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1.Clasificarea substanţelor cu acţiune asupra 
aparatului circulator

Grupe Subgrupe Reprezentanți

Medicația 

Cardiotonice
Glicozide digitalice:Digitalină, Digoxină
Glicozidele strofantinice: Strofantină
Ceapa de mare,Glicozidele din adonis vernalis, Glicozidele din 
convallarie majalis, Sparteină, Pimobendan

Analeptice Cafeină natriu benzoică, Camfor, Pentetrazol, Nicetamidă
Medicația 
cardiacă

Analeptice Cafeină natriu benzoică, Camfor, Pentetrazol, Nicetamidă

Antiaritmice
Chinidină, Procainamidă, Procaină, Efedrină, Propanolol, Lidocaină, 
Amiodaronă, Verapamil

Medicația 
vasculară

Vasodilatatoare Hidralazina, Diazoxidul, Verapamilul, Captopril, Enalapril, Benazepril, 
Quinapril, nitroglicerină, natrium nitrosum

Papaverinum hydrocloricum, iodum şi natrium iodatum

Vasoconstrictoare Cafeină natriu benzoică, pentetrazol, stricnină, adrenalina şi 
noradrenalina, efedrină, vasopresina



1.Clasificarea substanţelor cu acţiune asupra 
aparatului circulator

Grupe Subgrupe Reprezentanți

Stimulante  ale 
eritropoezei

preparate Fe+++,vit. B12, acid folic, microelemente, extract de ficat

Stimulante ale Stimulatori biogeni

Medicaţia 
sanguină 

Stimulante ale 
leucopoezei

Stimulatori biogeni

Hemostatice
vitamina K3, Clorură de calciu, Calciu gluconic, gelatina, trombina
hemostatice locale

Anticoagulante Heparina, derivaţii cumarinici



Pimobendan

Benazepril, 
Spironolactona

Pimobendan Benazepril
Fier (dextran)
Vitamina B12



2. Clasificarea substanţelor cu acţiune asupra 
aparatului respirator

Grupe Subgrupe Reprezentanți

Antitusive Centrale
Codeină, Hidrocodonă, Dioninum, Bromoform,Tusomag, Calmotusin

Periferice radix althaea, species pectoralis, radix liquiritiae, t-ra belladonna, 

aconiti

Fluidifiante şi Sulfură de stibiu, Sărurile de amoniu, Acetilcisteina de sodiu, 

Expectorante

Fluidifiante şi 
excretomotrice

Sulfură de stibiu, Sărurile de amoniu, Acetilcisteina de sodiu, 
bromhexim, benzoatul de sodiu, radix ipecacunahae

Antisecretorii Ulei de terebentină, Eucaliptol, menthae piperithae, creozot, guaiacol, 
camfoteprin, pneumosept

Analeptice 
respiratorii

Centrale Pentetrazol, Nicetamidă

Reflexe Lobelină, Eter etilic

Reflexoterapie Cu amoniac, eter, uleiuri eterice



2. Clasificarea substanţelor cu acţiune asupra 
aparatului respirator

Grupe Subgrupe Reprezentanți

Medicaţia 
Musculotrope Cafeină natriu benzoică, papaverinum hydrochloricum, natrium 

nitrosumMedicaţia 
bronhodilatatoare 

nitrosum

Neurotrope
Atropină, adrenalină, efedrina, tranchilizante: largactil, ACTH, 
cortizon, vasopresina, antihistaminice: romergan, feniramin



bromhexina



4. Farmacodinamie

Acţiunea tonicelor cardiace asupra cordului izolat

� Se prepară un cord izolat după tehnica Straub şi se perfuzează cu ser Ringer.
Se înregistrează timp de câteva minute contracţiile cardiace normale.

� Prin canula de perfuzie se introduc 3-4 picături de apă cloroformată, astfel se� Prin canula de perfuzie se introduc 3-4 picături de apă cloroformată, astfel se
va observa o scădere a puterii de contracţie şi a ritmului cardiac, datorită
efectului toxic exercitat de cloroform la nivelul miocardului.

� Se spală cordul prin perfuzie cu ser Ringer, după care se introduce prin canulă
strofantină sol. 0,1‰. Se constată revenirea la normal a ritmului şi forţei de
contracţie a cordului iar apoi depăşirea amplitudini iniţiale.

� Frecvenţa este deobicei ceva mai mică decât înainte datorită efectului uşor
bradicardizant al strofantinei.



� După ce se spală cordul din nou cu ser Ringer, se perfuzează câteva picături de
digitalină 0,1‰.

� Pe electrocardiogramă va apărea o amplitudine mai mare a contracţiilor cardiace
decât în cazul strofantinei şi o scădere mai evidentă a ritmului.

� Strofantina şi digitalina au efecte asupra tuturor funcţiilor cardiace. Astfel, ele
acţionează stimulator asupra miocardului contractil (fibra adultă) şi inhibitor asupra
miocardului specific (fibre embrionare). Ca atare, prezintă următoarele efecte:miocardului specific (fibre embrionare). Ca atare, prezintă următoarele efecte:

� Pozitiv: - inotrop (contractilitate)
-batmotrop (excitabilitate)
- tonotrop (tonicitate)

� Negativ: -dromotrop (conductibilitate)
-cronotrop (ritmicitate)

� Strofantina are o acţiune rapidă şi de durată mai scurtă, pe când digitalicele
acţioneazî după o perioadă de latenţă şi au efect mai îndelungat.



Acţiunea de potenţare a ionilor de calciu asupra 
substanţelor cardiotonice

� Un cord izolat prin metoda Straub se perfuzează cu ser Ringer, înregistrându-se
contracţiile cu ajutorul unui kimograf.

� Se administrează prin canula de perfuzie 4-5 picături de clorură de calciu în
soluţie de 1%. Se constată că nu apar modificări evidente la înregistrarea grafică.soluţie de 1%. Se constată că nu apar modificări evidente la înregistrarea grafică.

� Se spală cordul cu ser Ringer şi se administrează digitalină urmărind efectul
cardiotonic care apare.

� Se spală din nou cordul şi se perfuzează digitalină şi ioni de calciu. Se poate
observa apariţia unui efect puternic de stimulare a activităţii cardiace.

� Administrând apoi o soluţie de clorură de potasiu se înregistrează o acţiune de
deprimare a cordului.

� Se poate deduce de aici că în timp ce ionii de calciu potenţează efectul
substanţelor cardiotonice, ionii de potasiu acţionează antagonizând acest efect.



� Se pare că tonicele cardiace intervin în schimburile de ioni prin membrana
celulară a miocardului.

� Astfel ele cresc concentraţia calciului în miocard scăzând în schimb pe cea a
potasiului.potasiului.

� Se pare că această acţiune de transport prim membrană a electroliţilor se
realizează prin legarea ionilor sub formă de chelaţi.



Acţiunea toxică a dozelor mari de digitală asupra cordului „in 
situ”

� Se descoperă cordul și se înregistrează contracţiile la un electrokimograf.
� Se administrează apoi în vena abdominală 0,2 ml infuzie de digitală proaspăt� Se administrează apoi în vena abdominală 0,2 ml infuzie de digitală proaspăt

preparată.
� Se constată creşterea forţei de contracţie a cordului, exprimată prin mărirea

amplitudinii mişcărilor înregistrate grafic.
� Se mai administrează 0,5 ml infuzie de digitală, observându-se apariţia

extrasistolelor, după care se instalează blocul cardiac parţial.



Acţiunea vasodilatatoare periferică a nitritului de sodiu şi a 
papaverinei clorhidrice

� Metoda Laewen-Trendelenburg
� Se eviscerează animalul şi se introduce în aortă o canulă fină de sticlă

pusă în legătură cu un vas de perfuzie conţinând ser Ringer. Se fixează
canula în aortă. Vasele se ligaturează. De asemenea, în vena
abdominală mediană se fixează o canulă fină de sticlă.

� Serul Ringer perfuzat prin aortă ajunge în membrele posterioare,
revenind pe cale venoasă, şi este colectat la nivelul venei abdominale.revenind pe cale venoasă, şi este colectat la nivelul venei abdominale.
Se ridică vasul de perfuzie astfel, ca să se regleze debitul de colectare
din vena abdominală, la 10 picături pe minut.

� Se introduce prin tubul de perfuzie 0,25 ml nitrit de sodiu soluţie 1%.
� Se poate constata că nitritul de sodiu produce vasodilataţie şi ca urmare

a acesteia, numărul de picături pe minut care se colectează este mărit.
� Perfuzând după spălare 1 ml sol. 0,02% papaverină clorhidrică, vom

constata de asemenea apariţia unei vasodilataţii, dar cu durată mai
scurtă.



Acţiunea nitritului de sodiu asupra vascularizaţiei limbii, 
mezenterului şi a membranei interdigitale 

� Se injectează 1 ml sol. 5% de nitrit de sodiu, sau se aplică direct pe
ţesuturile respective 1-2 picături din soluţia 1%.

� Urmărind efectele asupra vaselor, se poate constata apariţia unei
vasodilataţii şi existenţa unui flux sanguin mai abundent.

� Experienţa se poate executa şi cu alte substanţe vasodilatatoare.



Acţiunea toxică a nitritului de sodiu

� Se examinează pielea la nivelul abdomenului şi se cercetează reflexele.
� Se administrează o doză toxică de 1 ml soluţie 10% nitrit de sodiu.
� După 15 minute se poate observa scăderea reflexelor, care dispar treptat,

apărând în fază finală paralizie.apărând în fază finală paralizie.
� Pielea este colorată în brun-roşcat.
� Dacă se deschide cavitatea abdominală şi cea toracică, se poate observa o

congestie a organelor şi o coloraţie brun-roşcată a sângelui. Diluând câteva
picături de sânge în ser fiziologic, se poate constata că acesta este hemolizat.



Utilizarea nitritului de sodiu ca antidot în intoxicaţiile cu cianuri

� La câteva minute după administrarea a 4 mg/kg cianură de potasiu în soluţie
1% injectat subcutanat apar fenomene respiratorii grave, ca urmare a blocării
respiraţiei celulare sub acţiunea cianurii.

� Intervenind în primele 2 minute după oprirea respiraţiei cu nitrit de sodiu 15
mg/kg corp în sol. 1% injectat intravenos, urmat la scurt timp de 4,5 ml sol.
20% tiosulfat de sodiu, injectat de asemenea intravenos, se poate constata că
respiraţia reapare treptat revenind la normal după 5-10 minute.

� Cianurile acţionează blocând respiraţia tisulară, consecutiv inhibării reversibile
a citocromoxidazei şi a altor enzime oxidative.

� Nitriţii prin proprietatea lor methemoglobinizantă, scot ionii CN din legăturile lor
cu enzimele oxidative celulare şi dau naştere la cianmethemoglobină.

� Tiosulfatul de sodiu preia ionul CN din cianmethemoglobină, dând naştere la
tiocianat, care este un produs lipsit de toxicitate şi eliberându-se ulterior
hemoglobina.



Acţiunea unor substanţe medicamentoase asupra musculaturii
traheo-bronhice 

� Se deschide cavitatea toracică şi se excizează traheea în totalitate şi o bronhie
primară.

� Se montează fragmentul într-o baie de organ şi se leagă la peniţa inscriptoare a
unui kimograf.

� În baie se găseşte o soluţie Krebs-Henseleit, Hastings sau van Kyke, la
temperatura de 370C. Oxigenarea se face prin barbotare cu aer.temperatura de 370C. Oxigenarea se face prin barbotare cu aer.

� Se introduce în baie 1 ml sol. Acetilcolină, după care se spală , apoi 0,5 ml
adrenalină, urmată din nou de spălare şi iar 1 ml de acetilcolină, după care
urmează o nouă spălare.

� În continuare administrările decurg astfel: 0,5 ml efedrină, spălare; 0,5 ml
adrenalină, 1 ml acetilcolină; spălare, 1 ml acetilcolină, spălare; 1 ml atropină,
spălare; 1 ml histamină, spălare; 1 ml prometazină; 1 ml histamină.

� După fiecare substanţă şi după fiecare spălare se aşteaptă 2-4 minute.



� Urmărind efectele se poate observa că acetilcolina şi histamina produc
contracţia musculaturii traheo-bronhice.

� Aceasta cedează mai uşor după spălare în cazul histaminei decât în cea a
acetilcolinei.

� Spasmul musculaturii traheo-bronhice produs de acetilcolină dispare sub� Spasmul musculaturii traheo-bronhice produs de acetilcolină dispare sub
acţiunea substanţelor antagonice cum ar fi parasimpatico-liticele sau
simpaticomimeticele. Eficacitatea lor în ordine crescândă este: atropină,
efedrină, adrenalină.

� Spasmul produs este prevenit de romergan (prometazină) care blochează
receptorii histaminergici.



� tablou comparativ dintre acţiunile adrenalinei şi efedrinei:

Acţiuni Adrenalină Efedrină
S.N.C stimulare slabă stimulare
Inima stimulare; tendinţă pronunţată la aritmii stimulare; tendinţă slabă la aritmii

-constricţie
-instalare rapidă

-scurtă durată

constricţie
-instalare lentă
-durată de 10 ori mai lungă decât la 

Arteriolele
-scurtă durată

-urmată de dilatare
-întărită de cocaină

-se menţine prin repetarea dozelor
-inversată de simpaticolitice

-durată de 10 ori mai lungă decât la 
adrenalină
-nu urmează dilatare
-cocaina o scade sau nu o influenţează
-scade prin repetarea dozelor (tahifilaxie)

Bronhiile

dilataţie:
-intensă
-bruscă

-de scurtă durată

dilataţie:
-mai puţin intensă
-instalare lentă
-durată mai lungă

Muşchii striaţi nu sunt influenţaţi activă în miastenie



5.Tehnică farmaceutică

Prepararea unei infuzii de frunze de Digitalis

� Se cântăresc 0,5 g frunze de Degețel, se mărunţeşte uşor şi se prepară 100 ml 
infuzie, după tehnica învăţată la soluţiile extractive.

� Se pot prepara şi infuzii mai concentrate, care merg până la 4%.
Din frunzele de digital odată cu glicozizii cardiotonici se extrag şi saponine, care � Din frunzele de digital odată cu glicozizii cardiotonici se extrag şi saponine, care 
favorizează absorţia acestora şi fixarea lor pe miocard.

� Existenţa saponinelor se observă prin prezenţa spumozităţilor ce apar la agitarea 
infuziei. 

� Ea se poate pune în evidenţă şi prin acţiunea hemolizantă a acestora, demonstrată 
prin amestecul cu o cantitate mică de sânge în eprubetă.



6. Farmacografie 
Rp./ Fol. Digitalis pulv.       12,0

Rad. Altheae pulv.       50,0
Fruct. Juniperi pulv.   100,0

M.D.S int câte 3 linguri pe zi la cal (vacă)
(tonic cardiac)

Rp./ Camphorae                    15,0
Tinct. Strophanti
Rad. Altheae pulv   aa   50,0

Rp./ Tinct. Digitalis
Tinct. Strophanti     aa   100,0
M.D.S int 2X1 linguri pe zi
la vacă în febră aftoasă (tonic cardiac)

Rp./ Tinct. Strophanti                       5,0
Theobromini natrii-salicylici      2,5
Sirupi simplicis                         
Aquae destill.                 aa      75,0Rad. Altheae pulv   aa   50,0

Aquae font            Q.S
Ut.f boli   II
D.S int 1/zi la cal sau vacă
(analeptic şi tonic cardiac)

Rp./ Fol. Digitalis pulv         1,0
Sacchari pulv              9,0
M.Div. p. aeq     X
D.S int 2x1/zi
la câine în ascită 

(tonic cardiac şi diuretic)

Aquae destill.                 aa      75,0
M.D.S int. 3x1 linguriţe/zi
la câine în ascită

(tonic cardiac şi diuretic)

Rp./ Coffeini natrii benzoici sol. 25%  fiole a 5 ml   N  X
D.S ext. 2x2 fiole/zi în inj. s.c. la vacă
(analeptic cardiac)

Rp./ Oleum camphorati sol. 20% fiole a 10 ml N XII
D.S. ext în inj. i.m 2x3 fiole/zi la cal
(analeptic cardiac)



6. Farmacografie 
Rp./ Stibii sulfurati rubri         100,0

Natrii chlorati                 150,0

Fruct. Juniperi pulv.      150,0

M.D.S int 3x1 linguri/zi la cal

amestecat în uruieli (expectorant)

Rp./ Inf. Rad. Ipeca       0,3/140,0

Natrii benzoici                 3,0

Sirupi codeini                 20,0

M.D.S int 3x1 linguri/zi la câine

În bronşită (expectorant şi behic)

Rp./ Codeini phosphorici        0,05

Sacchari pulv.                0,3

M-f pulv.

D.t.d.                 IX

S. int 3x1/zi la câine (behic)



Video

�https://www.youtube.com/watch?v=k1TXm1nYawQ&t=2621s

�https://www.youtube.com/watch?v=3p5F_MoupZw�https://www.youtube.com/watch?v=3p5F_MoupZw


