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2. Clasificare - Chimioterapice
Grupă Subgrupă Reprezentanți

Derivați de Arsen Neosalvarsan; Spirotripan; Atoxil; Stovarsol

Derivați de Stibiu Antimosan; Neoantimosan; Fuadin; Stibosan; Neostibosan

Derivați acridinici Tripaflavină; Rivanol; Entozoon; Atebrină; Bovoflavină

Derivați chinoleinici 
și ai oxichinoleinei

Acaprin; Saprosan; Iodisept; Cifoform; Chinosol

Derivați triazenici Berenil

Coloranți

Derivați triazenici Berenil

Derivații benzidinei Albastru de tripan; Naganol;

Derivați de 
trifenilmetan

Pioctanina

Derivați tiazinici Albastru de metilen

Derivați chinaldinici Antracid sulfat

Derivați nitrofuranici Nitrofuran-Manis; Furazolidonă-Galifurane

Alți derivați Imizol (Dipropionatul de imidocarb); Amprolium; Nicarbazină; 
Dimetridazol; Acid nalidixic; Osmatin





Substanţe active: Metronidazol 50 mg; 
Oxitetraciclină hidroclorică 30 mg; 
Furazolidonă 10 mg; Bismut subnitric 10 mg;

Pulbere antibacteriana si
cicatrizanta cutanata, pentru uz
extern.
Concentratia: 0,5 % nitrofuran.



2. Clasificare-Sulfamide
Grupă Subgrupă Reprezentanți

Sulfamide

Potențializatori Diaveridină, Trimetoprim, Pirimetamină

Acțiune generală Sulfanilamidă; Sulfacetamidă; Sulfatiazol; Sulfadimidina; 
Sulfachinoxaline; Sulfacoccidin; Sulfanilureea; Trisulfamide

Acțiune locală Ftalilsulfatiazol; Sulfaguanidină; Succinilsulfatiazol

Renal Neoxazol

Semi-retard Sulfafenazol; Sulfadiazină; Sulfamerazină; SulfametoxazolSemi-retard Sulfafenazol; Sulfadiazină; Sulfamerazină; Sulfametoxazol

Retard Sulfametină; Madribon; 

Ultra-retard Sulformetoxin; Sulfametoxipiridazină

Sulfamide asociate 
cu potențializatori

Borgal; Tribrissen; Trivetrin; Sulfotrim; Formetoguard; 
Sulfaveridină, Suzotril

Hemosulfamide Marfanil

Sulfone Diazona (Sulfoxona)



Substanta activa:
Sulfadoxin, Trimetoprim



2. Farmacodinamie
Efecte adverse ale acaprinului

� Acaprinul este un chimioterapeutic cu structură chinolinică utilizat în
tratamentul babesiozei la animalele de companie.

� Sub formă de soluție de 5% în flacoane de 6 ml.
� Tratamentul prezintă riscuri datorate efectelor secundare.� Tratamentul prezintă riscuri datorate efectelor secundare.
� Efectele secundare sunt datorate efectului colinergic al substanței: mioză

ușoară, sialoree, modificarea ritmului cardiac și respirator, creșterea
peristaltismului, contracția mușchilor maseterici cu zgomot datorat
bruxismului, tremor muscular generalizat.

� Simptomele dispar prin administrare de atropină.



3. Laborator Identificarea sulfamidelor
Identificarea calitativă
� O metodă calitativă simplă este metoda lui Osadcenko.
� Aceasta constă în așezarea unei tablete sau a pulberii cu sulfamide pe o foaie

de hârtie albă, poroasă, după care se adaugă o picătură de HCl concentrat.
� Din combinația rezultată din HCl, lignină și sulfamidă apare o colorație

portocalie intensă.
� Pentru a identifica sulfamidele, se dizolvă 5cg substanță în 2ml soluție NaOH

0,1N, se adaugă 10ml apă distilată și apoi se adaugă 2-3 picături de soluție de0,1N, se adaugă 10ml apă distilată și apoi se adaugă 2-3 picături de soluție de
sulfat de cupru 5%.

� La sulfatiazol: apare precipitat cenușiu.
� La sulfadiazină: precipitat verde-maro care apoi trece la gri-violet.
� La sulfadimidină: un precipitat verde-brun care apoi trece la roșu-brun.
� La sulfafurazol (neoxazol): colorație verde, după care apare un precipitat

albastru-verzui.
� Sulfatiazolul se poate distinge prin încălzire (5 cg substanță) până la topire.

Substanța devine maro-roșiatică și emană un miros de amoniac, anilină și
sulfură de hidrogen, care este caracteristic.



Identificarea cantitativă

� Există o serie de metode de dozare a sulfamidelor.
� Dintre acestea, metoda de diazotare a aminelor (sau metoda Marshall) este cea

mai utilizată pentru determinarea sulfamidelor.
� Principiul constă în diazotarea cu nitriți a grupării aromatice amino, din poziția para

a sulfamidei, în soluție acidă, și apoi cuplarea acestui produs numit diazoniu, cu o
amină aromatică.
Astfel, se obține un colorant azoic a cărei concentrație este determinată� Astfel, se obține un colorant azoic a cărei concentrație este determinată
colorimetric.

� Metoda are o sensibilitate de 1 / 1.000.000, dar are dezavantajul că este aplicabilă
numai sulfamidelor libere de amine (puține sulfamide au ocupată funcția amină:
prontosil, formo-sulfamidă, ftalil-sulfatiazol, succinil-sulfatiazol) care nu mai sunt
folosite, fie pentru că sunt nu sunt absorbite (uz strict local în afecțiunile
intestinale).



� Mai important este că această metodă nu dozează sulfamide acetilate
(forma sulfamidelor metabolizate din organism), care are funcția amino
blocată de radicalul acetil.

� Sulfamida acetilată din organism este inactivată farmacodinamic, deci
dozarea nu este importantă.

� Dacă totuși dorim să dozăm sulfamide totale dintr-un mediu biologic� Dacă totuși dorim să dozăm sulfamide totale dintr-un mediu biologic
(astfel încât să le includă pe cele acetilate), va trebui să producem
hidroliză în mediu acid, îndepărtând radicalul acetil din funcția amino.

� O altă mențiune care poate fi făcută este că o serie de alți compuși
aromatici care au o funcție amino liberă reacționează la această metodă
(procaina, rivanolul sau după hidroliză: antifebrină și fanacetina).



Tehnica de lucru

� Se administrează o doză terapeutică de sulfamide. După 2 ore se colectează
2-5 ml sânge, pe anticoagulant (heparină).

� Se pune 1 ml din acest sânge într-un tub și se hemolizează cu 9 ml apă
distilată.

� După hemoliză, se adaugă 5 ml de acid tricloracetic 10% pentru
deproteinizare. Se filtrează apoi într-un alt tub, obținându-se un lichid incolor
limpede.limpede.

� Se iau 5 ml din acest filtrat și se trec într-un alt tub tratat cu 1 ml soluție nitrit
de sodiu 0,1% pentru diazotare.

� Se lasă un minut, apoi se adaugă 1 ml de sulfat de amoniu 0,5% pentru a
neutraliza excesul de nitriți.

� După 3 minute, se tratează cu 1 ml de alfanaftilamină și apare o colorare de la
roz până la roșu profund, în funcție de cantitatea de sulfamide.

� Se determină cantitatea exactă de sulfamide fotocolorimetric.



4. Tehnici farmaceutice
Prepararea soluției de sulfatiazol

� Solubilizarea sulfamidelor poate fi obținută doar la un pH puternic acid sau alcalin, din
acest motiv, soluțiile de sulfatiazol sunt preparate cu adaos de NaOH.

� Într-un tub se adaugă 1g de pulbere de sulfatiazol, împreună cu 3 ml de apă și 1 ml
NaOH 16%.

� Se agită până la solubilizare totală, astfel se obține o soluție de sulfatiazol 20%, cu un pH
în jur de 10, indicând alcalinitate.

� Există discuții despre modul de administrare a soluției de sulfatiazol, tinând cont de� Există discuții despre modul de administrare a soluției de sulfatiazol, tinând cont de
alcalinitatea acesteia. Astfel, S.C. e total contraindicată, producând necroză, flegmon,
abcese.

� Administrarea I.M. numai la anumite specii (de exemplu, porc), în caz contrar, această
cale este contraindicată.

� În schimb, soluția este administrată foarte bine I.V., unde prin diluare și prin acțiunea
sistemului tampon, substanța nu poate produce niciun efect advers.

� De asemenea, administrarea i.v de sulfatiazol la câini determinină vomă declanșată la
nivel central.



Prepararea unui hemopansament sulfamidat

� Hemopansamentul sulfamidat are efecte deosebite în tratamentul plăgilor, cu
atât mai mult dacă sunt recente. Acesta combină acțiunea bacteriostatică a
sulfamidei cu stimulentele biogenice din sânge, asigurând vindecarea rapidă,
fără cheloide.

� Hemosulfamidatul este un amestec de sânge și sulfatiazol 20%, în părți
egale. Se prepară prin colectarea sângelui din vena jugulară de la animale,
care este amestecat într-o tavă sterilă cu o cantitate egală de soluție decare este amestecat într-o tavă sterilă cu o cantitate egală de soluție de
sulfatiazol 20%.

� În acest amestec sângele nu se coagulează, se lasă 10 minute în contact cu
aerul, după care se aplică pe rană sub formă de pansament

� Se poate prepara și un pansament sulfamidat sub formă de pudră.
Amestecul de sânge și sulfathiazol se lasă la uscat, după care se răzuiește
cu un bisturiu și se pulverizează. În această formă pulberea poate fi păstrată
mai mult timp și este utilizată în afecțiuni vaginale, cum ar fi vaginita.



Prepararea unui unguent sulfamidat 10%

� Se folosesc 2 g sulfamidă și 18g jeleu de petrol.

� Sulfamida este amestecată treptat cu o cantitate mică de jeleu de petrol, și cu
restul excipientului, până la omogenizare.restul excipientului, până la omogenizare.

� Identificarea unguentului sulfamidat se face conform tehnicii Osadacenko.

� Astfel, pe o bandă poroasă se întinde o mică cantitate de unguent sulfamidat,
peste care se adaugă 1-2 picături de acid clorhidric concentrat și apare
culoarea portocalie.



Prepararea unei soluții de rivanol 1‰

� Se cântăresc 0,2 g rivanol și se adaugă 100 ml apă distilată,
amestecând până la dizolvare.

� Se adaugă apă pănă la 200 ml, după care se filtrează.� Se adaugă apă pănă la 200 ml, după care se filtrează.
� Preparatul nu se realizează cu ser fiziologic, deoarece NaCl

precipită rivanolul modificându-i starea electrostatică.
� Soluția de Rivanol 1‰ se poate utiliza extern pe mucoase, sau

poate fi injectată intravenos în unele afecțiuni microbiene.



Prepararea unui unguent cu tripaflavină 3%

� Se cântăresc 0,3 g tripaflavină și se dizolvă în puțină apă, apoi se adaugă 10g
de unguent simplu (1: 1 vaselină: lanolină). Se amestecă treptat până la
omogenizare.

� Unguentul cu Tripaflavină este utilizat în afecțiunile vaginale și ale mucoasei
prepuțiale, trichomonoza, pentru a proteja mainile în intervențiile ginecologice
și obstetrice la animale.

Prepararea soluțiilor de pioctanină

� Pioctanina poate fi preparată în soluție apoasă sau alcoolică 1%.
� Soluțiile de pioctanină sunt utilizate cu rezultate foarte bune în

dermatomicoză, exeme umede, diverse dermatite exudative.



5. Farmacografie

Rp./
Arsevin compr. 0.25
D.t.d. N XVI
S. int. 2 x 1/zi, la un vițel cu enterită

Rp/

Rp/
Sulfatiazol compr. 0.5
D. t.d. N LVII
S. int., la oaie

Rp./
Neosalvarsan 4.5
D.t.d N VI.
S. ext., inj, i.v., 2 x1/zi dizolvat in 100ml apă distilată

Rp./
Rivanol 1,0
Aq. Distill q.s. ad. 1000,0
M.f. sol.Tripaflavină 1.5

Vaselină ad 50.0
M.f. ung.
D.S ext, în vaginite 

Rp/
Pioctanină 1.0
Aq. Distill. ad. 100.0
M.f. sol.
D.S. ext., inj., s.c., la cal în afecțiuni podale

M.f. sol.
D.S. ext., spălări vaginale

Rp./
Acaprin 5%, fi x 6 ml   N II
D.S. int. s.c. inj., în babesioză la vacă

Rp./
Albastru de metilen 0.5
Aq. Distill. q.s. ad 50.0
M.f. sol.
D.S. ext., inj., i.v., la vacă, în intoxicații cu compuși cianogenetici
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