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1. Clasificare

� Modificatori ai SNV
• parasimpaticomimetice și parasimpaticolitice
• simpaticomimetice și simpaticolitice
• substanțe ganglioplegice

� Antihistaminice
• Prometazină (Romergan)
• Feniramină
• Clorfeniramină
• Ciproheptadina (Peritol)
• Hidroxizină
• Difenhidramina clorhidrică



Modificatori ai SNV

Grupe Reprezentanți

Parasimpaticomimetice Directe: Acetilcolină, Vasoperif, Pilocarpină, Arecolină;
Indirecte: Ezerină, Neostigmină;

Parasimpaticolitice Atropină, Scopolamină, Tropicamidă, ScobutilParasimpaticolitice Atropină, Scopolamină, Tropicamidă, Scobutil

Simpaticomimetice Directe: Adrenalină și Noradrenalină
Indirecte: Efedrină, Amfetamină

Simpaticolitice Yohimbină, Secară cornută

Substanțe ganglioplegice Nicotină, Sparteină, Procaină



neostigmin metil sulfat



Prometazin

Clorfeniramin
maleat
-Bovine-

Oclacitinib
Tratamentul pruritului asociat cu
dermatita alergică la câini -Nu este
antihistaminic-



3. Farmacodinamie

� O serie de medicamente cu acțiuni terapeutice bine definite, determină totodată
unele efecte secundare care se reflectă asupra sistemul nervos vegetativ,
respectiv în teritoriile aflate sub influența SNV.

� Substanțele cu acțiune asupra SNV se împarte în două grupe:
-substanțe cu acțiune asupra teritoriilor colinergice.-substanțe cu acțiune asupra teritoriilor colinergice.
-substanțe cu acțiune asupra teritoriilor adrenergice.

� Substanțele parasimpaticomimetice au efecte similare cu cele ale acetilcolinei,
mediatorul chimic colinergic. Acestea pot acționa fie direct, fie indirect prin
acetilcolina rămasă după blocarea acetilcolinesterazei (enzimă care o
hidrolizează acetilcolina)

� Substanțele simpaticomimetice acționează în același mod ca adrenalina și
noradrenalina, mediatorii chimici ai sistemului simpatic.



� În fiecare grup distingem substanțe care exercită un efect
stimulator și altele cu efect inhibitor și care antagonizează acțiunea
primului.

� Astfel:
Substanțe parasimpaticomimetice – directe și indirecte
Substanțe parasimpaticolitice
Substanțe simpaticomimetice – directe și indirecte
Substanțe simpaticolitice



Efectul substanțelor colinergice și 
adrenergice

Locul de acțiune Substanțe Substanțe Locul de acțiune Substanțe 
colinergice

Substanțe 
adrenergice

Ochi

Pupilă Mioză Midriază

Presiune intraoculară Scăzută Crescută

Glandă lacrimală Hipersecreție Normală



Efectul substanțelor colinergice și 
adrenergice

Locul de acțiune Substanțe colinergice Substanțe adrenergice

Cord

Frecvență Bradicardie Tahicardie

Ritm Bloc A-V Extrasistole

Debit cardiac Scăzut Crescut

Vase de sânge

Creier, Plămâni, Abdomen - Constricție

Coronare Constricție Dilatare

Piele, mucoase, Musculatură Dilatare (musculatură striată) Constricție



Efectul substanțelor colinergice și 
adrenergice

Locul de acțiune Substanțe colinergice Substanțe adrenergice

Respirator

Glande naso-faringiene Hipersecreție Normal

Musculatură bronhială Contracție Relaxare

Glande bronhiale Hipersecreție Normal sau Hipo-

Glande salivare

Vascular Vasodilatație Vasoconstricție

Secreție Hipersecreție Hiposecreție



Efectul substanțelor colinergice și 
adrenergice

Locul de acțiune Substanțe 
colinergice

Substanțe 
adrenergice

Stomac și intestin

Tonus Crescut ScăzutTonus Crescut Scăzut

Motilitate Crescută Scăzută

Sfincter Relaxare Contracție

Secreție Stimulată Normală sau inhibată



Efectul substanțelor colinergice și 
adrenergice

Locul de acțiune Substanțe colinergice Substanțe adrenergice

Pancreas

Secreție exocrină Crescută Normală

Secreție endocrină Crescută (Insulină) Normală

Vezică biliară Contracție Relaxare

Splină

tonus neschimbat contractată

Țesut adipos - Acizi grași în circulația sangvină

Glande sudoripate Crescută (general) Crescut (local)



Efectul substanțelor colinergice și adrenergice

Locul de acțiune Substanțe colinergice Substanțe adrenergice

Suprarenale

activitate Secreție de adrenalină Descărcare de catecolamine

Ureter

Tonus și motricitate nemodificat diminuatTonus și motricitate nemodificat diminuat

Vezică urinară

detrusor Contracție Relaxare sau normal

sfincter Relaxare Contracție

Uter

tonus Crescut Scăzut sau normal

motilitate crescut Scăzut sau normal



Acțiunea substanțelor parasimpatomimetice și
parasimpatolitice asupra ochiului

� Instilarea unei substanțe parasimpaticomimetice în ochi duce la
apariția miozei datorită contracției musculaturii ciliare a irisului.

� Reflexul fotomotor este diminuat sau inhibat.
� Tensiunea intraoculară scade prin dilatarea canalului Schlemm
și a spațiilor Fontana care apar în urma miozei.

� Secreția lacrimă este crescută.� Secreția lacrimă este crescută.

� Dacă în ochi se instilează o substanță parasimpaticolitică
(atropină), apar exact modificările opuse.

� Astfel, se poate observa instalarea midriazei pasive prin
paralizia mușchiului circular al irisului, lipsă de acomodare a
pupilei la reflexul fotomotor, creșterea tensiunii intraoculare și
scăderea secreției lacrimale.



Acțiunea substanțelor
parasimpatomimetice și parasimpatolitice

asupra ochiului

� Atropina poate contracara efectul substanței
parasimpatomimetice și se observă apariția
modificărilor caracteristice.

� Pe de altă parte, adăugarea de Pilocarpină sau
Ezerină în ochiul atropinizat nu exercită niciunEzerină în ochiul atropinizat nu exercită niciun
effect deoarece substanța litică are acțiunea
predominantă.



Acțiunea pilocarpinei și atropinei asupra cordului

� Dacă dintr-o soluție de pilocarpină clorhidrică 1% se depun 2-3 picături direct
pe vârful cordului se observă o scădere marcantă a ritmului cardiac, datorităpe vârful cordului se observă o scădere marcantă a ritmului cardiac, datorită
efectului parasimpatomimetic al pilocarpinei.

� Dacă după spălare se adaugă 2-3 picături de soluție atropină 1% după scurt
timp vom putea observa normalizarea ritmului cardiac, iar mai apoi apariția
tahicardiei. Acest lucru se datorează blocării receptorilor colinergici de către
atropină.



Acțiune comparativă a atropinei și scopolaminei asupra SNC

� Administrarea de scopolamină duce la apariția de mișcări leneșe și
necoordonate, respirație scurtă și superficială.

� Pe de altă parte, administrarea de atropină provoacă mișcări vii, reflexe� Pe de altă parte, administrarea de atropină provoacă mișcări vii, reflexe
crescute și tahipnee.

� Efectele se datorează faptului că cele două substanțe parasimpaticolitice
acționează diferit asupra SNC.

� În timp ce atropina este un excitant al SNC, scopolamina exercită o acțiune
deprimantă.



Acțiunea adrenalinei asupra cordului izolat

� Adăugarea a câteva picături de adrenalină 0,1 ‰ duce la tahicardie prin
efectul asupra sistemului nervos intrinsec al cordului, precum și o creștere a
amplitudinii contracțiilor cardiace datorită efectului direct al adrenalinei
asupra mușchiului cardiac.

Acțiunea adrenalinei asupra ochiuluiAcțiunea adrenalinei asupra ochiului
� Adrenalina acționează la nivelul pupilei prin contracția musculaturii radiale,

determinând astfel apariția midriazei active.
� Acțiunea simpaticomimetică are loc la nivelul a două tipuri de receptori

adrenergici numiți alfa și beta, astfel încât receptorii alfa au în general
efecte stimulatoare, pe când cei beta sunt predominant inhibitori.

� Midriaza se realizează prin intermediul receptorilor alfa.



Organul efector
Efecte datorită activării receptorilor

alfa beta

Cord Nodul sino-atrial - coronotrop pozitiv

Nodul atrio-ventricular - creşterea vitezei conducerii, scurtarea perioadei refractare

Atriu-ventricul - Inotrop, pozitiv, batmotrop pozitiv

Vase sanguine

În muşchi scheletici contracţii (constricţie) relaxare (dilataţie)

În piele mucoase şi teritoriu splanhnic contracţie -

Muşchi bronhici - relaxare

Tub digestiv Gl 
salivare

secreţie -

Muşchi netezi gastrici - Relaxare

Muşchi netezi intestinali relaxare Relaxare

Sfinctere intestinale contracţie -Sfinctere intestinale contracţie -

Vezica biliară - relaxare

Vezica urinară

Detrusor
- relaxare

Trigon şi sfincter contracţie -

Ureter, deferent contracţie -

Ochi Muşchiul radiar al 
irisului

contracţie (midriază) -

Muşchiul ciliar - relaxare

Splina contracţie -

Uter contracţie relaxare

Muşchi pilomotori contracţie -

Membrana nictitantă contracţie scăderea tonusului

Metabolism - hiperglicemie, hiperlactacidemie, hiperkaliemie



Efectul adrenalinei, noradrenalinei şi efedrinei asupra 
tensiunii arteriale şi respiraţiei

� La un câine narcotizat cu cloraloză, injectat mai apoi cu adrenalina clorhidrică 30 mcg /kg
intravenos în soluţie 0,1‰ se observă o hipertensiune accentuată (180-200 mm Hg), tahicardie,
inotropism cardiac pozitiv alternat cu scăderii compensatoare ale ritmului cardiac, iar după câteva
minute tensiunea arterială scade coborând pentru scurt timp chiar sub limitele normale. Respirator
se înregistrează iniţial o apnee, urmată de tahipnee şi apoi revine la normal.

� Hipertensiunea este consecinţa vasoconstricţiei periferice şi a acţiunii stimulatoare directe asupra
miocardului. Hipotensiunea de la sfârşit este efectul cantităţilor mici de adrenalină care au acţiune
vasodilatatorie.vasodilatatorie.

� Tahicardia se datoreşte acţiunii substanţei asupra nodulilor Keith şi Flack din inervaţia intrinsecă a
cordului şi ca o compensaţie a hipertensiunii de natură vasculară.

� Apneea iniţială este un refelx ca uramre a cantităţii mari de adrenalină ce ajunge la nivelul
receptorilor sino-carotidieni precum şi datorită unei ischemii ce apare la nivelul centrului respirator.
Tahipneea este consecinţa efectului bronhodilatator al adrenalinei.

� Injectarea de noradrenalină în doză de 10 mcg/kg produce la fel o hipertensiune, dar de data
aceasta constantă şi de durată, ceea ce se datorează acţiunii pronunţat vasculare a acestei
substanţe. Respiraţia este mai puţin modificată.

� Injectarea I.V cu 1mg/kg efedrină duce la apariţia unei hipertensiuni ce se instalează mai lent dar
este de mai lungă durată. Respiraţia după o scurtă şi uşoară apnee este puternic stimulată prin
efectul substanţei la nivelul centrului respirator bulbar şi a bronhodilataţiei de natură simpatică.



• În tabelul următor se pot vedea acţiuniile comparative ale adrenalinei şi noradrenalinei.

Organul şi funcţia Adrenalina Noradrenalina

Inima

Frecvenţa crescută scăzută

Debit cardiac crescută modificări neînsemnate

Excitabilitate mult crescută crescută

Tensiunea arterială

Sistolică crescută crescută

Diasistolică săzută crescută

Patul vascular

Muşchi constricţie constricţieMuşchi constricţie constricţie

Piele şi viscere constricţie constricţie

Inima dilataţie dilataţie

Rezistenţa periferică totală scăzută crescută

Permeabilitate capilară redusă Efect slab

Metabolism

Consum de oxigen, eliberare de glucoză scăzută neînsemnat

SNC simulare,stare anxioasă,respiraţie stimulată, tremor efecte neînsemnate

Bronhii relaxare efect slab

Intestin relaxare relaxare

Sfinctere constricţie constricţie

Vezica urinară relaxare relaxare

Uter (gravid) uzual inhibiţie stimulare



Acţiunea extractului de secară cornută

� După injectarea unui extract fluid de secară cornută la cocoși se poate
observa apariţia unei cianoze progresive care merge până la înergrirea
crestei. Aceste efecte se menţin timp de câteva ore.

� Cianoza crestei se datoreşte unei puternice acţiunii de vasoconstricţie
produsă de alcaloizii din secara cornută. Această vasoconstricţie are ca
rezultat o stază sanguină la nivelul extremităţiilor. Când durata acestei
staze este mai mare decâteva ore pot apare gangrene ale extremităţiilor.

� La nivelul uterului derivaţii de secară cornută produc contracţii puternice
ale musculaturii, fiind folosite la naşteri eutocice pentru expuzarea fătului.
De asemeni prin creşterea tonusului musculaturii uterine au bune efecte
antihemoragice la nivelul acestui organ.



Acţiunea antihistaminică a romerganului

� Se injectează Romergan 0,01g/kg, subcutanat, după 10-15 minute se injectează intravenos 1
ml /kg albastru de tripan soluţie 10%. O zonă de pe suprafața corpului este depilată și se
administrează intradermic 0,1 ml soluţie 1% de histamină.

� Astfel, fără administrare de Romergan se poate observa apariţia unei coloraţii albastre la
nivelul pielii în zona depilată, în schimb nu apar nici un fel de modificări dacă se administrează
antihistaminicul. Efectul se datoreşte protecţiei exercitate de această substanţă împotriva
histaminei.histaminei.

� Albastrul de tripan nu difuzează în afara patului vascular decât dacă acesta este lent şi permite
extravazarea sa. Acest efect îl relizează histamina. În schimb sub acţiunea antihistaminică a
romerganului modificările vasculare nu se mai produc.

� De asemenea romerganul mai exercită şi un efect antivomitiv şi uşor hipnotic.



Acţiunea antihistaminică a clordelazinului în şocul anafilactic 

� Administrarea de clordelazină urmată la 20 de minute de pulverizarea de� Administrarea de clordelazină urmată la 20 de minute de pulverizarea de
histamină glicerinată 1%, duce la o stare de somnolență, fără modificări din
cauza histaminei.

� În schimb, administrarea unică de histamină glicerinată cu 1% conduce la
șoc anafilactic.



4. Farmacografie

Rp./ Vasoperif sol. 1% fi x 10 ml   N II

D.S ext, inj., s.c. la cal 2x1/zi (atonie intestinală)

Rp./ Miostin  fi x 1 ml    N III

D.S ext, inj., i.m., 1x1/zi la câine în 2 reprize (atonia vezicii 
urinare)

Rp./ Efedrină  sol. 5% fi x 1 ml  N V

D.S ext în inj. s.c.,1 x1/zi la cal  (spasm 
bronşic)

Rp./ Secale cornuti pulv.    3,0

D.S int amestecat în uruială la scroafă

(retenţie placentară)

Rp./ Adrenalină sol. 1% fi x5 ml  N II 

D.S ext. s.c. la vacă în 2 reprize

Rp./ Arecolină sol. 1% fi x 5ml   N II

D.S.ext inj. s.c. la vacă 1/zi, în două reprize

Rp./ Atropină  sol. 1% fi x 5 ml   N II 

D.S ext, inj., s.c., 1x1/zi în două reprize la cal  (colică prin 
spasm intestinal)

Rp./ Romergan  sol. 2,5% fi x 2 ml   N  X

D.S ext. i.m., 1x1/zi la vacă în două reprize

(urticarie)

Rp./ Procaini hydrochlorici sol.5% fi x  5 ml N III

D.S ext, inj., lent i.v., la cal

(ganglioplegic în colică)



Video

�https://www.youtube.com/watch?v=qeXP_ricT4s

�https://www.youtube.com/watch?v=D5PHANcdA_E


