
FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOS!!
ANTIDEPRESIVOS!

• Tractament de la depressió!
• Sindrome depresiu:!

- Es caracteritza per canvis en l'estat d'anim que es torna tris i decaigut!
- En diverse funcions biologiques com la gana i la son i la perdua de interes per la vida i 

l'anhedonia ( L'anhedonia és la incapacitat per experimentar plaer, la pèrdua d'interès o 
satisfacció en gairebé totes les activitats. Es considera una falta de reactivitat als estímuls 
habitualment plaents. Constitueix un dels símptomes o indicadors més clars de depressió)!!

CLASSIFICACIÓ !
A. IMAO-R INHIBIDORS DE LA MONO-AMINO OXIDASA!

• Inhibeixen la enzima monoaminooxidasa!!
MOCLOBEMIDA!
• El seu efecte es deu a una inhibició reversible de la monoaminooxidasa, enzima que inactiva 

als neurotransmisors adrenergics!
• Disminució del metabolisme de la noradrenalina, dopamina i serotonina !!

REACCIONS ADVERSES!
• Hipotensió ortostàtica, boca seca, restrenyiment, vista borrosa i impotència en homes.!
• Estimulació del sistema nerviós: insomni, tremolors, convulsions, ..!!

INTERACCIONS!
• Els IMAO interaccionen amb aliments rics en tiramina com formatges i vins:--> crisis 

hipertensives!
• Fàrmacs simpaticomimètics com-->  levodopa, antidiabètics!

!
B. ANTIDEPRESIUS TRICICLICS CLASICS!

• Primers antidepresius que es van descobrir!!
MECANISME D'ACCIÓ!

• Impedeixen la recaptació dels neurotransmisors adrenergics -->!
• I per tant no son selectius 

- NOR – ADRENALINA!
- ADRENALINA!
- 5 – HIDROXITRIPTÓFANO!
- SEROTONINA
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ACCIONS FARMACOLOGIQUES!
• Antidepresius!
• Ansiolitics!
• Te certa acció analgesica útil en el tractamentt del dolor crónic com coadyuvants!!

FARMACOCINÉTICA!
• S'absorveix bé per via oral i te efecte en el primer pas en el fetge!
• Vida mitja es llarga!
• Adm: cada 12 hores!
• Eliminació: metabolits actius s'eliminen en l'orina!!

RAM!
• Són simpaticotonics i tene efecte efecte anticolinergics!
• Per bloqueig de la recaptaciño de neurotransmisors adrenergics!
• Augmenten el to simpatic!
• !
• !
• !
• !!

!
• Per sobredosis provoca toxicitat: cardiovascular i neurologica!
• Clinicament: Hipotensió, convulsions,arritmies, coma i exitus ( cap a la mort) !!

PRECAUCIONS!
• Hi ha que administrar la dosis augmentan progresivament per evitar els efectes 

anticolinergics!
• Hi ha que suprimir-los de forma progressiva per evitar --> sindrome d'abstinencia!!

INTERACCIONS!
• Alcohol --> augment de la sedacció!
• Anfetaminas --> augment de la estimuació del SNC!
• Antihistaminics --> boca seca, rstrenyiment, vista borosa!
• Barbiturics --> menor eficacia, mayor sedacion!
• IMAO --> augment estimulació del SNC!

• ALERTA: hi ha d'informar el pacient del temps de carencia de 1 a 4 setmanes dels 
efectes terapeutics antidepresius per evitar l'abandonament del tractamet o el suicidi!!

C. INHIBIDORS SELECTIUS DE LA RECAPTACIÓ DE SEROTONINA ( ISRS)!
MECANISME D'ACCIÓ!

• Inhibeix selactivament la recaptació de serotonina!
• Per lo que augmenta la seva concentració en el receptors neuronals post sinaptics !!!

NIVELL PERIFERIC CARDIOVASCULAR RAM: A NIVELL SNC

- Sequedat bucal!
- Visio borrosa!
- Restenyiment!
- Retenció d'orinna!
- Obesitat

- Taquicardia ventricular !
- Palpitacions!
- Hipertensió !
- Hipotensió ortostatica!
- IAM, ICC( insuf. cardiaca 
congenita), AVC (acident 
cerebrovascular) 

- Confusió!
- Alteració de la memoria!
- Sedació !
- Deliri!
- Convulcions
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FLUOXETINA!
ACCIONS FARMACOLOGIQUES!

• Antidepresiu i ansiolitic!
• En depresions severes ansioses i amb idees suicides!!

RAM!
• Digestiu: nauseas, vomits i diarrees!
• SNC: cefelees, insomni, i malestar!
• Endocri: anorexia i disfunció sexual!!

PRECAUCIONS!
• Sindrome d'abstinencia a la suspensió brusca despres del tractament prolongat!
• NO te efectes cardiotoxics 8 a diferencia dels triciclics)!
• Son d'elecció com antidepresius en pacients amb cardiopaties!!

D. INHIBIDORS SELECTIUS DE LA RECAPTACIÓ DE NORADRENALINA (ISRNA)!
E. NO QUIMICS!!!
ANTIPSICÓTICS!
• Tractament farmacologics de la PSICOSIS 

ESQUIZOFRENICA!
• Que es presenta clinicament:!

- Escissió de la personalitat ( distanciament de 
la realitat)!

- Alucinacions i deliris!
- Conductes antisocials!!

RAM!
CLORPROMAZINA!

• Sedació!
• Hipotensió postural!
• Sobrepes!
• Efectes anticolinergics!
• Efectes extapiramidals ocasionals!!

HALOPERIDOL!
• Presenten sintomes extrapiramidals ( 50 - 

70%)!
• Ditonia ( contraccions involuntaries)!
• Parkinsonisme!
• Rarament discinesia tardia !
• Sindrome neuroleptic maligne !!

SINDROMES EXTRAPIRAMIDALS!

CLASSIFICACIÓ:

• Sindrome neuroleptic maligne :!
• És un trastorn neurològic causat 

habitualment per una reacció adversa als 
neurolèptics o antipsicòtics. Presenta 
generalment rigidesamuscular, febre, 
inestabilitat autònoma i canvis cognitius 
com ara deliris.)
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PRECAUCIONS ADMINISTRACIÓ !
• Degut a les seves RAM s'administren les dosis minimes en el minim temps possible per 

evitar l'aparició se sintomes extrapiramidals en que en molts casos una vegada establert son 
irrebersibles !!!

ANSIOLÍTICS I SEDANTS HIPNÓTICS!!
ANSIETAT!

• Entre els trastorns d'ansietat un dels més significatius és el Trastorn d'Ansietat 
Generalitzada (TAG) Una alteració incapacitant que es caracteritza per una preocupació 
persistent!

• Ansietat i tensió contínua!
• Que pot presentar aguditzacions en forma de CRISI de ANSIETAT O ATACS de PÀNIC!!
BENZODIACEPINES!!

CLASSIFICACIÓ SEGONS LA SEVA VISA MITJA!
• D'acció curta ( 1 a 4 hores) :-->  MIDAZOLAM!
• D'acció intermedia ( v/m 6 a 12 hores) --> ALPRAZOLAM, LORAZEPAN!
• D'acció prolongada ( v/m 12 a 100 hores) -->  CLORAZEPATO, DIAZEPAM!!

ACCIONS FARMACOLOGIQUES !
• Ansiolitiques!
• Anticonvulsives!
• Miorelaxants (relaccant musular)!
• Sedants!
• Hinotiques!!

APLICACIONS TERAPÉUTIQUES!
• Tots els tipus d'ansietat!
• Crisis de panic!
• Tots els tipus d'epilepsia!
• Espasmes muscuars!
• Relaxant muscular!
• Delirium tremens( sindrome d'abstinencia del alcohol)!
• Preanestesia !!

RAM!
• Exces de sedació, somnolencia, confusió mental!
• Ataxia: deficit de cordinació motora!
• Disàrtria: alteració de l'expresió verbal!
• Incapacitat de coordinar moviments fins!
• Deshinibició del comportament!
• Disminució dels relfexes: alteren la capacitat per conduir vehicles!
• Depresió respiratoria en EPOC!
• Risc de farmacodependencia: sindrome 

d'abstinencia!
• Amnesia anterograda :pèrdua de memòria, 

on els nous esdeveniments no es guarden 
en la memòria a llarg termini, és a dir, la 
persona afectada no és capaç de recordar 
alguna cosa si deixa de prestar atenció uns 
segons, però no necessàriament la memòria 
a curt termini!

Com ansiolitic s'administra en : !
- Trastorns d'ansietat generalitzada!
- Crisis de pànic!
- Fobies!
- Estres post-traumatic

PRECAUCIONS !
• Disminuir la dossis progressivament!
• Baixarla un 25% per setmana!
• RISC DE EFECTE REBOT O 

SINDROME DE RETIRADA 
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INTOXICACIÓ AGUDA: SEDACIO ESTUPOR I COMA!!
FLUMAZENILO ( ANTAGONISTA ESPECIFICO) !
• Intoxicació !
• Sindrome d'abstinencia en tractaments prolongats per suspensió brusca!
• Ansietat de rebot!
• Insomni!
• Irritabilitat!
• Tremolor!!

ANTIEPILÉPTICS!!
• Fàrmacs utilitzats en el tractament de la epilèpsia.!
• Dosi individualitzada!
• Precaució en embarassades i gent gran.!
• Tipus de crisis epilèptiques:!

- Generalitzades!
- Parcials!

• Alhora poden ser simples o complexes segons si afecten el nivell de consciència.!
• L'epilèpsia pot ser:!

- Idiopàtica o primària,!
- Simptomàtica o secundària!
- Criptogenética!!

CLASSIFICACIÓ !

!!
FENITOÍNA!!

MECANISME D'ACCIO: Inhibeix els canals del sodi!!
INDICACIONS: crisis parcials i tonicoclòniques generalitzades!!
INTERACIONS FARMACOLOGIQUES: Amb cimetidina, isoniacidas, cloramfenicol, propanolol, 
fenilbutazona, etanol, fenobarbital, heparina, salicilats, ...!!
RAM: Letargia, confusió mental, alteracions cognitives, nistagme, atàxia, disàrtria, elevació 
transaminases, dermatitis, ...!!

ÁCID VALPROICO!!
MECANISME D'ACCIÓ: Augmenta nivells de neurotransmissor GABA!!
INDICACIONS: qualsevol tipus de epilèpsia!!
RAM: nàusees, vòmit, diarrea i tremolors. tòxic hepàtic!!!

PRIMERA GENERACIÓ SEGONA GENERACIÓ TERCERA GENERACIÓ

- Fenitoína!
- Fenobarbital!
- Primidona!
- Etosuximida

- Carbamacepina!
- Oxcarbacepima!
- Ácido valproico!
- Clonazepam

- Vigabatrina!
- Lamotrigina!
- Topiramato
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CARBAMACEPINA!!
MECANISME D'ACCIÓ: Inhibeix els canals del sodi, propietats analgèsiques!!
INDICACIONS: crisis parcials i tonicoclòniques generalizadas.Neuralgia!!
RAM: nàusees, vòmits, diploplia, somnolència. Icterícia, anèmia aplàstica.!!

BARBITURICS / FENOBARBITAL!
• També son sedants i hipnótics!

MECANISME D'ACCIÓ: Inhibeix el neurotransmissor Gamma, disminueix excitabilitat del cervell!!
INDICACIONS: crisis parcials i tonicoclòniques generalitzades, sedació, hipnosi.!!
INTERACCIÓ FARMACOLOGICA: Anticoagulants orals i anticonceptius.!!
RAM: somnolència, boca seca, letargia, falta de coordinació. Risc d'addicció!!!

Georgina
Highlight

Georgina
Highlight


