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PRINCIPII GENERALE DE FARMACOLOGIE

Noţiuni de farmacocinetică. Aplicaţii clinice 
la farmacocinetica şi farmacodinamia 

anestezicelor intravenoase

Ioana Grigoraş

Farmacocinetica este studiul cantitativ al absorbţiei, distribuţiei, biotrans
formãrii şi eliminãrii medicamentelor. Deci, ea studiazã soarta unui medica
ment în organism de la administrarea sa şi pânã la eliminarea sa.

Farmacocinetica poate fi definitã ca „ceea ce organismul face unui medi
cament”, spre deosebire de farmacodinamie, care reprezintã „ceea ce medi
camentul face organismului”.

Farmacocinetica utilizeazã modele matematice pentru a descrie şi mai 
ales, pentru a putea prevedea concentraţia unui drog în funcţie de timp 
dupã administrarea sa. Studierea relaţiei dozãconcentraţie a unui medica
ment în diverse stãri fiziologice şi patologice ajutã clinicianul la modularea 
administrãrii drogului, astfel încât sã rezulte concentraţii optime în orga
nism. Nivelele plasmatice optime ale unui medicament înseamnã maximum 
de efect terapeutic cu minim de efecte secundare.

Principii de farmacologie
Efectul unui medicament este determinat de disponibilitatea acestuia într
un “compartiment” (spaţiu teoretic de distribuţie) pentru a se combina cu 
receptorii asupra cãrora acţioneazã pentru a produce efectul specific. Dis
ponibilitatea unui medicament este influenţatã de transportul moleculelor 
prin membranele biologice, gradul legãrii de proteinele plasmatice şi tisula
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re, fluxul sanguin la nivelul locului de acţiune şi de metabolizarea şi elimi
narea medicamentului.

Pentru a produce un efect dorit, medicamentul trebuie sã traverseze 
membranele celulare, adicã douã straturi fosfolipidice. Traversarea acestor 
membrane se poate face prin transport pasiv sau activ. Difuziunea întrun 
mediu apos este un proces pasiv, determinat de un gradient de presiune 
hidrostaticã sau osmoticã de o parte şi de alta a unei membrane. Prin acest 
proces moleculele hidrofile traverseazã membrana la nivelul porilor mem
branari. Diametrul mediu al acestor pori este de 4 A°, ceea ce explicã de 
ce doar moleculele mici sunt transportate în acest fel. Transportul activ se 
face prin intermediul unui transportor. Este un proces selectiv, saturabil şi 
consumator de energie. Realizeazã transportul unui medicament împotriva 
unui gradient electrochimic sau de concentraţie. Difuziunea facilitatã este 
un proces ce apeleazã la un transportor, dar nu consumã energie şi respectã 
gradientele de concentraţie. Este un proces selectiv şi saturabil. Pinocitoza 
permite trasportul substanţelor cu greutate molecularã mare. Moleculele 
sunt înglobate în vezicule şi astfel traverseazã membrana.

Biodisponibilitatea
În anestezie, cu excepţia anestezicelor inhalatorii, majoritatea medicamen
telor sunt administrate intravenos în bolus sau în perfuzie. Prin acest mod de 
administrare medicamentul pãtrunde în torentul sanguin în totalitate (deci, 
biodisponibilitate imediatã şi 100%) şi poate ajunge la locul de acţiune. 

Biodisponibilitatea unui medicament este apreciatã mãsurând concentra
ţia plasmaticã a medicamentului în funcţie de timp. Curba obţinutã dupã 
administrarea intravenoasã este consideratã etalon (100%). Comparativ cu 
ea este posibil de determinat biodisponibilitatea rezultatã din alte cãi de 
administrare. De exemplu, administrarea  intramuscularã sau subcutanã 
realizeazã o biodisponibilitate de 7080% datoritã resorbţiei incomplete 
sau metabolizãrii locale parţiale. Administrat pe cale oralã, un medicament 
are o biodisponibilitate mult mai scãzutã, în jur de 1020%, datoritã mai 
multor factori: În primul rând are loc o absorbţie incompletã, mai ales în 
cazul moleculelor puţin liposolubile şi cu greutate molecularã mare. Une
le medicamente nu pot traversa bariera intestinalã, de exemplu curarele 
sau aminoglicozidele, şi, de aceea, au biodisponibilitate 0 în administra
rea orală. Alt motiv pentru biodisponibilitatea mai mică a medicamentelor 
administrate oral este degradarea parţialã înainte de a ajunge în circula
ţia sistemicã. Aceasta apare în mãsurã mai micã în lumenul intestinal, cât 
mai ales cu ocazia primului pasaj hepatic. Morfina administratã oral este 
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glucuronoconjugatã la primul pasaj hepatic, astfel biodisponibilitatea sa de
vine 10%. Propranololul suferã hidroxilare la primul pasaj hepatic, astfel 
biodisponibilitatea sa la administrarea oralã este 20%. Trecerea de la trata
mentul oral la tratamentul intravenos cu propranolol presupune scãderea 
dozei de 5 ori. Administrarea pe cale rectalã duce la o absorbţie incompletã 
şi variabilã a medicamentului, de exemplu, metohexital şi la o metabolizare 
parţialã la primul pasaj hepatic, înaintea pãtrunderii în circulaţia sistemicã. 
Administrarea sublingualã evitã „efectul primului pasaj hepatic” şi scurteazã 
timpul de pãtrundere în circulaţia sistemicã, de exemplu, buprenorfina, ni
fedipina, nitroglicerina ş.a.). Administrarea transcutanã a unor medicamente 
permite realizarea unei absobţii lente, constante şi continue, de exemplu, 
nitroglicerina, scopolamina, fentanylul, xilina.

Legarea de proteinele plasmatice
Ajuns în sânge, medicamentul se distribuie în organism. În sânge, medica
mentul se gãseşte liber, dizolvat în apa plasmaticã, legat de proteinele plas
matice (albumine, α1 glicoproteine sau amândouã) sau pe elementele figa
rate ale sângelui. Proteinele plasmatice favorizeazã absorbţia de la locul de 
administrare (im,sc, sau intrarectal), prin scãderea concentraţiei substanţei în 
faza apoasã a plasmei. Proteinele au rol de transportor. Efectul farmacologic 
al unui medicament depinde de fracţiunea sa liberã şi nu de fracţiunea legatã 
de proteine. Fracţiunea liberã poate difuza prin peretele capilar şi ajunge la 
locul de acţiune. Legarea de proteinele plasmatice este un proces reversibil, 
guvernat de legea acţiunii maselor. Fracţia liberã realizeazã efectul farmaco
logic, iar fracţia legatã realizeazã un depozit cu eliberare continuã a medica
mentului pentru realizarea unui nou echilibru. Medicamentele care sunt acizi 
slabi (de ex., thiopentalul) se leagã preponderent de albuminele plasmatice, în 
timp ce  medicamentele baze slabe (de ex., analgeticele centrale, anestezicele 
locale tip amidã) se leagã mai ales de α1 glicoproteine.

Legarea de proteinele plasmatice este un fenomen deosebit de variabil. 
Din pãcate, nu poate fi prezisã legarea plasmaticã a unui medicament dupã 
structura sa chimicã sau dupã proprietãţile fizice. Gradul legãrii de pro
teine este influenţat de numeroşi factori fiziologici sau patologici. Vârsta 
influenţeazã legarea de proteine, aceasta fiind relativ scãzutã la nounãscuţi 
şi  întro oarecare mãsurã şi la bãtrîni. Legarea poate fi mai micã la femei 
decât la bãrbaţi, poate fi scãzutã în sarcinã. Febra şi variaţiile pHului pot 
influenţa numãrul de situsuri disponibile pentru legare.

Competiţia pentru legarea de proteinele plasmatice poate apare între dro
guri şi substanţe endogene sau între diverse medicamente. Unele substanţe 
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endogene (de ex, bilirubina neconjugatã, acizii graşi liberi) pot scãdea le
garea de albumine, deci creşte fracţia liberã a medicamentului. Competiţia 
între diverse droguri pentru legarea de proteinele plasmatice poate scãdea 
gradul legãrii unui medicament sau al ambelor.

Numeroase stãri patologice influenţeazã legarea de proteine a drogurilor. 
În caz de hipoalbuminemie (insuficienţã hepaticã, renalã, denutriţie severã) 
fracţia liberã a unor medicamente creşte (de ex., thiopental, benzodiazepi
ne). Concentraţia plasmaticã a α1 glicoproteinelor creşte în postoperator, 
în cancer, infecţii acute, infarct acut de miocard, obezitate, neoplazii.

Scãderea gradului de legare a unui medicament de proteinele plasmatice, 
de exemplu, prin dislocarea temporarã de cãtre alt medicament, creşte con
centraţia plasmaticã a fracţiei libere, creşte concentraţia sa la nivel tisular 
şi astfel creşte efectul sau durata sa de acţiune. Scãderea legãrii de proteine 
a unui drog poate complica interpretarea concentraţiei sanguine mãsurate, 
care mãsoarã drogul atât liber, cât şi legat. De exemplu, un nivel plasmatic 
al fenitoinului de 20µg/ml la un pacient uremic cu legare scãzutã poate fi 
asociat cu semne de toxicitate medicamentoasã, fenomen absent la un pa
cient normal cu acelaşi nivel plasmatic.

Rapiditatea injectãrii intravenoase a unui drog cu legare mare de prote
inele plasmatice poate influenţa intensitatea efectului acestuia. În timpul 
injectãrii intravenoase rapide a unui astfel de medicament, capacitatea de 
legare a proteinelor din volumul limitat de sânge în care se face injectarea 
rapidã este depãşitã, ceea ce va duce la realizarea unei concentraţii crescute 
a fracţiei libere a drogului. Astfel, la nivelul ţesuturilor bogat vascularizate 
va rezulta o concentraţie crescutã a drogului. În timpul injectãrii intrave
noase lente, drogul va avea posibilitatea sã se amestece cu un volum mai 
mare de sânge, deci, conţinînd mult mai multe situsuri de legare proteicã, 
deci, vor rezulta concentraţii plasmatice mai mici a fracţiei libere, farmaco
logic active a drogului respectiv. Acest fenomen de efect farmacologic mai 
intens sau mai prelungit dupã injectarea intravenoasã rapidã comparativ cu 
injectarea lentã a fost demonstrat pentru thiopental şi diazoxid. De aceea, 
la pacienţii cu capacitate de legare proteicã scãzutã este mai prudent de 
injectat medicamentele cu legare crescutã mai lent decât normal.

Difuziunea tisularã
Depinde de proprietãţile fizicochimice ale medicamentului şi de proprie
tãţile ţesutului respectiv (pH, intensitatea perfuziei tisulare, ş.a.). În general, 
un medicament vehiculat în sânge difuzeazã în toate ţesuturile. În fiecare 
ţesut existã un echilibru între fracţiunea liberã şi  fracţiunea legatã a medi
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camentului. Forma liberã tisularã este în echilibru cu forma liberã plasmaticã 
a aceluiaşi medicament.

Ţesuturile organismului se pot clasifica în patru categorii în funcţie de 
intensitatea perfuziei tisulare. Grupul I se referă la ţesuturi foarte vasculari
zate: creier, inimã, plãmâni, ficat, rinichi, glande endocrine., grupul II la ţe
suturi mai puţin vascularizate: muşchi scheletici, piele, grupul III la ţesuturi 
slab vascularizate: ţesutul adipos şi grupul IV la ţesuturi cu vascularizaţie 
neglijabilã: oase, dinţi, tendoane, ligamente, cartilaje, fanere. Intensitatea 
fluxului sanguin cãtre ţesuturi influenţeazã rapiditatea cu care un medica
nent poate ajunge întrun anumit ţesut. De exemplu, thiopentalul ajunge 
la creier foarte repede şi produce pierderea conştienţei dupã injectarea iv 
datoritã perfuziei intense a ţesutului cerebral, în schimb acumularea în ţe
sutul adipos este lentã datoritã perfuziei scãzute a acestui ţesut.

Cantitatea de medicament care este stocatã întrun  ţesut depinde de ma
sa ţesutului şi capacitatea drogului de a se concentra acolo. Afinitatea dro
gului pentru un anumit ţesut este descrisã de coeficientul de partiţie ţesut/
sânge şi care reprezintã raportul între cantitatea de drog din ţesut şi din 
sânge atunci când este atinsã starea de echilibru. De exemplu, coeficientul 
de partiţie lipide/sânge pentru thiopental este 11, adicã thiopentalul va tre
ce din sânge cãtre ţesuturi atât timp cât concentraţia în ţesutul adipos este 
mai micã decât de 11 ori concentraţia sanguinã.

Redistribuţia unui medicament între ţesuturi
Continuînd exemplul thiopentalului, dupã injectarea intravenoasã în scurt 
timp se ajunge la echilibru între concentraţia sanguinã şi cea din ţesuturile 
bogat vascularizate, datoritã  ratei crescute a perfuziei tisulare, masei relativ 
mici a acestui compartiment şi coeficientului mic de partiţie. În continuare 
concentraţia plasmaticã scade datoritã redistribuţiei cãtre alte ţesuturi, iar 
thiopentalul pãrãseşte ţesuturile bogat vascularizate şi revine în sânge, de 
unde va fi redistribuit cãtre alte ţesuturi care nu au atins încã echilibrul. În 
primele 5 minute de la injectare, aproape toatã cantitatea de drog se redis
tribuie cãtre ţesutul muscular, explicînd trezirea rapidã dupã administrarea 
acestui drog. 

Modificarea perfuziei tisulare influenţeazã semnificativ distribuţia dro
gurilor. Scãderea debitului cardiac prin insuficienţã cardiacã sau hemoragie 
afecteazã perfuzia tisularã, scade volumul de distribuţie a drogului şi duce la 
apariţia de concentraţii plasmatice crescute. Compensarea fiziologicã în ase
menea stãri tinde sã menţinã perfuzia organelor vitale prin sacrificarea altor 
teritorii (vasoconstricţie în teritoriul splanhnic şi adipos). Astfel la nivelul 



Subiecte şi lectori pentru cursurile EDA

14

ţesuturilor adecvat perfuzate pot apare concentraţii toxice ale medicamen
tului. Distribuţia cãtre alte ţesuturi nu va scãdea concentraţia plasmaticã 
crescutã, pentru cã perfuzia în aceste ţesuturi este scãzutã.

Constanta de disociere
Majoritatea medicamentelor utilizate în anestezie sunt fie acizi slabi (bar
bituricele), fie baze slabe (analgeticele centrale, anestezicele locale). Distri
buţia acestor substanţe se face prin difuziunea pasivã a formei neionizate. 
Concentraţia ionilor de hidrogen (pHul sanguin) influenţeazã proprietãţile 
fizicochimice ale medicamentului (solubilitatea, coeficientul de partiţie li
pide/apã, ş.a.) şi proprietãţile celulare (potenţialul de membranã, permea
bilitatea membranei, ş.a.). Fiecare medicament are o constantã de disociere 
specificã (pKa). La un pH egal cu constanta de disociere, 50% din moleculele 
unei substanţe se gãsesc sub formã ionizatã. În cazul substanţelor ce se 
comportã ca acizi slabi, creşterea pHului ( mediu alcalin) determinã creş
terea fracţiei ionizate a medicamentului. În cazul bazelor slabe, scãderea 
pHului (mediu acid) determinã creşterea fracţiei ionizate a medicamentu
lui. Numai forma neionizatã este suficient de liposolubilã pentru a traversa 
membranele celulare. Proporţia între forma ionizatã şi neionizatã a unui 
medicament este depententã, deci, de pH şi de constanta pKa de disociere a 
medicamentului respectiv. În funcţie de pKa specific al medicamentului re
spectiv, repartiţia sa va fi diferitã în mediul intracelular (mai acid) şi mediul 
extracelular (mai neutru). Anestezicele locale se comportã ca baze slabe. 
Fracţia neionizatã este cea care traverseazã membranele celulare, iar fracţia 
ionizatã este forma farmacologic activã. Concentraţia intracelularã a formei 
ionizate a anestezicului local este mai mare intracelular decât în sectorul 
extracelular, în timp ce concentraţia formei neionizate, difuzibile este egalã 
de o parte şi de alta a membranei.

De reţinut cã metodele analitice de mãsurare a concentraţiei plasmatice 
a drogurilor determinã cantitatea totalã de drog şi nu diferenţiazã între 
fractia ionizatã şi cea neionizatã.

Volumul de distribuţie
Distribuţia tisularã este apreciatã prin determinarea volumului aparent de 
distribuţie.Volumul aparent de distribuţie este definit ca volumul fictiv în 
care se distribuie un medicament pentru a realiza aceiaşi concentraţie cu 
cea plasmaticã. Se exprimã în litri sau litri/kg  greutate  corporalã. Cel mai 
mic volum de distribuţie posibil este volumul plasmatic. Nu existã limitã 
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superioarã. Un volum de distribuţie crescut semnificã faptul cã medicamen
tul posedã o mare afinitate pentru ţesuturi în general sau pentru un anume 
ţesut, în mod specific. Volumul de distribuţie depinde în primul rând de 
medicamentul  administrat şi nu de greutatea  individului.

Modalitãţi de eliminare
Eliminarea unui medicament din organism corespunde dispariţiei formei ac
tive. Unele medicamente se eliminã neschimbate prin urinã sau bilã (curare
le), în timp ce majoritatea suferã biotransformare cu apariţia de metaboliţi, 
majoritatea inactivi.

Calea principalã de eliminare a drogurilor anestezice (hipnotice, analge
tice centrale, anestezice locale)  este metabolismul hepatic. Metabolizarea 
determinã o scãdere a concentraţiei plasmatice a medicamentului, favori
zând eliberarea sa de la locul de acţiune. Metabolizarea hepaticã permite 
transformarea drogurilor liposolubile în compuşi hidrosolubili, care pot fi 
filtraţi la nivel glomerular şi/sau excretaţi la nivel urinar sau biliar.

Un numãr de anestezice (suxametoniu, procaina, mivacurium, ş.a.) sunt 
direct hidrolizate în plasmã prin colinesterazele plasmatice.

Pentru unele medicamente folosite în anestezie existã şi o metabolizare 
extrahepaticã, accesorie: metabolizarea la nivelul mucoasei intestinale (clor
promazina, isoprenalina), metabolism renal (dopamina), metabolism pulmo
nar (procaina).

Metabolizarea hepaticã
Se caracterizeazã prin  douã tipuri de reacţii: reacţii de faza I (oxidare, re
ducere, hidrolizã) şi reacţii de faza II (reacţii de conjugare sau acetilare). 
Metabolizarea unui drog presupune parcurgerea unui tip de reacţii, dar cel 
mai frecvent parcurgerea secvenţialã a ambelor tipuri.

Reacţiile de faza I au loc în majoritate în reticulul endoplasmatic  al hepa
tocitelor sub influenţa enzimelor microsomale, reacţii catalizate de mono
oxigenaze. Acest sistem este extrem de nespecific şi funcţioneazã ca un 
transportor de electroni. Enzima terminalã a sistemului este o hemoproteinã, 
citocromul P450; acesta fixeazã oxigenul molecular, transportã electronii 
proveniţi de la NADPH şi oxideazã medicamentul fixat pe situsul activ. Hi
droliza este o altã reacţie de faza I, responsabilã de metabolizarea esterilor 
şi amidelor. Hidroliza este de asemenea, dependentã de enzimele microzo
male, dar ea poate avea loc şi în plasmã (prin colinesterazele plasmatice),  
la nivelul joncţiunii neuromusculare (acetilcolinesterazele) sau la nivelul 
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citoplasmei hepatocitelor (hidroliza  lidocainei prin amidaze).
Reacţiile de faza II constau în  formarea de compuşi între droguri sau 

metaboliţii lor  rezultaţi din reacţiile de faza I şi acidul glucuronic, realizând 
glucuronoconjugarea, dar şi sulfoconjugare sau glucoconjugare. Glucuro
noconjugarea este catalizatã de o  enzimã microzomalã, glucuroniltrans
feraza, care asigurã transferul acidului glucuronic pe substratul neconjugat 
(medicament sau substrat endogen). Glucuronoconjugarea dã naştere la 
metaboliţi acizi cu un pKa scãzut (acizi puternici), ceea ce creşte hidroso
lubulitatea lor şi astfel favorizeazã eliminarea lor. Cea mai mare parte din 
metaboliţii rezultaţi din reacţiile de faza II sunt inactivi, cu excepţia anumi
tor mataboliţi acetilaţi (de ex., Nacetil procainamida). Activitatea enzimelor 
microzomale poate fi crescutã sub influenţa unor substanţe, numite induc
tori enzimatici. Aceşti inductori (barbituricele, alcoolul) sunt responsabili 
de creşterea activitãţii sistemului monooxigenazelor (citocromul P450) şi a 
glucuronoconjugãrii.

Excreţia medicamentelor
Toate anestezicele intravenoase şi/sau metaboliţii lor sunt eliminate în urinã şi/
sau bilã. Calea de eliminare, bilã sau urinã, depinde de greutatea molecularã a 
medicamentului sau a metaboliţilor sãi. Produşii cu greutate molecularã micã 
sunt eliminaţi preferenţial prin urinã, în timp ce cei cu greutate molecularã 
mare sunt eliminaţi prin bilã (Dtubocurarinã, unele antibiotice).

Eliminarea renalã se face prin filtrare glomerularã, secreţie la nivelul tubu
lui proximal şi difuziune la nivelul tubului distal. Filtrarea glomerularã este 
responsabilã de eliminarea fracţiei libere, nelegate de proteinele plasmati
ce. Secreţia la nivelul tubului proximal se face sub formã de anioni (acizii 
slabi) sau cationi (bazele slabe), deci priveşte fracţia liberã a drogurilor sau 
a metaboliţilor. Difuziunea la  nivelul tubului distal implicã acizii, care sunt 
excretaţi în urina alcalinã şi bazele care sunt excretate în urina acidã.

Excreţia biliarã implicã molecule polarizate, cu greutate molecularã mare. 
Medicamentele eliminate preponderent prin bilã sunt secretate activ de he
patocite în canaliculii biliari. Dupã excreţia biliarã, medicamentul ajuns în 
lumenul intestinal poate fi resorbit (ciclul enterohepatic). Excreţia biliarã 
este calea preferenţialã de eliminare a anumitor medicamente (de ex., ri
fampicina).

Cãi minore de eliminare a medicamentelor sunt prin salivã, transpiraţie, 
lapte şi lacrimi.
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Modele farmacocinetice
Sunt utilizate pentru a descrie comportamentul unui medicament în orga
nism. Sunt structuri ipotetice, realizate cel mai frecvent prin determinãri 
repetate ale concentraţiei plasmatice a drogului respectiv, şi care permit 
precizarea comportamentului unui medicament o datã introdus întrun sis
tem biologic. Ţesuturile şi organele care au caracteristici farmacocinetice 
comune (intensitatea perfuziei tisulare, solubilitatea medicamentelor, ş.a.) 
sunt grupate împreunã, realizînd un compartiment.

Modelul unicompartimental considerã organismul ca o structurã omogenã, 
în care distribuţia medicamentului se face instantaneu în întregul comparti
ment, din care se eliminã o proporţie constantã de drog în unitatea de timp. 

Timpul de înjumãtãţireeliminare este intervalul de timp necesar pentru ca 
concentraţia plasmaticã sã scadã la jumãtate. Este utilã cunoaşterea timpu
lui de înjumãtãţireeliminare a unui medicament pentru a preciza intervalul 
dintre administrãri pentru a obţine o stare de echilibru şi pentru estimarea 
acumulãrii în timp a drogului. 

Modelul bicompartimental este aplicabil majoritãţii medicamentelor uti
lizate în anestezie. Scãderea concentraţiei plasmatice se realizeazã în douã 
faze. Prima fazã corespunde fazei de distribuţie a medicamentului din sec
torul intravascular în sectorul tisular. A doua fazã, mai lentã corespunde 
eliminãrii din organism a medicamentului. Pentru a explica acest compor
tament bifazic, organismul este divizat teoretic în douã compartimente: un 
compartiment central, reprezentat de sânge şi ţesuturile bogat vascularizate 
şi un compartiment periferic, reprezentat ce celelalte ţesuturi. Modelul bi
compartimental permite calcularea timpului de înjumãtãţire distribuţie şi a 
timpului de înjumãtãţireeliminare.

Modelul tricompartimental (compartiment central, periferic superficial, 
periferic profund) este aplicabil comportamentului unor droguri anestezice 
intravenoase. În acest model drogul este injectat întrun compartiment cen
tral din care se face şi eliminarea. Din compartimentul central drogul trece 
reversibil în două compartimente periferice cu comportamente diferite: un 
compartiment periferic “superficial”, care are echilibrare rapidă cu compar
timentul central, şi un compartiment “profund”, care are echilibrare lentă 
cu compartimentul central. Astfel, în acest model există 3 volume de distri
buţie (central, periferic superficial şi periferic profund) şi trei clearanceuri 
(clearance intercompartimental rapid, clearance intercompartimental lent şi 
clearanceul de eliminare).

Există droguri care se comportă în concordanţă cu modelul bicompar
timental şi altele cu modelul tricompartimental. Este interesant că uneori 
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un drog se poate comporta bicompartimental la un pacient şi tricomparti
mental la un altul. Evoluţia în funcţie de timp a concentraţiei unui medi
cament întrun asemenea model (uni, bi sau tricompartimental) permite 
descrierea unor parametri ca timp de înjumãtãţire, volum de distribuţie, 
clearance, parametri esenţiali pentru o administrare judicioasã a unui me
dicament. Până de curând timpul de înjumătăţireeliminare era principalul 
parametru farmacocinetic de predicţie a duratei de acţiune a unui anestezic. 
Dar numai în modelul unicompartimental timpul de înjumătăţireeliminare 
reprezintă timpul în care concentraţia drogului se înjumătăţeşte, deoarece 
eliminarea este singurul proces care duce la scăderea concentraţiei în com
partimentul central şi unic, de altfel. Dar majoritatea drogurilor utilizate în 
anestezie sunt lipofile, de aceea se comportă în concordanţă cu un model 
multicompartimental. De aceea, pentru multe droguri anestezice eliminarea 
şi sau metabolizarea pot avea contribuţie minoră în scăderea concentraţiei 
drogului şi terminarea efectului acestuia. Cea mai mare contribuţie la scă
derea concentraţiei în compartimentul central o are distribuţia intercom
partimentală.

Pentru a înţelege mai bine comportamentul anestezicelor în concordanţă 
cu modelul multicompartimental a fost creat conceptul de timp de înjumă
tăţire dependent de context (context-sensitive half-time). Efectele dispozi
ţiei plasmatice a anestezicului variază ca amplitudine şi durată şi depind de 
gradientele de concentraţie a anestezicului între diferitele compartimente 
de distribuţie a drogului. De exemplu, în prima parte a administrării conti
nue şi constante a unui drog lipofil factorii de distribuţie vor tinde să scadă 
concentraţia plasmatică pe măsură ce situsurile nesaturate din ţesuturile 
periferice captează anestezicul. Mai târziu, o dată cu întreruperea adminis
trării drogul se întoarce din ţesuturile periferice şi are tendinţa să crească 
concentraţia plasmatică. Astfel, efectul relativ al redistribuţiei drogului faţă 
de eliminarea sa variază în timp şi variază de la un anestezic la altul. Tim
pul de înjumătăţire dependent de context descrie durata de timp necesară 
pentru ca concentraţia sanguină a drogului să scadă la jumătate după o 
administrare de o anumită durată. Acest parametru poate fi calculat utili
zând o simulare computerizată a unui model multicompartimental de distri
buţie a drogului. Astfel, acest concept sugerează că timpul de înjumătăţire 
dependent de context creşte pe măsură ce creşte durata de administrare 
a drogului. Acest fenomen nu este descris de timpul de înjumătăţireeli
minare. Timpul de înjumătăţire dependent de context este crescut în cazul 
fentanylului şi thiopentalului. În cazul fentanylului, drogul care este elimi
nat prin metabolizare hepatică este rapid înlocuit de drogul care vine către 
sânge din ţesuturile periferice. Astfel, cu toate că fentanylul are un timp 
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de înjumătăţireeliminare mai scurt decât sufentanylul (462 vs 577 minu
te) timpul de înjumătăţire dependent de context este mult mai lung decât 
al sufentanylului la o infuzie de 2 ore. Trecerea fentanylului din ţesuturile 
periferice întârzie scăderea concentraţiei plasmatice. Deşi timpul de înju
mătăţire dependent de context al thiopentalului este asemănător cu cel al 
propofolului după infuzie de scurtă durată, cum creşte durata administrării 
timpul de înjumătăţire dependent de context al thiopentalului creşte foarte 
rapid, în timp ce cel al propofolului rămâne relativ constant, de fapt creşte 
foarte puţin la durate mari de administrare. Această diferenţă de compor
tament a propofolului faţă de thiopental este explicată prin metabolizarea 
hepatică rapidă a propofolului şi prin rata lentă e revenire în plasmă din 
situsurile tisulare. Alfentanylul a fost intens promovat până de curând ca 
agent opioid de elecţie în chirurgia ambulatorie datorită timpului de în
jumătăţireeliminare foarte scurt (111 minute comparativ cu 577 minute 
pentru sufentanyl). Dar, cu toate că are timpul de înjumătăţireeliminare de 
5 ori mai lung decât alfentanylul, sufentanylul are timpul de înjumătăţire 
dependent de context mai scurt decât al alfentanylului după administrarea 
de până la 8 ore. Aceasta se explică prin volumul de distribuţie extrem de 
mare al sufentanylului. Astfel după terminarea infuziei concentraţia plas
matică scade nu numai prin metabolizare, ci şi prin trecerea continuă către 
compartimentele periferice. În schimb, alfentanylul are un volum mic de 
distribuţie, ceea ce face ca la sfârşitul infuziei redistribuţia să nu joace un 
rol în scăderea concentraţiei plasmatice.

Timpul de înjumătăţire dependent de context nu descrie rapiditatea tre
zirii, ci durata de timp în care concentraţia sanguină scade la 50%. Durata 
trezirii depinde şi de alţi factori. De exemplu, dacă în timpul anesteziei con
centraţia sanguină a anestezicului este menţinută puţin deasupra nivelului 
de trezire (anestezie superficială), atunci durata trezirii este scurtă. Dacă 
concentraţia plasmatică a anestezicului este menţinută mult deasupra nive
lului la care apare trezirea, durata trezirii va fi lungă.

Aplicaţii clinice
Capacitatea de a prezice efectele drogurilor anestezice depinde de înţele
gerea proprietăţilor lor terapeutice şi a comportamentului lor în organism. 
Această înţelegere este condiţia esenţială pentru conceperea regimului e 
administrare a unui anestezic şi creşte probabilitatea (nu certitudinea) ob
ţinerii unui efect terapeutic dorit. Scopul oricărei administrări a unui drog 
este obţinerea unei concentraţii terapeutice la locul de acţiune. Aceasta se 
obţine prin intersecţia dintre proprietăţile farmacocinetice şi farmacodina
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mice particulare drogului respectiv şi particularităţile fiziologice şi patologi
ce ale acelui pacient. Astfel răspunsul terapeutic la o anumită concentraţie 
a drogului este descris de efectele farmacodinamice ale acelei combinaţii 
specifice, particulare, unice drogpacient. Există o largă variabilitate a ca
racteristicilor farmacocinetice şi farmacodinamice la fiecare pacient în par
te, ceea ce determină ca în practica clinică să existe o largă variabilitate a 
relaţiei dozărăspuns.

Ideal prin administrarea unui anestezic se doreşte obţinerea rapidă a unei 
concentraţii eficiente la locul de acţiune, deci, la nivelul creierului. Apoi 
în funcţie de intensitatea variabilă a stimulului nociceptiv se va creşte sau 
scade corespunzător concentraţia anestezicului. Iar la sfârşitul anesteziei 
concentraţia de drog trebuie să permită o trezire rapidă. Administrarea tra
diţională în bolusuri repetate se însoţeşte de mari variaţii ale concentraţiei 
sanguine a drogului. Astfel concentraţia plasmatică, şi implicit, concentraţia 
la locul de acţiune se găseşte frecvent, dacă nu majoritatea timpului, în 
afara domeniului terapeutic. Utilizarea pompelor de infuzie în anestezie a 
apropiat foarte mult maniabilitatea anestezicelor intravenoase de cea a an
estezicelor inhalatorii permiţând varierea rapidă a dozelor şi a efectelor în 
condiţii de securitate.

Modelul farmacocinetic cel mai simplu, unicompartimental deschis, ne 
permite o abordare logicã şi obiectivã a calculãrii dozelor. Doza de încãrcare 
reprezintă doza iniţialã dintrun drog pentru a atinge o anumitã concen
traţie plasmaticã şi depinde de volumul de distribuţie. Prin administrarea 
repetatã a unui drog se ajunge la un nivel plasmatic constant, atunci când 
rata administrãrii drogului egalizeazã rata eliminãrii sale din organism. Când 
se ajunge la starea de echilibru, rata eliminãrii drogului depinde de clearan
ceul plasmatic al drogului respectiv. Pentru majoritatea drogurilor interva
lul dintre administrãri trebuie sã fie egal cu timpul de înjumãtãţireelimina
re. Dacã administrarea este mai frecventã, apare acumularea progresivã şi 
creşterea progresivã a concentraţiei drogului. Dacã administrarea se face la 
intervale prea mari apar perioade de timp în care concentraţia plasmaticã 
scade sub nivelul terapeutic minim. Administrarea intermitentã a drogu
lui înseamnã realizarea unor oscilaţii ale concentraţiei plasmatice, adicã în 
unele perioade drogul nu este eficace (concentraţie prea scãzutã) sau în 
altele apare uşoarã toxicitate (nivele prea crescute). Administrarea în per
fuzie continuã eliminã aceste fluctuaţii ale concentraţiei plasmatice, scade 
cantitatea de medicament administratã şi duce la un mai bun (constant) 
efect terapeutic. 

Perfuzarea continuã se poate face dupã mai multe scheme. Administra
rea cu o ratã constantã realizează o concentraţie plasmaticã, care depinde 
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doar de clearanceul medicamentului, dar efectul terapeutic este atins dupã 
aprox. 4 timpuri de înjumãtãţire. Administrarea poate fi bifazică: doza de 
încãrcare administrată ca bolus, urmatã de perfuzia cu o ratã constantã. 
Doza de încãrcare permite atingerea rapidã a concentraţiei terapeutice. În 
modelul multicompartimental bolusus iniţial trebuie sã satureze toate com
partimentele, nu numai cel central, cãci altfel redistribuţia cãtre celelalte 
compartimente va scãdea concentraţia plasmaticã sub nivelul optim.

Perfuzia continuã secvenţialã se bazează pe modelul bicompartimental: 
administrarea continuã cu o ratã mai crescutã iniţial va duce la saturarea 
compartimentului central, iar o ratã mai scãzutã de administrare ulterioarã 
va satura compartimentul periferic. Acest mod de administrare nu expune 
pacientul dozei iniţiale mari de încãrcare, iar atingerea concentraţiei plas
matice terapeutice se va face mai lent.

Perfuzia cu o ratã variabilã constă din administrarea unei doze iniţiale de 
încãrcare, urmatã de perfuzarea cu o ratã care scade continuu, exponenţial, 
care compenseazã pentru trecerea drogului în compartimentul periferic şi 
eliminarea sa.

Studierea unor modele farmacocinetice tot mai complexe a permis elabo
rarea unor scheme complexe de administrare, scheme aplicate în adminis
trarea continuã asistatã de calculator.

Deci, farmacocinetica este deosebit de utilã în înţelegerea şi aplicarea mo
dului de administrare al medicamentelor. Însã precizia matematicã adusã 
de modelele farmacocinetice, teoretice este confruntatã cu variabilitatea 
specificã sistemelor biologice, deci, variabilitatea de la un pacient la altul. 
De aceea, clinicianul trebuie sã confrunte continuu modul de administrare 
al unui medicament, bazat pe datele teoretice cu efectul clinic obţinut şi sã 
ajusteze dozele în consecinţã.
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