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Streszczenie  

 

Anestetyki są podawane codziennie milionom dzieci w celu przeprowadzenia procedur 

diagnostycznych i terapeutycznych. Szansa na przebycie zabiegu w znieczuleniu ogólnym przed 

ukończeniem pierwszego roku życia wynosi 1:50. Wiele doniesień poddaje w wątpliwość tezę o 

jedynie czasowym i całkowicie odwracalnym oddziaływaniu anestetyków na rozwijający się układ 

nerwowy. Wśród doniesień o uszkodzeniach histologicznych po ekspozycji na znieczulenie ogólne w 

okresie neurogenezy, niepokojące są dane świadczące o możliwych odległych konsekwencjach 

funkcjonalnych, w postaci zaburzeń poznawczych oraz behawioralnych, stwierdzanych w późniejszym 

życiu. Istnieje zatem pilna potrzeba ustalenia jakie są wszystkie potencjalne konsekwencje ekspozycji 

na anestetyki w okresie synaptogenezy, w tym ustalenie ich wpływu na powstawanie najczęstszych 

chorób neurologicznych wieku dziecięcego, m.in. padaczki. Do najczęściej stosowanych leków w 

anestezjologii pediatrycznej należą propofol i sewofluran. W niniejszej rozprawie zbadano wpływ 

ekspozycji na propofol i sewofluran w okresie neurogenezy, na późniejszy przyrost masy ciała oraz 

próg  drgawkowy w trzech modelach padaczki eksperymentalnej. Podaż propofolu skutkowała 

zwiększeniem przyrostu masy ciała w póżniejszym okresie życia. Nie zaobserwowano natomiast 

obniżenia progu drgawkowego w modelach pilokarpinowym, pentylenetetrazolowym oraz modelu 

drgawek rozniecanych. Potrzebne są dalsze badania, które pozwolą ustalić czy powtarzalne 

znieczulenie ogólne w okresie neurogenezy, bądź zwiększona dawka kumulacyjna propofolu lub 

sewofluranu może mieć wpływ na zwiększenie ryzyka rozwoju padaczki w przyszłości. 

 

 

Summary 

 

General anesthetics are administered every day to millions of children to facilitate essential surgical 

and medical procedures. Although anesthesia in children is considered safe within short-term 



observation, mounting data from animal studies have proven, that general anesthetics administered 

during synaptogenesis induce widespread neurodegeneration. Rapid increase in apoptosis caused by 

anesthetics may lead to permanent cognitive and behavioral deficits. Moreover, a number of 

retrospective case-control clinical studies have found association between administration  of 

anesthesia during neurogenesis and subsequent cognitive deficits. These results have raised 

concerns of clinicians and medical policy makers. While there is abundant evidence that commonly 

used anesthetics suppress neurogenesis, causal link between induced apoptosis and adverse 

functional consequences remains elusive. What still remains to be elucidated is a scope of potential 

influence of hypnotics routinely used in pediatric setting on comorbidities that may result from 

increased neurodegeneration during synaptogenesis. While one of the commonest neurological 

disorders diagnosed in childhood is epilepsy, the aim of present study was to test hypothesis that 

apoptosis induced by anesthetics during neurogenesis may lead to changes in seizure threshold 

during adulthood. In order to induce neurodegeneration rat pups were treated with cumulative dose 

of propofol (90 mg/kg) or sevoflurane (2,0 – 3,5 vol % for 6 h) during neurogenesis. Body weight gain 

was measured throughout the experiment. Long-term effects of propofol and sevoflurane anesthesia 

on epileptogenesis were assessed with the use of corneal kindling, pilocarpine- and 

pentylenetetrazole-induced seizure models. Significant weight gain was found in the group treated 

with propofol during neurogenesis. There was no change in seizure threshold in three tested seizure 

models. Results of the present study indicate that propofol and sevoflurane used during 

neurogenesis may be devoid of unwanted effects on epileptogenesis in adulthood. 


