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Substanțe care acționează asupra SNC:
Narcotice, anestezice și excitante
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1. Clasificare
Grupe Subgrupe Reprezentanți

Anestezice centrale 
(Narcotice)

Narcotice inhalatorii: Cloroform, Eter, Halotan, Isofluran
Narcotice fixe: Cloralhidrat, Cloraloză, Avertine, Alcool etilic, Uretan
Barbiturice: Fenobarbital, Barbital, Dormital, Baytinal, Pentotal, Sulfat 
de magnieziu, Motor Sedatives
Naturale: Bromură, Valeriană
Neuroplegice: Largactil, Romtiazin
Tranchilizante: Meprobamate

Cocaină; Derivați PABA: Anestesine, Procaină, Tutocaină; Acetanilide:

Substanțe 
deprimante

Anestezice locale
Cocaină; Derivați PABA: Anestesine, Procaină, Tutocaină; Acetanilide:
Xilina (Lidocaină), Curara

Analgezice și 
antipiretice

Opiacee Morfină, Dionin, Heroină, Codenal, Papaverină, 

Sintetice Polamivet, Mialgin, Hidromorfină

Antipiretice Salicilați: salicilat de sodiu, Acid salicilic, 
Anilinice: Acetanilidă, Fenacetină
Pirazolonici: Antipirina, Amidopirin, Algocalmin, Fenilbutazonă
Chinoleinici: Chinina

Substanțe 
excitante

Cafeină, Camfor, Pentetrazol, Nicetamidă, Stricnină, Veratrină, Lobelină



Medicaţia preanestezică - clase de 
medicamente folosite în preanestezie

Clasă Substanțe

Tranchilizante - Sedative Acepromazină, Diazepam, Droperidol, AzaperonaTranchilizante - Sedative Acepromazină, Diazepam, Droperidol, Azaperona

Hipnotice – Sedative Pentobarbital, Cloralhidrat

Opioide Morfina, Meperidina

a2 - agoniste adrenergice Xylazina, Detomidina

Disociative Ketamina, Xylazina, Detomidina



Principalele clase de medicamente folosite în
anestezia generală

Clasă Exemple

Hipnotice - sedative Acţiune foarte scurtă: Tiopental
Acţiune scurtă: Pentobarbital

Disociative KetaminaDisociative Ketamina

Opioide Morfină, Oximorfină, Fentayil, Alfentany

Tranchilizante - sedative Benzodiazepină

Alte clase Guaifenezin, Propofol, Etomidat, Saffan



Ketamină

Isofluran

Medetomidina Detomidina

Azaperon

Butorfanol
(analgesic)

Acepromazină maleat

Stearat de magneziu, 
Bromură de potasiu

(analgesic)



Acepromazina



3. Narcotice. Farmacodinamie 

Anestezice generale volatile 
Fazele narcozei:
� a) Faza corticală: hiperexcitare datorată inhibării asincrone a diverselor centre

corticale. Excitația se manifestă în diferite forme. Astfel, se observă anxietatea,
deplasare rapidă în toate direcțiile, mâncărimi severe în special în regiunea
capului, tulburări de echilibru, iar la sfârșitul fazei corticale apare somnul narcotic.capului, tulburări de echilibru, iar la sfârșitul fazei corticale apare somnul narcotic.

� b) Faza subcorticală - dispariția sensibilității începând de la membre spre trunchi
și partea din spate a corpului.

� c) Faza medulară - reflexele dispar, este faza chirurgicală, de narcoză reală, în
care se efectuează operația.

� d) Faza bulbară - apar fenomenele toxice. Prin acțiunea narcoticului asupra
bulbului, centrele respiratorii și vaso-motorii sunt afectate. Această fază se
manifestă prin modificarea respirației, care devine dispneică care duce treptat la
apnee.



Comparație între narcoza cu cloroform și eter
� Analizând comparativ acțiunea cloroformului și eterului, vom vedea că în cazul

primei substanțe, narcoza apare mai rapid dar eliminarea este mai lentă.
� Acest lucru se datorează liposolubilității mai mari a cloroformului, coeficientul de

partiție fiind 263, comparativ cu 50 în cazul eterului.
� Acesta este și motivul toxicității mai mari a cloroformului comparativ cu eterul.

Proprietatea lipoidotropă comparativă a cloroformului și eterului
Test in vitro

� În două tuburi se adaugă 15 ml de apă distilată și se adaugă 1 ml de cloroform în� În două tuburi se adaugă 15 ml de apă distilată și se adaugă 1 ml de cloroform în
primul și 1 ml de eter în al doilea.

� Se constată că, în timp ce eterul se amestecă bine cu apa, solubilitatea
cloroformului în apă fiind de doar 1/150, deci de 10 ori mai mică decât cea a
eterului.

� În alte două tuburi se adaugă 1 ml de ulei vegetal, și 2 ml de cloroform (primul
tub) și eter (în cel de-al doilea tub).

� Se amestecă și se constată că ambele substanțe sunt solubilizate în ulei. Cu
toate acestea, solubilitatea cloroformului este mai mare.



In vivo (doar discuția despre model)
� Se plasează patru șoareci sub patru clopote de sticlă, fiecare având o

greutate corporală similară.
� Sub clopotele 1 și 2 se introduc plăci Petri care conțin ulei vegetal. Sub

clopotele nr. 1 și 3 este plasat un tampon cu cloroform, iar sub clopotele nr. 2
și 4 un tampon cu eter.

� Analizând efectul comparativ, vom vedea că narcoza apare mai rapid sub� Analizând efectul comparativ, vom vedea că narcoza apare mai rapid sub
clopotele 3 și 4 unde nu există ulei vegetal, în schimb apare lent sub
clopotele 1 și 2, unde uleiul absoarbe o parte din substanță.

� Comparând în continuare afinitatea pentru ulei a celor două substanțe, se
observă că eterul este mai puțin absorbit de către ulei decât cloroformul.

� Aceasta face ca perioada de inducție a cloroformului să se extindă mai mult
decât în cazul eterului, iar efectele să fie mai slabe în comparație cu acțiunea
obișnuită a celor două substanțe.



Caracteristici Cloroform Eter

Greutate moleculară 1.470 0.715

Inflamabil Nu Da

Perioadă de inducere scurtă lungă

Irită mucoasele Ușor Puternic

Limită de siguranță Scăzută (1,3-1,5%) Crescută (3-6%)

Presiune arterială Scade Normală

Cord Aritmie Normal

Respirație Depresată NormalăRespirație Depresată Normală

Ficat Toxic Nu influențează

Sensibilitate capilară Nemodificată Crescută

Stimulează SNV Nu Da

Eliminare Lent Rapid

Contraindicatii Afecțiuni cardiace, hepatice, renale Afecțiuni respiratorii,Diabet

Decese 1/3.000 1/10.000

Riscuri Ficat Pulmon


