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Cuprins
• Premise – neurofiziologie
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• Anticonvulsivante
• Sedative
• Anestezice
• Alte droguri



Cuprins
• Premise – neurofiziologie

– Potențial de acțiune+ sinapsa
– Mediatori
– Apoptoza 

• Farmacocinetica/farmacodinamica
• Anticonvulsivante
• Sedative
• Anestezice
• Alte droguri



Potențialul de membrană și 
potențialul de acțiune



Transmiterea sinaptică

• Transmiterea 
electrică

• Transmiterea 
chimică
– Mediatori - rapidă
– Second Messenger –

lentă - modulare



Transmiterea sinaptică

• Transmiterea 
electrică

• Transmiterea 
chimică
– Depolarizare –

potential postsynaptic 
excitator

– Hiperpolarizare –
potențial postsynaptic 
inhibitor



Transmiterea sinaptică



Transmiterea sinaptică - GABA



Transmiterea sinaptică – Glutamat



Apopotoza



Apopotoza



Apoptoza 



Apoptoza
• Om uitător, ireversibil,

Vezi Duhul Sfânt făcut sensibil?
Precum atunci, si azi -- întocma :
Mărunte lumi păstrează dogma.

• Si mai ales te înfioară
De acel galben icusar,
Ceasornic fără minutar
Ce singur scrie când să moară
Si ou si lume. Te-înfioară
De ceasul, galben necesar...
A mortii frunte -- acolo-i toată.
În gălbenus,
Să roadă spornicul albus,
Durata-înscrie-în noi o roată.
Întocma -- dogma.

Ion Barbu – Oul Dogmatic



Sistemul nervos al
nou-născutului



Efectul de tip ECG



Efectele drogurilor asupra SNC

• Direct
– Efect direct asupra celulelor din SNC

• Indirect – ca urmare a acțiunii asupra altor 
aparate și sisteme care ele afectează SNC
– Circulatorii – frecvență cardiacă, tensiune
– Respiratorii
– Digestive – efecte asupra microbiomului 



Cuprins
• Premise – neurofiziologie
• Farmacocinetica/farmacodinamica

– Particularități farmacocinetice la nou-născut
– Particularități farmacodinamice la nou-născut

• Anticonvulsivante
• Sedative
• Anestezice
• Alte droguri



Particularități farmacocinetice 

• Farmacocinetica – absorbitia, concentrația 
serică, metabolismul și eliminarea drogului

• Factori care influențează farmacocinetica
– Parametrii fiziologici ai organismului
– Proprietăți fizico-chimice ale drogului



Particularități farmacocinetice 

• Farmacocinetica – absorbitia, concentrația 
serică, metabolismul și eliminarea drogului

• Factori care influențează farmacocinetica
– Parametrii fiziologici ai organismului

• Fluxul sanguin spre creier
• Fixarea de protein
• Activitatea de fixare/ transport la nivelul membrane 

hematoencefalice
– Proprietăți fizico-chimice ale drogului



Particularități farmacocinetice 

• Farmacocinetica – absorbitia, concentrația 
serică, metabolismul și eliminarea drogului

• Factori care influențează farmacocinetica
– Parametrii fiziologici ai organismului
– Proprietăți fizico-chimice ale drogului

• Solubilitatea în apă și lipide – transportul prin 
membrane

– PSA (Polar Surface Area), pKa, LogP (logaritmul coeficientului 
de partiție) , capacitatea de a fi donor sau acceptor de hidrogen



Particularități farmacocinetice 

• Parametri ai organismului
– Fixarea de proteine – crește cu vârsta – drogurile 

care sunt fixate in mare parte de proteine au 
concentrație crescută la nou-născut – fenitoina

– Fluxul cerebral
• Limitat de rata de perfuzie – lidocaina
• Limitat de rata de absorbție - fenitoina



Particularități farmacocinetice 

• Parametri ai organismului
– Transportatorii – cantități scăzute la nou-născut –

substanțele rămân în creier – Exemple –
levetiracetam, fenobarbital 

– Hipotermia –poate modifica metabolismul 
anumitor droguri



Particularități farmacodinamice

• Farmacodinamica – interacțiunea drog-receptor și răspunsul terapeutic 
corespunzător

• Structură/conectivitate
– Corticosteroizi – fără effect la adult – effect asupra creierului în 

dezvoltare
• Excitabilitate

– Receptorii NMDA și AMPA – glutamat – overexpression
– GABA – effect excitator paradoxal

• Activitatea/sensibilitatea receptorilor
– Receptorii pentru opioide – dezvoltați mai întâi în arile de control cardiovascular și 

respirator ale creierului – incidență crescută a efectelor adverse de acest tip



Anticonvulsivante



Anticonvulsivante



Fenobarbital



Fenobarbital



Fenobarbital



Fenobarbital



Fenobarbital



Fenobarbital



Fenobarbital



Fenitoina



Fenitoina



Benzodiazepinele



Benzodiazepinele



Lidocaina



Lidocaina



Efecte ale anticonvulsivantelor 
asupra dezvoltării și structurii SNC

• Efecte neurologice pe termen lung
• Diferite anticonvulsivante determina creșterea 

apoptozei în diferite regiuni ale SNC 
– Pe modele animale
– La doze echivalente cu cele administrate la om

• Nu există pentru moment studii la om















Cuprins
• Premise – neurofiziologie
• Farmacocinetica/farmacodinamica
• Anticonvulsivante
• Sedative/analgezice

– Sucroza
– Benzodiazepine
– Morfina/fentanyl
– dexmetomidina

• Anestezice
• Alte droguri



Sucroza

• Intervenție 
farmacologică

• Mod de acțiune 
încă necunoscut

• Excesul are 
efecte adverse

• Nu are effect 
asupra durerii pe 
termen lung



Sucroza – posibile mecanisme de 
acțiune



Alte droguri analgezice/sedative



Benzodiazepinele



Benzodiazepinele



Opioide – Morfina și fentanylul



Morfina – particularități în 
dezvoltare



Morfina – efecte pe termen scurt 



Morfina – efecte pe termen scurt 



Morfina – efecte pe termen lung



Morfina – variabilitate genetică



Modificarea concentrației morfinei 
la pacienții cu hipotermie



Modificarea concentrației morfinei 
la pacienții cu hipotermie



Fentanyl



Fentanyl



Dexmetomidina



Efectele medicației 
asupra aEEG - principii
• Sedativele, opioidele si anticonvulsivantele 

determină depresia traseului aEEG
• Efectul durează 1-2 ore
• Efectul este cu atât mai puternic cu cât 

pacientul este mai afectat



Fenobarbital 

• Decuplarea convulsiilor electrice
• Efecte asupra traseului aEEG



Fenobarbital - decuplare 
• GABA este principalul neurotransmițător inhibitor în creierul de adult; își 

exercită funcția prin intermediul receptorului GABAA - deschiderea unor 
canale de sodiu și astfel inhibiția declanșării potențialului de acțiune. 

• În perioada neonatală însă, acțiunea GABA este predominant excitatorie,. 
• Maturarea sinapselor GABA , în sensul apariției efectului inhibitor, are loc 

în direcție caudo-cranială
– inhibiția impulsurilor în trunchi și măduvă – nu mai apar mainfestări clinice de convulsii, 

dar la nivel cortical, unde sinapsele sunt încă imature, manifestările EEG persistă –

fenomenul disocierii electroclinice. 



Fenobarbital – efecte asupra 
aEEG 



Midazolam



Lidocaina



Morfina și fentanylul



Surfactant Convulsie BS . Sedare cu 
fentanyl



Se oprește fentanylul 
– reapare ciclicitatea



A EEG – pacienți ventilați



Efectele fentanyl-ului
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– Efecte pe termen lung
• Alte droguri











Cuprins
• Premise – neurofiziologie
• Farmacocinetica/farmacodinamica
• Anticonvulsivante
• Sedative
• Anestezice
• Alte droguri

– Corticosteroizi
– Miofilin/ Cafeina



Corticosteroizi administrați 
postnatal



Corticosteroizii 
administrați postnatal



Corticosteroizii 
administrați postnatal



Miofilin + Cafeina



Miofilin + Cafeina



Miofilin + Cafeina



Miofilin + Cafeina



Surfactant Convulsie BS . Sedare cu 
Fentanyl



Se opreste fentanylul
– Cicluri somn-veghe



Concluzii

• Efectele medicației asupra SNC diferă la nou-
născut – stadiul în dezvoltarea SNC, 
maturarea receptorilor

• Efecte pe tremen scurt – pot fi evaluate cu 
mijloace clinice și paraclinice

• Efectele pe termen lung – în curs de stabilire



Concluzii

• Folosirea cu grijă a medicamentelor cu 
posibile efecte asupra SNC

• Monitorizarea continua a pacientului
• Oprirea medicației cât mai curând posibil
• Monitorizare a efectelor pe termen scurt și 

lung



Istoric Evaluare Intervenții Prognostic

Evaluare Neuroprotecție
Neurologică

Care bundles
Istoric Neuromonitorizarr Follow up
Prenatal Intervenții 

focalizate pe creier
Neuroimagistică Managementul

durerii
ÎNGRIJIRE CENTRATĂ PE FAM

MANAGEMENTUL ECHIPEI



Multumesc pentru atenție!  
atoma@medlife.ro
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