
Semestrul II

Farmacologie

Laborator 13

Substanţe cu acţiune asupra 

metabolismului, vitamine și hormoni



�1.Clasificare

�2. Farmacognozie

�3. Farmacodinamie

�4. Farmacografie



1. Clasificarea substanțelor ce acționează asupra 
metabolismului

Grupe Subgrupe Reprezentanți

Analeptice 
nutritive

Generale Glucoză, Amilium

Speciale Carnea crudă, grăunțe, uruieli

Substanțe 
plastice

Fierul Fier, Fier dextran

Complexe minerale -

Calciul Carbonat de calciu, Clorură de calciu, gluconat și borogluconat de 
calciu

Fosforul -

Iodul Iodură de potasiu, proteine iodate, lipide iodate

Clorura de sodiu -

Stimulente ale 
metabolismului

Alcoolul etilic -

Arsenul -

Antibiotice-stimulatori 
de creștere

-



1. Clasificarea substanțelor ce 

acționează asupra metabolismului

Grupe Subgrupe Reprezentanți

Biocatalizatori
Vitamine Liposolubile: A, D, E ( și asociațiie A D 3 E), K, F

Hidrosolubile: complexul de vitamine B, CBiocatalizatori Hidrosolubile: complexul de vitamine B, C

Enzime Hialuronidaza, Tripsina, Chemotripsina, Streptochinaza



1. Clasificarea substanțelor și preparatelor 
hormonale
Grupe Subgrupe Reprezentanți

H. gonadotropi Antehipofizari FSH, LH, LTH

Extrahipofizari Corionice: Coriban, Prolan, Chorulon
Serice: ser de iapă gestantă

H. gonadici Estrogeni: Foliculine, Izoflavone (vegetal), Stilbestrol (sintetic)
Progesteron sintetic și natural

H cu acțiune asupra miometrului OcitocinaH cu acțiune asupra miometrului Ocitocina

H cu acțiune asupra glandei 
mamare

Prolactina

Substanțe agalactofore Foliculina

H. masculin Testosteron

H. tireotrop Triiodtironina Hormoni tiroidieni

H. paratireotrop Parathormon

H. adrenocorticotropi Glucocorticoizii
Mineralcorticoizii
Cetosteroizii

Cortizon (Hidrocortizon, Prednison, Prednisolon, Dexametazonă)

Estrogeni, androgeni, progestageni

H. pacreatotropi Insulina





Cabergolina Osateron acetat.

Aglepriston

gonadotrofină serică (PMSG) 
gonadotrofină corionică (CG)

Megestrol acetat



3. Farmacodinamie

Acțiunea insulinei

� se injectează 5 UI insulină per kg corp, intravenos, după puţin timp apare şocul

insulinic care se traduce prin convulsii puternice, după care animalul intră în comă.insulinic care se traduce prin convulsii puternice, după care animalul intră în comă.

� se injectează imediat glucoză în soluţie 40 % intrvenos calculându-se 1 g per kg

corp. Se poate observa că animalul îşi revine în scurt timp.

� Efectele convulsivante ale insulinei se datoresc unei scăderi accentuate a

glicemiei, fapt care se repercutează la nivelul întregului organism, dar în special

asupra sistemului nervos, pentru care glucoza este elementul metabolic esenţial.

� Astfel, s-a observat că la nivelul s.n.c. consumul de oxigen scade la jumătate în

urma hipoglicemiei insulinice.



� Producerea hipoglicemiei insulinice are loc printr-un mecanism complex: insulina

stimulează hexokinaza (care catalizează fosforilarea glucozei), favorizează
depunerea în ficat şi în muşchi a glicogenului, precum şi pătrunderea glucozei în

celule prin mecanisme active care folosesc energia rezultată din fosforilările

oxidative. Totodată este stimulată lipogeneza la nivelul ficatului.oxidative. Totodată este stimulată lipogeneza la nivelul ficatului.

� Compensarea hipoglicemiei produse de insulină se realizează prin mecanisme

reflexe care tind să refacă nivelul de glucoză din sânge.

� Astfel, sunt stimulate pe cale neurovegetativă (prin creşterea tonusului simpatic) şi
pe cale neuroendocrină (prin intervenţia glucagonului) procesele de glicogenoliză.

� De asemenea este stimulată pe cale neuroendocrină prin efectul hormonilor

somatotrop, adreno-corticotrop şi a corticoizilor.

� Totodată prin influenţa chemoreceptorilor vasculari şi tisulari, consumul de glucoză
din organism scade.



� La cantităţi moderate de insulină, mecanismele arătate pot compensa

hipoglicemia produsă.

� Dacă însă dozele sunt prea mari ca şi în cazul experienţei noastre,

posibilităţile de compensare se dovedesc insuficiente şi apare coma diabetică.

� Faptul că adnministrarea intravenoasă de glucoză redresează strarea

animalului este o dovadă în plus asupra mecanismului prin care se produce

coma diabetică.



Acţiunea oxitocică a presoxinului

� Se recoltează uterul de la o femelă de laborator şi se montează în baia

de organe, făcându-se înscrierea contracţiilor.

� Se introduce în baie o cantitate mică de soluţie 1 % presoxin. Se

observă apariţia contracţiilor uterine care se înregistrează grafic laobservă apariţia contracţiilor uterine care se înregistrează grafic la

electrokimograf.

� Dacă după înlocuirea serului Ringer din baia de organe şi spălarea

fragmentului de uter se adaugă câteva picături de adrenalină în soluţie
diluată se poate remarca relaxarea musculaturii uterine.

� Experienţa se poate face şi pe fragmente de uter de oaie, scroafă,

recoltate în clipa sacrificării la abator şi ţinute în ser Ringer la frigider

timp chiar de câteva zile.



4. Farmacografie

Rp./ Myofer 50 ml flacoane N II
D.S. ext. in inj. i.m. 2 ml la un purcel

(antianemic)

Rp./ Fosfotonic 2% fi x 10 ml N XRp./ Fosfotonic 2% fi x 10 ml N X

D.S. ext. in inj. s.c. 2/zi la vacă
(tonic general, plastic)



Video

��https://www.youtube.com/watch?v=Rj9sx7SbJOYhttps://www.youtube.com/watch?v=Rj9sx7SbJOY


