică această problemă ca fiind semnificativă și discută despre 
perspective dintr-un proiect academic și detalii preluate dintr-un simplu formular 
de sondaj creat în timpul proiectului și completat de asistenții medicali înregistrați 
în unitatea de terapie intensivă neonatală a unui spital de învățământ. Proiectul s-
a încheiat cu implementarea creării de resurse și consolidarea educațională a 
asistenților medicali, iar lucrările menționează despre acesta.

Sarmad Muhammad Soomar, Roman Raees, Kiran Muhammad Abbas. Medication Errors in 

Neonatal Intensive Care Unit and Strengthening Education of Registered Nurses. Journal of 

Pediatrics, Perinatology and Child Health 3 (2019): 130-139.

Erorile de medicatie - studiu asistenti medicali



Cea mai mare parte (de la întrebarea 1-8) întreabă cu privire la răspunsurile RN-

urilor în UCIN cu privire la nevoia de asistență în timpul pregătirii sau efectuării 

oricăreia dintre aceste infuzii pregătite în mod obișnuit în UCIN. Aceste 

medicamente / perfuzii comune includ dopamină, dobutamină, morfină, 

prostaglandină, epinefrină, heparină, milrinon și gentamicină (respectiv 1-8). Era 

evident că mai mult de jumătate din asistenții medicali înregistrați au avut 

întotdeauna probleme în pregătirea Heparinei și Epinefrinei în setarea NICU și au 

necesitat asistență. De asemenea, cea mai mare parte a RNS nu a necesitat 

ajutor și asistență atunci când se pregătește gentamicină.



• În partea rămasă a sondajului (de la întrebarea 9-17) se întreabă alte detalii în care 
aproape jumătate din RN-urile au considerat că își ajută colegii în timp ce pregătesc 
concentrarea perfuziei (Q9), ei au nevoie de ajutor și de la coleg, instructor sau șef în 
timpul pregătirii (Q 10), aceștia au necesitat asistență pentru conformarea volumelor în 
timp ce fac concentrația perfuziei (Q 11) și au avut nevoie și de ajutor în timp ce preiau 
mcg / mg din ampulă pentru a face concentrația (Q 12). În timp ce unele alte detalii 
importante au fost foarte puțin practicate, întotdeauna, care ar trebui practicate de 
fiecare dată. Acestea au arătat că foarte puțini RN au avut întotdeauna nevoie de 
ajutorul cuiva pentru a cunoaște efectele adverse (Q 13) și semnele alarmante (Q 14) 
ale medicamentelor care sunt utilizate în UCIN. Din păcate, nu este necesar ca 
asistenta medicală să-și amintească de fiecare dată aceste detalii, care sunt dificile și 
uriașe de memorat. Majoritatea RN-urilor considerate sunt întotdeauna bune în 
gestionarea cu sistemul EMAR și BCS și puțini au încă unele probleme (Q 15). De 
asemenea, a fost foarte semnificativ din rezultatele că mai mult de jumătate RNs au 
folosit uneori cele cinci metode de drepturi sau au verificat 5 drepturi în timp ce au 
administrat medicația, care este comparativ mai bună, dar nu majoritatea RN-urilor fac 
această practică întotdeauna (Q 16). În cele din urmă, a fost un răspuns foarte diferit la 
observarea faptului că foarte puțini RN își dau seama în mod frecvent despre o eroare 
prin neglijența lor în timpul pregătirii sau administrării medicamentelor și s-a văzut că 
aproape jumătate consideră că adesea realizează acest lucru (Q 17)



https://www.semanticscholar.org/paper/Identifying-medication-errors-in-neonatal-intensive-
Eslami-Aletayeb/715ecd947b5207c7a6a038c3578fc0b507aa75b1

Eslami, K., Aletayeb, F., Aletayeb, S.M., Kouti, L., & Hardani, A.K. (2019). Identifying medication
errors in neonatal intensive care units: a two-center study. BMC Pediatrics, 19.



https://www.laerdal.com/se/in
formation/the-golden-minute/



Compound/formula
tion

Clinical syndrome Developmental pharmacology/toxicology

Oxygen, preterm 
(1951) [10]

‘Retinopathy of 
prematurity’

Early neonatal overexposure to oxygen results in microvascular retinal 
overgrowth

Sulfonamides 
(1956) [11]

‘Kernicterus’ Highly albumin-bound antibiotics, competitive with endogenous 
compounds, including bilirubin. This results in higher free bilirubin 
concentrations and subsequent kernicterus

Chloramphenicol 
(1959) [12]

‘Grey baby 
syndrome’

Impaired glucuronidation capacity, which results in accumulation of 
chloramphenicol and subsequent mitochrondial dysfunction, circulatory 
collapse and death

Benzyl alcohol 
(1982) [13]

‘Gasping syndrome’ Benzyl alcohol, coadministered as a preservative in parenteral 
formulations, results in accumulation in preterm neonates because of 
their limited metabolic (alcohol dehydrogenase) clearance capacity. 
Accumulation results in metabolic acidosis, followed by seizures, 
bradycardia, gasping respiration and hypotension preceding 
cardiovascular collapse and, ultimately, death

Dexamethasone 
(2000) [14]

‘Cerebral palsy’ High-dose dexamethasone exposure in neonatal life results in an 
increased risk of subsequently displaying cerebral palsy during infancy, 
probably due to increased neuronal apoptosis

Oxygen, preterm 
(2000) [15]

‘Bronchopulmonary 
dysplasia’

Early neonatal overexposure to oxygen results in an increased incidence of 
bronchopulmonary dysplasia (chronic lung disease of prematurity)

Lopinavir/ritonavir 
syrup (2005) [16]

‘Alcohol 
accumulation’

Kaletra® syrup contains both ethanol and propylene glycol. Impaired 
metabolic clearance results in accumulation and subsequent 
hyperosmolality, lactic acidosis, renal toxicity, central nervous system 
impairment, cardiac arrhythmia, haemolysis and collapse

Ceftriaxone + 
calcium (2009) [17]

‘Cardiovascular 
collapse’

Simultaneous administration of calcium-containing infusions and 
ceftriaxone results in intravascular precipitate, as observed during autopsy

Allegaert K, van den Anker JN. Adverse drug reactions in neonates and infants: a population-

tailored approach is needed. Br J Clin Pharmacol. 2015;80(4):788-795. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594721/#b10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594721/#b11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594721/#b12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594721/#b13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594721/#b14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594721/#b15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594721/#b16
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4594721/#b17


Compound
Clinical 

Syndrome
Mechanisms Involved Potential Similarities

Sulfisoxazole “kernicterus”

Highly albumin bound antibiotic, competitive with 

endogenous compounds, including bilirubin. This results in 

higher free bilirubin concentrations and subsequent 

kernicterus.

Similar effects can be 

anticipated for other high 

protein bound medicines such 

as ceftriaxone or diphantoine.

Chloramphenicol
“grey baby 

syndrome”

Impaired glucuronidation capacity, results in 

chloramphenicol accumulation and subsequent 

mitochondrial dysfunction, circulatory collapse and death.

Similar effects can be 

anticipated for other 

glucuronidation dependent 

drug metabolism compounds, 

such as paracetamol or 

propofol.

Kaletra 

(lopinavir/ritonav

ir)

“alcohols”

Kaletra syrup contains both ethanol and propylene glycol. 

Impaired metabolic clearance results in accumulation, and 

subsequent hyperosmolality, lactic acidosis, renal toxicity, 

central nervous system impairment, cardiac arrhythmia, 

hemolysis and collapse.

Explained by 

ethanol/propylene glycol, 

competition for hepatic 

metabolic elimination.

Codeine by 

breastfeeding
“SIDS”

Exposure to morphine after conversion from codeine, 

related to an ultrafast metabolizer maternal genotype. The 

newborn has a poor glucuronidation and renal elimination 

capacity, resulting in accumulation, sedation, and sudden 

infant death syndrome.

Similar effects can be 

anticipated by other 

analgesics, such as 

oxycodone.

Ceftriaxone + 

Calcium
“collaps”

Simultaneous administration of calcium containing infusions 

and ceftriaxone results in intravascular precipitate, as 

observed during autopsy.

May be similar for other 

“mixtures” with calcium 

containing formulations.

Topical iodide
“hypothyroidi

sm”

More pronounced skin permeability and higher body surface 

area results in more effective absorption of iodine with 

subsequent suppression of thyroid function.

Similar for other topical 

compounds, e.g., steroids and 

hexachlorophene.

Clinical relevant ADR in neonates, with the mechanisms involved.

Allegaert K. Rational Use of Medicines in Neonates: Current Observations, Areas for Research and 

Perspectives. Healthcare (Basel). 2018;6(3):115. 



National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP) index 

for categorizing medication errors. © 2001 National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention. All Rights Reserved.



Osama Arafa, Prof of Pediatric & Neonatology Common medical errors in NICU 2016



Truter A, Schellack N, Meyer J C. Identifying medication errors in the neonatal intensive care unit 

and paediatric wards using a medication error checklist at a tertiary academic hospital in Gauteng, 

South Africa. S. Afr. j. child health [Internet]. 2017  Mar [cited 2020  July 21] ;  11( 1 ): 5-10. 

Available from: http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1999-

76712017000100003&lng=en.  http://dx.doi.org/10.7196/sajch.2017.v11i1.1101.



https://www.reuters.com

/investigates/special-

report/baby-opioids



Sara Noble, Neonatal Abstinence Syndrome, Health & Medicine, 2016



• During 2002–2012, 696 937 children <6 years experienced out-of-
hospital medication errors, averaging 63 358 episodes per year, or 1 
child every 8 minutes.

• The average annual rate of medication errors was 26.42 per 10 000 
population. Cough and cold medication errors decreased significantly, 
whereas the number (42.9% increase) and rate (37.2% increase) of all 
other medication errors rose significantly during the 11-year study period.

• The number and rate of medication error events decreased with increasing 
child age, with children <1 year accounting for 25.2% of episodes. 
Analgesics (25.2%) were most commonly involved in medication errors, 
followed by cough and cold preparations (24.6%). 

• Ingestion accounted for 96.2% of events, and 27.0% of medication errors 
were attributed to inadvertently taking or being given medication twice. 
Most (93.5%) cases were managed outside of a health care facility; 4.4% 
were treated and released from a health care facility; 0.4% were admitted 
to a non–critical care unit; 0.3% were admitted to a critical care unit; and 
25 children died.

Out-of-Hospital Medication Errors Among Young Children in the United 

States, 2002–2012, Maxwell D. Smith, Henry A. Spiller, Marcel J. Casavant, 

Thiphalak Chounthirath, Todd J. Brophy and Huiyun Xiang Pediatrics 

November 2014, 134 (5) 867-876;



Number of cases of out-of-hospital medication errors among children <6 years of age by year for 
selected major pharmaceutical categories, NPDS 2002–2012.

Maxwell D. Smith et al. Pediatrics 2014;134:867-876

©2014 by American Academy of Pediatrics



Number and rate of cases of out-of-hospital medication errors among children <6 years of age 
for cough and cold preparations and non–cough and cold preparations, NPDS 2002–2012.

Maxwell D. Smith et al. Pediatrics 2014;134:867-876

©2014 by American Academy of Pediatrics



Medical outcome

Not followed, 

minimal clinical 

effectsc

76 024 70 179 64 084 51 411 43 240 35 078 714 340 730 

(48.9)

Not followed, 

nontoxic exposured

47 738 37 060 29 947 22 580 17 770 13 549 609 169 253 

(24.3)

No effect 38 761 28 102 23 646 18 827 15 577 13 163 259 138 335 

(19.8)

Minor effect 9616 7018 6579 5689 4881 4561 62 38 406 (5.5)

Unable to follow e 1590 837 886 656 657 620 45 5291 (0.8)

Moderate effect 1417 571 612 586 677 683 3 4549 (0.7)

Major effect 142 55 49 29 34 39 0 348 (0.0)

Death 11 2 4 4 3 1 0 25 (0.0)

Total 175 299 143 824 125 807 99 782 82 839 67 694 1692 696 937

Characteristics Age, y Total

<1 1 2 3 4 5 <6a

Out-of-Hospital Medication Errors Among Young Children in the United States, 2002–2012

Maxwell D. Smith, Henry A. Spiller, Marcel J. Casavant, Thiphalak Chounthirath, Todd J. 

Brophy and Huiyun Xiang Pediatrics November 2014, 134 (5) 867-876;

Characteristics of Cases of Out-of-Hospital Medication Errors by Child Age, 

Medical outcome, NPDS 2002–2012

https://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/867/tab-figures-data#fn-8
https://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/867/tab-figures-data#fn-9
https://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/867/tab-figures-data#fn-10
https://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/867/tab-figures-data#fn-6


Type of medication error

Inadvertently took/given medication twice 38 426 38 658 36 912 29 414 24 732 19 837420 188 399 (27.0)

Confused units of measure 16 019 12 018 9963 7987 6507 4795 100 57 389 (8.2)

Wrong medication taken/given 14 862 11 012 8831 7153 6331 6208 96 54 493 (7.8)

Medication doses given/taken too close 

together

12 745 10 873 8074 6300 5329 4245 144 47 710 (6.8)

Inadvertently took/given someone else’s 

medication

8830 9249 9424 7298 6422 6256 55 47 534 (6.8)

Dispensing cup error 9074 7383 6270 5112 4067 3095 46 35 047 (5.0)

Other/unknown therapeutic error 9135 6743 5972 4868 3841 3148 149 33 856 (4.9)

Incorrect formulation or concentration given 9395 7565 5600 4319 3298 2497 71 32 745 (4.7)

Two or more errors 8392 5561 4532 3578 3139 2849 87 28 138 (4.0)

More than 1 product containing same 

ingredient

1328 2586 2984 2565 2253 1873 33 13 622 (2.0)

Incorrect dosing route 3119 2132 1773 1287 1119 869 55 10 354 (1.5)

Health professional/iatrogenic error

pharmacist/nurse/physician

3498 1419 970 685 676 618 51 7917 (1.1)

Tenfold dosing error 4940 693 454 321 287 219 19 6933 (1.0)

Incorrect formulation or concentration 

dispensed

1954 1412 1042 782 701 527 13 6431 (0.9)

Drug interaction 151 233 269 226 213 182 14 1288 (0.2)

Exposure through breast milk 827 116 23 10 3 1 26 1006 (0.1)

Other incorrect dose 32 597 26 164 22 706 17 874 13 918 10 469313 124041 (17.8)

Unknown/Missingb 7 7 8 3 3 6 0 34

Total 175 299 143 824 125 807 99 782 82 839 67 6941692 69 6937
Type of Medication Error by Child Age, NPDS 2002–2012

Characteristics Age, y Total

<1 1 2 3 4 5 <6a

https://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/867#fn-12
https://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/867/tab-figures-data#fn-6


Major 

Pharmaceutical 

Category

Cases, n (%) Medical Outcomes by Age Groupa HCF Level by Age Groupa

Death Major Moderate Other ICU Other

<1 1–5 <1 1–5 <1 1–5 <1 1–5 <1 1–5 <1 1–5

Analgesics 175 733 

(25.2)

4 6 40 40 94 178 54 987 119 959 125 130 55 000 120 053

Cough and cold

preparations

171 380 

(24.6)

3 2 16 17 229 654 26 212 144 028 71 79 26 389 144 622

Antihistamines 104 382 

(15.0)

1 1 3 6 114 192 26 001 77 897 52 21 26 067 78 075

Antimicrobials 82 401 (11.8) 2 9 7 79 129 21 685 60 101 66 28 21 709 60 209

Gastrointestinal 

preparations

28 993 (4.2) 1 26 5 392 109 18 311 10 067 134 22 18 596 10 159

Asthma therapies 27 076 (3.9) 1 5 152 165 4060 22 631 18 10 4195 22 791

Vitamins 20 259 (2.9) 17 12 3914 16 255 9 2 3922 16 265

Hormones and

hormone

antagonists

12 857 (1.8) 5 10 44 2642 10 093 7 19 2645 10 123

Eye/Ear/Nose/Thro

at preparations

11 551 (1.7) 2 24 41 3776 7659 12 5 3790 7695

Cardiovascular 

drugs

10 256 (1.5) 1 9 20 81 466 1775 7887 124 284 1741 8090

Anticonvulsants 8649 (1.2) 1 5 38 36 244 819 7495 29 131 831 7647

Sedative/Hypnotic

s/Antipsychotics

6957 (1.0) 5 20 34 391 787 5705 44 141 782 5975

Number of Cases of Out-of-Hospital Medication Errors Among Children <6 Years of Age by Major 

Pharmaceutical Category, Medical Outcome, HCF Level of Care, and Age Group, NPDS 2002–

2012

https://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/867#fn-13
https://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/867#fn-13
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M.T. Esqué Ruiz et al, Medication errors in a neonatal unit: One of the main adverse events, An 

Pediatr (Barc). 2016;84(4):211---217, 

Impactul erorilor de medicatie asupra pacientilor 



Erorile de medicatie prevenibile – Schumock and Thornton

M.T. Esqué Ruiz et al, Medication errors in a neonatal unit: One of the main adverse events, An 

Pediatr (Barc). 2016;84(4):211---217, 



An analysis of seriousness, predictability and preventability of adverse drug reactions reported at a 

tertiary care teaching hospital in Kerala, India: a retrospective observational record based study. 

Jihana Shajahan et al. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology. 2018

Scala de evitabilitate Schumock and 

Thornton modificata



• CORELARE RISCURI CLINICE CU MEDICATIA

• SCADEREA SISTEMULUI IMUNITAR – RISC 
INFECTIOS MAJOR

• COSTURI - PRELUNGIRE SPITALIZARE, 
REINTERNARI

• RESURSE UMANE – SUPRAINCARCAREA 
CADRELOR MEDICALE

• PRECAUTII TERAPIA CU ANTIBIOTICE INCIDENTE 
ADVERSE, EVENIMENTE SANTINELA

• MEDICAMENTELE ADMINISTRATE IN TIMPUL 
SARCINII SUNT UN RISC MAJOR DE APARITIE A 
EVENIMENTELOR ADVERSE LA NOU NASCUTI.

Completarea planului de îngrijire al 

pacientului

Întârzierea tratamentului și agravarea stării de 

sănătate



Medication Error

Prevention, M. Lisa 

Pagnucco, 2013



• Educarea cadrelor medicale cu privire la importanta 
identificării, raportării şi a tratamentului precoce a reacţiilor 
adverse şi a interacţiunilor medicamentoase.

• Evaluarea balantei risc-beneficiu – posibile reacţii adverse 
frecvente, interacţiuni medicamentoase.

• Abordarea interdisciplinara si personalizată a cazurilor cu 
risc vital

• Managementul starilor emotionale ale echipei medicale

• Documentarea amanuntita a deciziilor terapeutice, a 
administrarii si monitorizarii tratamentului

• Lipsa rezultatelor terapeutice conduce la rezistenţă la 
tratament şi la tendinţe de polipragmazie

• Trebuie monitorizate si efectele pe termen lung ale 
medicației 

Recomandări pentru un management farmacologic de calitate 

care să asigure creşterea siguranţei pacienţilor … 

“şi nu numai !” 



• Populația pediatrica și adulții prezintă diferențe semnificative în ceea ce 
privește absorbția, distribuția, metabolismul și excreția diferitelor 
medicamente. 

• Nou-născuții nu sunt adulți mici și nici copii mici. 
• În diferitele etape de dezvoltare pediatrică, sunt comportamente 

farmacocinetice diferite, puternic influențate de vârstă și de greutate. 
• Terapia cu medicamente neonatale trebuie să se bazeze pe interpretarea 

critică a datelor disponibile și o înțelegere a proceselor de dezvoltare și 
maturare a fătului și cum bolile pot afecta efectele medicamentului la 
aceasta populație specifică. 

• Deși există date importante care descriu ontogeneza și maturizarea 
proceselor implicate in farmacocinetica fătului, trebuie clarificate multe 
aspecte legate de ontogeneza izozimelor și de influența farmacogenomiei la 
nou-născuți.

• Metabolismul medicamentelor la nou-născut şi copil depinde de 
vulnerabilitatile constituţionale, genetice şi de mediu.

• Înțelegerea diferențelor nou nascut – copil – adult este fundamentala 
pentru stabilirea dozelor corecte de medicamente pentru a obține efectul 
terapeutic dorit si pentru limitarea efectelor toxice.

Precautii farmacologice la copii



Neonatologul prin colaborarea cu farmacologul 

clinician identifica factorii de risc farmacologici 

pentru efectele adverse

Principalii factori de risc implicati in imbunatatirea

calitatii managementului farmacologic sunt:

• Integritatea functionala a sistemului digestiv, 

hepatic si renal (farmacinetica si

farmacodinamica)

• Fereastra terapeutica si indicii de toxicitate ai

medicamentului (farmacotoxicologie)

• Potentiale reactii adverse si interactiuni

medicamentoase de risc (farmacolovigilenta)



Importanța colaborării medic 

clinician – farmacolog clinician

Calitatea 

managementului 

farmacologic –

factor 

determinant in 

evaluarea 

calității 

serviciilor 

medicale

FARMACOLOG 

CLINICIAN

MEDIC CLINIAN

Colaborare

Comunicare

Analiza 

efectelor 

adverse

Anticiparea 

interacțiunilor 

farmacologice

Promovarea 

ghidurilor 

terapeutice 

personalizate 

Respectarea 

adecvanței

terapeutice

Eficiență 

terapeutică

Efecte adverse

Calitatea vieții

Aderența la 

tratament

Recuperarea 

funcțională

Costurile de 

îngrijire 

Comorbiditățile 

induse 

farmacologic



Importanța colaborării medic 

clinician – farmacolog clinician

FARMACOLOG 

CLINICIAN
MEDIC CLINIAN

Evenimente 

adverse

Reacții adverse

Costuri de îngrijire 

Comorbidități induse farmacologic

Calitatea vieții / dizabilități

Aderența la tratament

Recuperarea funcțională

RISCMedicament

Procese / Circuite

Management

Nursing

Economic

Legal



https://www.cdc.gov/features/safe-medicine-children/index.html



AK Mohiuddin 2019, Pharmacists in Public Health: Scope in Home and Abroad, SOJ Pharmacy & 

Pharmaceutical Sciences


