
   Grilă Română Farmacologie II   - 2022                                                     Prof. Romeo Teodor CRISTINA 
                      
 

1 

 

Antisepticele sunt: 

a. substanţe cu acţiune reversibilă 

b. substanţe cu acţiune ireversibilă 

c. substanțe cu acțiune ultra lungă 

Activitatea dezinfectantă a substanțelor se stabileste prin 

a. prin compararea activităţii bacteriolitice 

b. prin comparare cu o soluție standard de fenol 

c.  prin compararea activităţii virulicide 

Un dezinfectant are o activitate: 

a. bacteriofilă 

b. bacteriolitică 

c. bacteriostatică 

Dezinfectantul ideal trebuie să îndeplinească una din 

următoarele cerințe: 

a. să fie activat de proteine 

b. va păstra acțiunea reziduală 

c. să aibe o valoare a indicelui Iod mică 

Mecanismul clasic de acțiune al formolului este: 

a. eliberarea foarte rapidă de oxigen, 

b. stimularea sistemelor enzimatice 

c. deteriorarea membranei bacteriene 

Mecanismul clasic de acțiune al formolului este: 

a. prin eliberarea de oxigen, 

b. denaturarea proteinelor prin reacție la gruparea NH2 

c. deteriorarea membranei bacteriene 

Antisepticele din grupa halogenilor nu au activitate 

împotriva: 

a. bacteriilor, 

b. ciupercilor și sporilor 

c. bacilului Koch 

Antisepticele fenolice au o activitate bună împotriva: 

a. bacilului Koch 

b. virusurilor 

c. sporilor 

Detergenții sunt eficienți împotriva: 

a. virusurilor, 

b. sporilor, 

c. bacteriilor Gram pozitive 

Detergenții sunt eficienți împotriva: 

a. bacilului Koch 

b. virusurilor 

c. bacteriilor 

Alcoolii acționează prin: 

a. deteriorarea membranei bacteriene 

b. eliberarea de oxigen 

c. denaturarea proteinelor 

Antisepticele: 

a. pot elimina procese patologice specifice 

b. nu pot elimina procese patologice specifice 

c. au o valoare nelimitată 

Antisepticele și dezinfectantele instabile au: 

a. activitate scăzută, dar de lungă durată 

b. acțiune intensă, dar de scurtă durată 

c. acțiune intensă, dar de lungă durată 

Modul de acțiune al substanțelor oxidante instabile poate fi: 

a. de adiție 

b. sinergic 

c. direct 

Soluția de peroxid de hidrogen 30% este cunoscută ca și: 

a. apă de 10 volume  

b. apă de 100 de volume 

c. perogen 

Activitatea peroxidului de hidrogen este legată de enzima: 

a. reductază 

b. catalază 

c. proteinază 

Un dezavantaj al peroxidului de hidrogen este că: 

a. este astringent 

b. este hemostatic în sângerările capilare 

c. topeste catgut-ul 

Activitatea peroxizilor este: 

a. crescută asupra Gram negativelor 

b. scăzută asupra Gram pozitivelor 

c. crescută asupra Gram pozitivelor 

Peroxidul de hidrogen nu acționează asupra: 

a. formelor vegetative 

b. formelor sporulate 

c. formelor chistice 

Clorura de benzoil și peroxidul de sodiu la rece vor genera: 

a. eliberare lentă de azot 

b. eliberare lentă de CO2 

c. eliberare lentă de oxigen 

Perboratul de sodiu este utilizat în principal în componența: 

a. pastei de dinți și apei de gură pentru carnivorele 

domestice 

b. dezinfectanților pentru apa 

c. dezinfectanților de câmp 

Permanganatul de potasiu are: 

a. o toxicitate scăzută 

b. o toxicitate moderată 

c. o toxicitate ridicată 

Permanganatul de potasiu este: 

a. un bun hemostatic și antiseptic 

b. un dezinfectant pentru instrumentarul chirurgical  

c. o substanță cu acțiune de lungă durată 

Ozonul are o bună activitate virulicidă  

a. Adevărat 

b. Fals, are activitate fungicidă 

c. Fals, are activitate bactericidă 

Dezinfectantele din categoria halogenilor cu importanță în 

medicina veterinară sunt derivații de: 

a. brom 

b. flor 

c.  iod 

Pentru efectul dezinfectant, clorul are nevoie de: 

a. oxigen 

b. azot 

c. apă 

Clorul este eficient în: 

a. afecțiuni respiratorii 

b. prezența materiei organice 

c. dezinfectarea instrumentarului chirurgical 

Hipocloritul de sodiu este utilizat în dezinfectarea: 

a. aerului 

b. a apei 

c. canistrelor pentru lapte 

Halazona are o activitate crescută în: 

a. mediul acid 

b. mediul neutru 

c. mediul bazic 

Derivații organici ai clorului 

a. eliberează treptat clorul 

b. eliberează treptat clorură de amoniu 

c. eliberează treptat clorură de sodiu 

Iodul este practic insolubil în apă. 

a. Adevărat 

b. fals 

În stomatite se poate folosi: 

a. tinctura de iod 

b. benzen iodat 

c. glicerina iodata 

Iodoforii sunt: 

a. sunt proteinați de iod 

b. de 20 de ori mai activi decât derivații de clor 

c. de 20 de ori mai puțin activi decât derivații de clor 

Detergenții anionici denaturează proteinele. 

a. doar pentru Gram negativ 

b. doar pentru Gram pozitiv 
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c. fals 

Mexaform este un bun antibacterian și antiparazitar 

digestiv: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Fals, este doar antibacterian 

Polividona este: 

a. derivat de clor 

b. derivat organic de iod 

c. compus organic de brom 

Iodoformul coloidal de uz extern este un amestec de: 

a. colodiu 4% + eter + iodoform 5-10%.  

b. eter + iodoform 5-10%. 

c. colodiu 4% + iodoform 5-10%. 

Ordinea privind eficacitatea dezinfectanților amfolitici este: 

a. (Gram +; Gram -) > (Virusuri și ciuperci) > B. Koch 

b. (Virusuri și ciuperci) > B. Koch > (Gram +; Gram -) 

c. B. Koch > (Virusuri și ciuperci) > (Gram +; Gram -) 

Clorura de benzalconiu este eficientă în următoarea ordine: 

a. Gram - > Gram +> B. Koch 

b. Gram +>Gram -> B. Koch 

c. B Koch>Gram +>Gram – 

Halogenii sunt la fel de eficienți împotriva Gram + și Gram -

: 

a. Adevărat 

b. Fals, sunt mai eficienți împotriva Gram + 

c. Fals, sunt mai eficienți împotriva Gram - 

Cetrimida este foarte eficientă împotriva ciupercilor: 

a. Adevărat 

b. Este foarte eficientă împotriva dermatofiților 

c. Fals 

Efectul antimicrobian al formaldehidei depinde de 

temperatură. 

a. Adevărat 

b. Fals, depinde de umiditate 

c. Fals, depinde de materialul pe care este aplicată 

Acidul tricloracetic este: 

a. non-coroziv 

b. delicvescent 

c. coagulează ușor proteinele  

Acidul lactic este utilizat în: 

a. faringită 

b. igiena intrauterina 

c. igiena ugerului 

Acidul boric poate fi utilizat în oftalmologie cu rezultate 

bune: 

a. Adevărat 

b. Fals, este mai utilizat în stomatologie 

c. Fals, este mai utilizat în otite externe 

În cazul de alcaloză, majoritatea bacteriilor și virusurilor 

sunt inactivate la pH: 

a. 3-5 

b. 5-9 

c. >9 

Hidroxidul de sodiu devine bactericid și sporulicid la o: 

a. concentrație de 1-4% 

b. concentrație de 1-5‰ 

c. concentrație de 0,1-1% 

Oxidul de calciu este un bactericid mai intens decât 

hidroxidul: 

a. Adevărat 

b. Fals 

Carbonatul de sodiu poate dizolva chitina din scabie în 

concentrație de: 

a. 1% 

b. 5% 

c. 5‰ 

Săpunurile sunt clasificate ca: 

a. detergenți ionici 

b. detergenți amfolitici 

c. detergenți anionici 

Săpunul de potasiu este denumit și: 

a. Săpun medicinal tare 

b. Săpun medicinal moale 

c. Săpun mineral 

Detergenții anionici au: 

a. grupare hidrofilă polară având afinitate pentru apă 

b. grupări hidrofile polare 

c. grupări amfifile 

Acțiunea fenolilor este crescută prin adăugarea de NaCl 

sau HCl: 

a. Adevărat 

b. Fals, este crescută prin adăgare de apă oxigenată 

c. Fals, este crescută prin adăugare de iodură de potasiu 

Detergenţii cationici au activitate: 

a. Detersivă scăzută și intens antimicrobiană 

b. Detersivă ridicată și intens antimicrobiană 

c. Nu au activitate detersivă 

Mecanismul de acțiune al detergenților cationici se 

realizeză prin: 

a. cresterea tensiunii superficiale 

b. scaderea tensiunii superficiale 

c. precipitarea proteinelor si stimularea sistemelor 

enzimatice 

Cetrimida asigură o bună dezinfecție la o concentrație de: 

a. 10% 

b. 0,1-1% 

c. 20‰ 

Quatersan este: 

a. un antibiotic 

b. un antiseptic ruminal 

c. folosit în industria alimentară 

Detergenții amfolitici sunt cunoscuți ca și : 

a. TEGO 

b. TWEEN 

c. DMSO 

Substanțele amfolitice sunt bactericide asupra majorității 

germenilor în 1-5 min. la concentrația de: 

a. 1% 

b. 0,5% 

c. 1‰ 

Detergenții neionici: 

a. sunt încărcați electric cu cationi 

b. sunt încărcați electric cu anioni 

c. acţionează independent de prezenţa unui pH 

Sarurile metalelor actionează prin: 

a. afectarea sistemelor enzimatice echipate cu radicali pe 

bază de sulf 

b. afectarea sistemelor enzimatice echipate cu radicali 

nitrați 

c. blocarea tuturor sistemelor enzimatice 

Mai sensibili  la intoxicația cu dezinfectanții pe bază de 

mercur sunt: 

a. porcii 

b. vacile 

c. caii 

Proteinatul de argint (protargol) este utilizat în ginecologie în 

conc. de: 

a. 1-5% 

b. 5-10% 

c. 10-20% 

Sulfatul de cupru ingerat accidental poate induce vomă în 

concentrație: 

a. sub 1% 

b. sub 0,5 

c. peste 2% 

Derivații de bismut blochează activitatea bacteriană 

deoarece sunt: 
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a. legați de grupele carboxil ale enzimelor bacteriene 

b. legați de grupele fumarat ale enzimelor bacteriene 

c. legați de grupările sulfhidril ale enzimelor bacteriene 

Datorită liposolubilității fenolii pătrund în piele și mucoase: 

a. cu activitate asupra terminatiilor nervoase 

b. cu activitate asupra vaselor de sânge 

c.   cu activitate asupra ţesutului conjunctiv 

Lizolul este: 

a. bactericid 

b. sporicid 

c. virulicid 

Racilina este utilizată în: 

a. boli oftalmologice 

b. pododermatită 

c. otită 

Timolul poate acționa ca antifungic la următoarele 

concentrații: 

a. 5-10%. 

b. 1-5% 

c. 5-10‰ 

Gudronul de pin (Pix juniperi) este keratolitic la 

concentrația de: 

a. 1-5% 

b. 5-10% 

c. 20-30% 

Ichtiolul poate fi folosit cu succes în ginecologie: 

a. Adevărat 

b. Fals, nu poate fi folosit în ginecologie 

c. Fals, poate fi folosit în stomatogologie 

Clorhexidina in vitro este mai eficientă împotriva (în 

ordinea eficienței): 

a. E. coli, V. cholerae, Str. piogenes 

b. Str. pyogenes, V. cholerae, E. coli 

c. V. cholerae, E. coli, Str. piogenes 

Cloroxilenolii pot afecta pielea la concentrații de peste: 

a. 1% 

b. 2% 

c. 5% 

Para-cloro-metaxilenolii și dicloro-metaxilenolii sunt 

utilizați ca: 

a. antiseptice 

b. eupeptice 

c. antiflogistice 

Majoritatea derivaților din familia acridinei sunt 

recunoscuți după: 

a. fluoroscopicitate 

b. solubilitate 

c. delicvescență 

Mioseptolul (Merial) conține: 

a. o asociere de uleiuri esențiale active, volatile 

b. o asociație de uleiuri esențiale și sulfonamide 

c. o asociere de ulei volatil și betalactamine 

Mioseptolul este bacteriostatic și fungistatic în proporție de: 

a. 1/500 – 1/1.000 

b. 1/1000-1/1500 

c. 1/2.000 -1/20.000 

Atlantolul în concentrație de 5-10% este folosit de obicei în: 

a. afecțiuni digestive de natură bacteriană 

b. afecțiuni natură virală  

c. insuficiență respiratorie 

Oo-cide (Antec) este un dezinfectant cu un bun efect asupra 

coccidiilor: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Fals, are efect asupra bacteriilor 

Deconex 53 IN este utilizat ca dezinfectant pentru: 

a. instrumente chirurgicale și câmpuri operatorii 

b. surse de apă potabilă 

c. pielea animalelor 

Substanțele etiotrope acționează ca bacteriostatice. 

a. Adevărat, asupra Gram + 

b. Adevărat, asupra Gram - 

c. Fals 

Modul general de acțiune al substanțelor etiotrope este: 

a. interferarea cu procesele enzimatice bacteriene 

b. interferarea cu înmulțirea bacteriană 

c. interferarea cu peretele bacterian 

Indicele terapeutic (IT) este raportul: 

a. între DL 50 și DE 50 

b. între DL 99 și DE 1 

c. între DL 1 și DE 99 

Marja de siguranță standard ( SSM) se calculează: 

a. între DL 50 și DE 50 

b. între DL 99 și DE 1 

c. între DL 1 și DE 99 

Eficacitatea și toxicitatea unui medicament sunt 

considerate bune atunci când: 

a. IT = 1 

b. IT <3 

c. IT >4 

Chimioterapicele sunt considerate a fi grupul cel mai 

utilizat împotriva: 

a. virusurilor 

b. protozoarelor 

c. fungilor 

Piglet pro-gen este utilizat împotriva hipovitaminozei D: 

a. Adevărat 

b. Fals, este utilizat în diaree neonatală 

c. Fals, este utilizat în hipovitaminoza A 

Chimioterapicele pe bază de arsen au implicații : 

a. în transmiterea neuronală 

b. în schimbul de nutrienți 

c. au efect toxic direct 

Compușii pe bază de arsen sunt activați în organism în 

a. grupul arsenoxid cu afinitate pentru grupările CH-OH 

b. grupul arsenoxid cu afinitate pentru grupul NH2  

c. grupul arsenoxid cu afinitate pentru grupările SH- 

Spirotrypan este utilizat în 

a. anaplasmoză la bovine 

b. râie la porc 

c. helmintoză la cai  

Acidul arsanilic este utilizat în doze exprimate în: 

a. ppm 

b. ppb 

c. grame/kgbw 

Compușii de antimoniu conțin: 

a. derivați monovalenti 

b. derivați bivalenți 

c. derivați trivalenti 

Metilsulfatul de quinapiramină este utilizat în 

tripanosomiază la: 

a. cămile 

b. păsări de curte 

c. gâscă 

Bovoflavina este un amestec de săruri organice de sodiu ale 

antimoniului 

a. Adevărat 

b. Este un amestec de trei deriviați acridinici 

c. Adevărat, dar nu sunt săruri de sodiu 

Quinacrina traversează bariera placentară: 

a. Adevărat 

b. Fals, traversează barera hematoencefalică 

c. Fals, nu traversează bariera placentară 

Diamidinele au efect împotriva tripanosomelor și bacteriilor: 

a. Adevărat 

b. Fals, sunt hipoglicemiante 

c. Fals, au efect împotriva babesiilor și a bacteriilor 

Compușii de fenamidină isetionat sunt utilizați în: 
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a. babesioză 

b. colibaciloză 

c. bruceloză 

Isetionatul de amicarbalidă este: 

a. o sare de diamidină 

b. un sulfat de chinuroniu 

c.   un derivat de bismut 

Imizolul (dipropionat de imidocarb) este tratamentul de 

elecție în: 

a. pasteureloză 

b. colibaciloză 

c. babesioză și anaplasmoză 

Amino-fenantridiul poate genera laminită locală severă: 

a. Adevărat 

b. Fals, determină laminită locală ușoară 

c. Fals, nu determină laminită 

Imizolul (dipropionat de imidocarb) are o perioadă de 

așteptare de: 

a. 7-10 zile 

b. 10-30 zile 

c. 30-90 de zile 

O profilaxie de până la 6 luni oferă utilizarea: 

a. Imizolului (dipropionat de imidocarb) 

b. Halogenaților de homidiu (Homidium, Novidium) 

c. Clorurii de izometamidiu (Metamidium, Samorin) 

Oxichinoleinele pot fi utilizate împotriva tulpinilor 

bacteriene antibiorezistente: 

a. Adevărat 

b. Fals, nu se utilizează împotriva tulpinilor bacteriene 

c. Fals, determină antibiorezistență 

Albastru de metil are un rol în: 

a. concentrația serică din sânge 

b. procesele redox tisulare 

c. absorbtia intestinala 

Berenilul este contraindicat pentru a se administra la: 

a. bovine 

b. oaie 

c. cămile 

Albastrul de tripan nu sterilizează organismul de 

microorganisme 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Nu are efect antimicrobian 

Pioctanina are proprietăți antiseptice mai intense decât 

fenolul: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Pioctanina nu are proprietăți antiseptice 

Suramina poate fi periculoasă din punct de vedere al 

toxicității pentru: 

a. măgari și catâri 

b. cămile 

c. cai 

Rezistența tripanosomelor la medicamente specifice este: 

a. foarte frecventă 

b. rară 

c. inexistentă 

Derivații de nitrofuran nu sunt activi împotriva: 

a. Trichomonas 

b. Coccidiilor 

c. Proteus 

Furazolidona (Furoxone) este utilizată în: 

a. salmoneloza aviară și porcină 

b. streptocoza aviară și porcină 

c. stafilococoza aviară și porcină 

Nitrofurazona se administrează: 

a. prin injecții 

b. în furaj 

c. în infuzii 

Chinolonele sunt considerate atât chimioterapeutice, cât și 

antibiotice: 

a. Adevărat 

b. Sunt doar chimioterapice 

c. Sunt doar antibiotice 

Principalul mecanism antibacterian al chinolonelor este 

următorul: 

a. interferează cu ATP-azele 

b. blochează ADN- giraza bacteriană 

c. modifică permeabilitatea membranei bacteriene 

În mod normal, acțiunea chinolonelor este observată după: 

a. 10-20 minute 

b. 20-30 minute 

c. 30-45 minute 

Ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina sunt 

fluorochinolone: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. doar Ciprofloxacina și Norfloxacina  

Acidul nalidixic este eficient împotriva: 

a. Pseudomonas 

b. Micoplasma 

c. E coli 

Acidul oxolinic nu este activ împotriva: 

a. E coli 

b. Proteus 

c. Pseudomonas 

Flumechina nu este activă împotriva: 

a. Pseudomonas 

b. Micoplasma 

c. E coli 

Chinolonele nu au activitate la concentrații mai mici față 

de MIC: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. MIC nu are legătură cu activitatea chinolonelor 

Principalele efecte secundare ale chinolonelor sunt 

următoarele: 

a. efectele artropatice 

b. iritații în sfera digestivă 

c. coagularea sângelui 

Chinolonele la animale sunt: 

a. slab tolerate 

b. bine tolerate 

c. nu sunt tolerate 

Un efect secundar important al acidului oxolinic este: 

a. surditatea 

b. fotosensibilizarea 

c. amauroza 

Acidul oxolinic este mai toxic decât acidul nalidixic: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Cele două substanțe nu sunt toxice 

În cazul chinolonelor fluorurate, vârful plasmatic este 

atins: 

a. dupa 1-3 ore 

b. dupa 4-5 ore 

c. dupa 6 ore 

Derivații fluorurați de chinolone pot acționa sinergic cu: 

a. tetraciclinele 

b. β-lactaminele 

c. polipeptidele 

Flumechina este foarte eficientă împotriva E. coli la un 

MIC de: 

a. 1 mcg/ml 

b. 3 mcg/ml 

c. 0,4 mcg/ml 

Flumechina nu este eficientă împotriva: 

a. Salmonella 
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b. Klebsiella 

c. Micoplasma 

Flumechina pătrunde în lichidul cefalorahidian și în 

măduva osoasă: 

a. Adevărat 

b. Pe lângă cele două traversează și bariera placentară 

c. Fals 

La păsările de curte flumechina are un timp de înjumătățire 

(T 1/2 ) de: 

a. t ½ = 1h 

b. t ½ = 2 h 

c. t ½ = 4 h 

În carne și ouă nu se detectează reziduuri după: 

a. 24h 

b. 48h 

c. 72h 

Datorită sensibilității lor, flumechina nu poate fi 

administrată la: 

a. miei 

b. pisoi 

c. mânji 

Enrofloxacina este foarte eficientă împotriva micoplasmelor 

și virusurilor 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Fals, este foarte eficientă împotriva micoplasmelor 

Toxicitatea enrofloxacinei poate apărea la un supradozaj 

cu o doză: 

a. de 5-10 ori doza terapeutică 

b. de 10-40 de ori doza terapeutică 

c. de 40-60 de ori doza terapeutică 

Danofloxacina poate avea o activitate foarte bună, mai 

bună decât antibioticele: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Danofloxacina nu are activitate antimicrobiană 

Clorochinaldolul este sinergic cu oxitetraciclina: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Cele două sunt antagoniste 

Clorochinaldolul este utilizat cu rezultate bune în: 

a. rinita atrofică porcină 

b. pareza porcină 

c. pneumonia porcină 

Olaquindox este utilizat în principal la purcei la o doză de: 

a. 50-100 ppm 

b. 100-200 ppm 

c. 10 mcg/kg. 

Exuter M și P sunt: 

a. soluții injectabile 

b. pulberi orale 

c. supozitoare intrauterine 

Vetricinul este o asociere antibacteriană eficientă compusă 

din: 

a. clorchinaldol + carbadox + sulfa-clorpiridazină, 

b. clorchinaldol + carbadox+ oxitetraciclină 

c. clorchinaldol + trimetoprim + clorpromazină 

Chimioterapicele din grupa nitroimidazoli acționează 

împotriva: 

a. protozoarelor 

b. ciuperci 

c. căpușe 

Dimetridazolul (Emtryl) este o substanță activă de elecție 

împotriva: 

a. balantidiozei 

b. trichomonozei 

c. salmonelozei 

Ronidazolul (Ridzol) este cel mai eficient nitroimidazolic 

împotriva: 

a. Metastrongylus suis (la porci) 

b. Brachispyra hyodisenteriae (la porci) 

c. Psoroptes suis (la porci) 

Nitiazida este utilizată în histomonoză la: 

a. porci 

b. păsări  

c. miei 

Două chimioterapice vor avea o eficiență mai mare dacă: 

a. au situs-uri de acțiune diferite 

b. combinația lor are același situs de acțiune 

c. combinația lor are un rezultat sinergic  

Sulfonamidele sunt substanțe care au în structura lor 

a. Grupa SH2 - NH2  

b. Grupa SO2 - NH2 _ 

c. Grupa C02 - NH2  

Sulfonamidele nu sunt: 

a. diuretice, 

b. hipoglicemiante 

c. antivirale 

Din punct de vedere terapeutic, în legătură cu 

sulfonamidele sunt doar: 

a. homosulfonamidele 

b. sulfamații 

c. sulfiti 

Para-aminobenzen sulfonamidele sunt solubilizate la pH 

de: 

a. 2-5 

b. 5-10 

c. 11-14 

Metoda calitativă Osadchenko identifică: 

a. antibiotice 

b. sulfamide 

c. antiparazitare 

Sulfamidele sunt absorbite mai rapid la: 

a. câine și pisică 

b. porc 

c. vacă 

Sărurile monosodice de sulfonamide pot fi administrate: 

a. i.m. 

b. i.v. 

c. s.c. 

Pentru a fi eficient, CMI a sulfonamidelor/100 ml sânge ar 

trebui să fie: 

a. 3 mcg 

b. 0,3 mg 

c. 3 mg 

Metabolizarea sufonamidelor se realizează  prin: 

a. biotransformare 

b. bioconjugare 

c. ambele 

Acetilarea sulfonamidelor vechi la funcția amină poate 

genera: 

a. o eliminare mai ușoară 

b. precipitarea metaboliților în urină 

c. activarea fazei de conjugare 

Reabsorbția sulfonamidelor are loc în tubii uriniferi: 

a. prin difuzia activă a compuşilor hidrosolubili neionizaţi 

b. prin difuzia pasiva a compusilor liposolubili neionizati 

c. prin difuzia pasiva a compusilor hidrosolubili ionizati 

Glucuroconjugarea sulfonamidelor blochează eliminarea 

acestora: 

a. Adevărat 

b. Blochează cuplarea și eliminearea 

c. Fals 

Proporția de sulfonamidă neionizată va depinde de: 

a. pK a şi pH-ului fluidului tubular 

b. presiunea de filtrare 

c. procesele de reabsorbție 

După rata de eliminare renală sulfamidele sunt împărțite în: 
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a. în 3 categorii 

b. în 5 categorii 

c. în 6 categorii 

Sulfonamidele cu eliminare ultralentă au un timp terapeutic 

util de: 

a. 36 de ore 

b. 48 de ore 

c. 72 de ore 

 Prezența sulfamidelor în lapte stopează fermentațiile : 

a. Adevărat 

b. Fals, nu interferează cu fermentația laptelui 

c. Depinde de MIC ul sulfamidelor 

Durata tratamentelor cu sulfonamide este de: 

a. 3–5 zile 

b. 7 zile 

c. 10 zile 

Sulfamidele sunt ineficiente în: 

a. actinobaciloză  

b. rickettioză 

c. corinebacterioză 

Sulfamidele sunt eficiente : 

a. în coccidioză 

b. asupra virusurilor mici 

c. asupra bacilului Koch 

Sulfamidele nu sunt eficiente în coccidioză: 

a. Adevărat 

b. Sunt eficente doar asupra Isospora spp. 

c. Fals 

Sulfamidele determină: 

a. distrugerea nucleului bacterian 

b. distrugerea peretelui bacterian 

c. inhibarea multiplicării bacteriene 

Asocierea sulfamidelor determină activitate: 

a. bactericidă 

b. virulicidă 

c. virulistatică 

Fagocitoza activată de sulfonamide nu formează imunitate: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Sulfonamidele nu activează fagocitoza 

Sulfonamidele sunt înrudite structural cu: 

a. DMSO 

b. PABA 

c. GABA 

Momentul optim de acțiune al sulfonamidelor este cel de 

după 

a. faza de invazie 

b. faza logaritmică 

c. faza post-logaritmică 

Sulfonamidele interferează sinteza metabolică a: 

a. acidului ribonucleic 

b. acidului folic 

c. cisteinei 

Un antagonist al sulfonamidelor este: 

a. procaina 

b. acidul glutamic 

c. trimetoprimul 

Sulfonamidele pot fi asociate terapeutic cu: 

a. albuminele serice 

b. metionina 

c. trimetoprimul 

Sulfonamidele interferează sinteza metabolică a acidului 

folic: 

a. Adevărat 

b. Fals, interferează sinteza cisteinei 

c. Fals, interferează sinteza acidului ribonucleic 

Riscul principal al sulfamidoterapiei este: 

a. amauroza 

b. cristaluria 

c. pareza 

În methemoglobinemia determinată de sulfamidoterapie se 

administrează: 

a. albastru tripan i.v. 

b. albastru de metilen i.v. 

c. glucoză i.v. 

Administrarea sulfamidelor la rumegătoare poate fi urmată 

de: 

a. exacerbarea florei ruminale 

b. suprimarea florei ruminale 

c. fecalom 

Diateza hemoragică ca urmare a administrării de 

sulfachinoxalină este frecventă la: 

a. găini 

b. cățeluși 

c. porci 

Administrarea iv de sulfatiazol la carnivore poate determina: 

a. vomă 

b. pareză 

c. moarte 

În sulfamidoterapie se recomandă alcalinizarea urinei: 

a. la cai 

b. la câini 

c. la păsările de curte 

Rezistența asociată cu sulfamidoterapia se instalează rapid: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Nu sunt dovezi de rezistență la sulfamide 

Soluția injectabilă 20% de Sulfatiazol se administrează: 

a. sc 

b. i.m 

c. i.v 

Rezistența la sulfamide poate fi: 

a. naturală sau dobândită 

b. naturală 

c. dobândită 

Sulfanilamida a fost denumită și: 

a. sulfonamida sistemică 

b. sulfonamida mamă 

c. sulfonamida roșie 

Sulfadiazina: 

a. nu este absorbită în LCR și are T 1/2  de aproximativ 6 ore. 

b. este absorbită în LCR și are T 1/2  de aproximativ 3 ore. 

a. Este absorbită în LCR și are T 1/2 de aproximativ 6 ore. 

Sulfadimetoxina are un T 1/2  de: 

a. 3-6 ore 

b. 6-10 ore 

c. 11-15 ore 

Sulfatiazolul poate fi solubilizat numai la un pH de: 

a. 5-7 

b. 7-10 

c. 10-12. 

Sulfametoxipiridazina atinge vârful plasmatic la: 

a. 4-6 ore după o singură administrare 

b. 6-8 ore după o singură administrare 

c. 8-10 ore după o singură administrare 

Sulfafenazolul se poate cupla cu proteinele plasmatice în 

procent de: 

a. 40% 

b. 60% 

c. 80% 

Sulfonele sunt frecvent utilizate în domeniul veterinar: 

a. Adevărat 

b. Adevărat, dar doar în asociere cu alte substanțe 

c. Fals 

Etoxidiaveridina are efecte secundare atunci când este 

utilizată la găinile ouătoare: 

a. Adevărat 

b. Acționează fără efecte secundare asupra coccidiilor  
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c. Nu se administrează la găinile ouătoare 

Calea de administrare a sulfacetamidei este: 

a. externă 

b. internă 

c. ambele 

Neoxazolul este o sufonamidă cu o: 

a. acţiune sistemică 

b. actiune urinară locală 

c. acţiune topică  

Sulfaguanidina, ftalilsulfatiazolul, ftalilsulfacetamida: 

a. sunt sulfonamide urinare locale 

b. sunt sulfonamide enterice 

c. sunt sulfonamide topice 

Sulfametina poate fi cuplată masiv cu proteinele plasmatice: 

a. Adevărat 

b. Adevărat dar cuplarea este la un nivel minim 

c. fals 

Pudra de Suzodil este formată din asocierea dintre: 

a. Sulfatiazol și sulfacetamidă 

b. Sulfatiazol și sulfametazină 

c. Sulfametazină și sulfacetamidă 

Sumetrolim este o asociere eficientă formată din: 

a. sulfaclorpiridazină sodică și trimetoprim 

b. sulfametoxazol și trimetoprim 

c. sulfatiazol, sulfacetamidă de sodiu și sulfametină 

Ametosulfină - sol injectabilă 30% contine: 

a. sulfaclorpiridazină sodică și trimetoprim 

b. Sulfatiazol, sulfacetamidă sodică și sulfametină 

c. sulfatiazol de sodiu și sulfacetamidă de sodiu 

Tetramidan și Neodiar sunt utilizate de obicei în: 

a. afectiuni respiratorii 

b. boli enterice 

c. boli neuronale 

Sulfachinoxalina în coccidioză poate avea efecte negative: 

a. producând degenerare neuronală 

b. producând degenerescenta foliculară ovariană 

c. producând degenerare hepatocelulară 

O sulfonamidă antihelmintică eficientă este: 

a. Amphuridon 

b. Clorsulon 

c. Tetramidan 

Clorsulon are o perioada de așteptare pentru carne de: 

a. 8 săptămâni 

b. 10 săptămâni 

c. 12 săptămâni 

Trimetoprimul acționează modificând direct structura: 

a. PABA 

b. acid dihidrofolic 

c. ADN 

Trimetoprimul asociat cu sulfamidele are: 

a. efect bacteriostatic crescut 

b. efect bactericid 

c. efect virulicid 

Sulfadoxina, sulfasalazina și sulfadiazina sunt: 

a. aminosalicilați 

b. sulfamați 

c. homosulfonamide 

Sulfametina menține o concentrație terapeutică în organism: 

a. timp de 12-24 ore 

b. timp de 24-36 ore 

c.   timp de 36-48 ore 

Asocierea Sulfamidelor cu Trimetoprim se face în: 

a. proporții de 1:2 

b. proporții de 1:3 

c. proporții de 1:5 

Scopul unei terapii eficiente este de a obtine: 

a. un nivel eficient de concentrație a medicamentului la locul 

infecției 

b. concentrația maximă în sânge 

c. concentrația minimă renală 

„Triunghiul terapeutic” este format din: 

a. medicament – agent patogen – pacient 

b. medicament – valori sanguine – agent patogen 

c. medicament – pacient – rata de eliminare 

Antagonismul bacterian a fost observat de: 

a. Chaine 

b. Pasteur 

c. Babeş 

Penicilina a fost descoperită de: 

a. Waksmann 

b. Fleming 

c. Florey 

Metoda discului (DM) este un: 

a. test cantitativ 

b. test calitativ 

c. test analitic 

Prin metoda discului ( DM ) se obțin rezultate concludente 

după: 

a. 12-24 ore 

b. 24-36 ore 

c. 36 - 48 h 

Concentrația minimă inhibitorie (MIC) oferă o: 

a. măsură calitativă a populației bacteriene la un antibiotic 

b. măsură cantitativă a populației bacteriene la un antibiotic 

c. măsură analitică a populației bacteriene la un antibiotic 

Concentrația minimă de antibiotic (MAC) este concentrația: 

a. care reduce multiplicarea organismelor in vitro cu un 

factor de 1 

b. reduce multiplicarea organismelor in vitro cu un factor de 

10 

c. reduce multiplicarea organismelor in vitro cu un factor de 

100 

Valoarea MAC (concentrația minimă de antibiotic) 

reprezintă: 

a. 5 - 9% din valoarea MIC 

b. 10 - 25% din valoarea MIC 

c. 25 - 50% din valoarea MIC 

β-lactaminele au: 

a. spectru larg 

b. spectru îngust 

c. spectru complementar la cefalosporine 

Aminoglicozidele pot fi asociate cu: 

a. beta lactaminele 

b. tetraciclinele 

c. amfenicolii 

Macrolidele sunt foarte active împotriva: 

a. cocilor G+  

b. cocilor G-  

c. bacteriilor G-  

Sinergistinele sunt foarte active împotriva bacililor  

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Adevărat împotriva bacililor G + și - 

Polimixina B are o activitate bună în actinomicoză. 

a. Adevărat 

b. Adevărat, cu activitate mai bună decât împotriva 

bacteriilor 

c. Fals 

Tetraciclinele au spectrul cel mai larg dintre antibiotice: 

a. Adevărat 

b. fals, spectrul este îngust 

c. fals, tetraciclinele nu sunt antibiotice 

Penicilinele retard (de depozit) sunt esteri ai penicilinei G: 

a. Adevărat 

b. Fals, sunt peniciline naturale 

c. Fals, sunt derivați de Penicilina V 

Activitatea Cefalosporinelor se realizează prin: 

a. inhibarea sintezei peretelui celular 
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b. deteriorarea permeabilității membranei bacteriene 

c. inhibarea sintezei proteinelor 

Aminoglicozidele acționează prin: 

a. inhibarea sintezei peretelui celular 

b. inhibarea sintezei proteinelor 

c. deteriorarea permeabilității membranei bacteriene 

Amfotericina acționează prin: 

a. inhibarea sintezei peretelui celular 

b. deteriorarea permeabilității membranei bacteriene 

c. inhibarea sintezei acizilor nucleici 

Lincomicina acționează prin: 

a. inhibarea sintezei peretelui celular 

b. inhibarea sintezei proteinelor 

c. deteriorarea permeabilității membranei bacteriene 

Rifampicina acționează prin: 

a. inhibarea sintezei acidului nucleic 

b. inhibarea sintezei peretelui celular 

c. deteriorarea permeabilității membranei bacteriene 

Bactericid + Bactericid = 

a. efect sinergic 

b. efect de adiție 

c. antagonism 

Bacteriostatic + Bactericid = 

a. efect sinergic 

b. efect de adiție 

c. antagonism 

Asupra sintezei proteinelor acționează: 

a. neomicina 

b. actinomicina 

c. kanamicina 

În funcție de antibiotic, rezistența poate fi: 

a. reversibilă 

b. definitivă 

c. ambele 

Tratamentul cu antibiotice trebuie efectuat până la 

sterilizarea bacteriologică, adică: 

a. 6-12 ore după recuperarea clinică. 

b. 12-24 ore după recuperarea clinică 

c. 24-48 h după recuperarea clinică 

Aminoglicozidele au activitate toxică asupra: 

a. tractului urinar 

b. tractului digestiv 

c. tractului pulmonar 

Penicilina în doze mari este toxică asupra: 

a. tractului urinar 

b. SNC 

c. tractul genital 

Tetraciclinele în doze mari pot fi toxice pentru: 

a. inima 

b. ficat 

c. rinichi 

Penicilina și β-lactaminele utilizate pe scară largă pot 

genera: 

a. blocaj renal 

b. super infectii fungice 

c. insuficienta cardiaca 

Penicilinele difuzează bine în lichidul cefalorahidian: 

a. Adevărat 

b. Fals, nu difuzează în lichidul cefalorahidian 

c. Fals, traversează bariera placentară 

Alergiile apar de obicei după utilizarea extensivă a: 

a. tetraciclinelor 

b. β-lactaminelor 

c. streptomicinei 

O unitate internațională U.I. de penicilină reprezintă: 

a. 0,5 gamma de penicilină standard 

b. 0,6 gamma de penicilină standard 

c. 0,9 gamma de penicilină standard 

Penicilina benzatinică, un ester al penicilinei G este: 

a. o penicilină de depozit  

b. o penicilina cu absorbtie rapida 

c. o penicilină de uz local 

Penicilina V (fenoximetil penicilina) este utilizată în general 

la: 

a. bovine 

b. cai 

c. animale mici 

Care dintre aceste trei peniciline este rezistentă la 

penicilinază? 

a. Propicilina (Ultrapen)  

b. meticilina (Celbamină) 

c. Fenetilina (Broxil) 

Distrusă de lichidul digestiv este: 

a. oxacilina 

b. penicilina v 

c. benzilpenicilina 

Ampicilina poate fi administrată: 

a. doar parenteral 

b. doar oral 

c. ambele variante 

Borampicilina are o absorbție de: 

a. 1-2 ori mai mare decât ampicilina 

b. 2-3 ori mai mare decât ampicilina 

c. 3-5 ori mai mare decât ampicilina  

Piperacilina este eliminată: 

a. inactiv și descompusă în urină 

b. activ, nemodificată în urină 

c. inactiv, nemodificată în fecale 

Carbenicilina se absoarbe: 

a. foarte bine p.o. 

b. incomplet p.o. 

c. se descompune dacă se administrează p.o. 

O cefalosporină de primă generație este: 

a. Ceftiofur 

b. Cefalexina 

c. Moxalactama 

Cefalosporină din generația a 2 -a este: 

a. Cefapirina 

b. Cefaclor 

c. Cefuroxina 

Cefalosporinele din generația a 3 -a este: 

a. Cefotaxina 

b. Cefanocid 

c. Cefazolin 

Cefalotina este recomandată în: 

a. osteomielită 

b. nevrită 

c. oftalmie 

Ceftiofur (Excenel) nu este eficient în: 

a. colibaciloză 

b. micoplasmoză  

c. actinobaciloză 

1 UI de streptomicină standard reprezintă: 

a. 1 mcg de streptomicină bază 

b. 2 mcg de streptomicină bază 

c. 10 mcg de streptomicină bază 

Streptomicina acționează asupra: 

a. ARN- ului și perturbă sinteza microbiană 

b. peretelui bacterian  

c. mitocondriilor bacteriene și perturbă metabolismul 

bacterian 

Neomicina (Negamicina) este extrasă din: 

a. Streptomyces mediteranei 

b. Streptomyces fradiae 

c. Str. crestomyceticus 

Gentamicina în doze mari poate fi nefrotoxică: 

a. Adevărat 

b. Fals, este cardiotoxică 
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c. Fals, este hepatotoxică 

Rifampicina poate fi asociată cu: 

a. flumequina 

b. tetraciclina 

c. amoxicilina 

Spectinomicina are un spectru îngust, dar profund. 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. are un spectru îngust și superficial 

Apramicina este utilizată în enterită la: 

a. manji 

b. viței 

c. cățeluși 

Eritromicina este eficientă în infecțiile genito-urinare: 

a. Adevărat 

b. Fals, nu se utilizează în infecții urinare 

c. Fals, nu se utilizează în infecții genitale 

Tylocin (Tilazina) este utilizat cu succes în: 

a. septicemie la manji 

b. boli cu germeni PPLO (PLEUROPNEUMONIA-LIKE 

ORGANISMS) 

c. antrax 

Spiramicina (Rovamycin) este eliminată în umătoarea 

ordine: 

a. urină > fecale > bilă 

b. fecale > urină > bilă 

c. bilă > fecale > urină 

Sigmamicina este: 

a. o parte oleandomicină și două părți tetraciclină 

b. o parte tetraciclină și două părți oleandomicină. 

c. o parte oleandomicină și o parte tetraciclină. 

Clindamicina este utilizată în: 

a. faringită 

b. enterită 

c. mastită 

Polimixinele sunt antibiotice sigure și netoxice. 

a. Adevărat 

b. fals 

c. polimixinele nu sunt antibiotice 

Ce bacitracină de uz veterinar este folosită cel mai mult? 

a. A 

b. B 

c. C 

Tetraciclinele în organism pot determina: 

a. paralizie 

b. fragilitate osoasa 

c. amauroză 

Pe lângă excipienți, Terapentan T conține: 

a. oxitetraciclină, bacitracină zinc și furazolidonă 

b. aureocilină, furazolidonă și oxichinoleină 

c. tetraciclină și neomicină 

O doză de doxiciclină (Vibramicină) are o activitate 

terapeutică de: 

a. 24 h 

b. 36 h 

c. 72 h 

Pe lângă excipienți, Clortetrasolul este o asociație de: 

a. tetraciclină și cloramfenicol 

b. aureocilină, furazolidonă și oxichinoleină 

c. oxitetraciclină, bacitracină zinc și furazolidonă 

Indicația principală a tiamulinului este în: 

a. pneumonie la mânjii cu Pasteurella 

b. dizenteria porcină cu Brachyspira hyodysenteriae 

c. mastită la bovine 

Dynamutilin200 este un produs pe bază de tiamulin destinat 

utilizării la: 

a. câini 

b. porci 

c. manji 

Tiamulinul asociat cu Dimetridazol poate genera: 

a. efect sinergic 

b. efect toxic 

c. efect de adiție 

Antifungicele pot: 

a. acţionează direct asupra hifelor fungice 

b. blochează enzimele implicate în metabolismul 

carbohidraților 

c. blochează enzimele implicate în metabolismul glucozei 

Tolnaftatul nu are efect împotriva: 

a. Trichophyton 

b. Microsporum 

c. Candida 

Antifungicele imidazolice pot bloca: 

a. sinteza ergosterolului 

b. sinteza acidului folic 

c. energogeneza fungică 

Clotrimazolul este prima alegere în cheratita fungică 

produsă de: 

a. Epidermofiton 

b. Aspergylus 

c. Microsporum 

Miconazolul din produsul Surolan acționează eficient în: 

a. micoza organelor interne 

b. otita externă 

c. keratită 

Saramicetina are o eficiență ridicată împotriva: 

a. candidozei vaginale 

b. infecțiilor fungice subcutanate 

c. Tricophyton spp 

Griseofulvina nu are efect împotriva: 

a. Epidermophyton 

b. Candida 

c. Trichophyton 

Griseofulvina este teratogenă pentru : 

a. cățelele gestante 

b. pisicile gestante 

c. vaci gestane 

În funcție de doză, pimaricina poate acționa: 

a. fungistatic 

b. fungicid 

c. fungistatic și fungicid 

1 mg substanță activă de Stamicina (Nistatina) înseamnă: 

a. 1.000 UI 

b. 2.000 UI 

c. 10.000 UI 

Amfotericina (Fungizone) este foarte eficientă în: 

a. micoze generalizate 

b. micoze locale 

c. dermatofitoza 

Care dintre aceste antifungice are cea mai rapidă acțiune 

sistemică? 

a. Griseofulvina 

b. Stamicina 

c. Amfotericina 

Cele mai noi structuri antifungice sunt: 

a. imidazolii 

b. Triazolii 

c. Polienele 

Itraconazolul, Fluconazolul și Micetina sunt: 

a. imidazoli 

b. Triazoli 

c. Poliene 

Keratita fungică poate fi tratată cu: 

a. Clotrimazol 

b. Acid benzoic 

c. Povidonă iod 

Cu eficiență în otita fungică este: 

a. Tiabendazolul 
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b. Iod Povidona  

c. Acidul benzoic 

Antibioticele antivirale pot afecta virusurile prin: 

a. degradarea ADN-ului 

b. degradarea membranei 

c. inhibarea ergosterolului 

Citina se obține din culturi de: 

a. Streptomyces waksmani 

b. Penicillium funiculosum 

c. ciuperci parazite pentru frunzele de ceai 

Substanță cu activitate zooncidă este considerată: 

a. Alicina 

b. Dicumarină 

c. Lizozimul 

Substanță cu activitate fitoncidă este considerată: 

a. Lizozimul 

b. Dicumarina 

c. Ecmolina 

Stimulii biogeni (biostimulinele) au rol in apararea 

organismului împotriva: 

a. metale grele 

b. bolilor infecțioase 

c. boli metabolice 

Timpul necesar pentru formarea biostimulinelor este: 

a.3 zile 

b.10 zile 

c.14 zile 

Suspensia de țesut hepatic este folosită în: 

a. pneumopatii 

b. endometrită 

c. eczemă 

Extractul de placentă este util în: 

a. hipofuncție utero-ovariană 

b. pneumopatii 

c. tulburări oculare 

Extractul de țesut splenic este utilizat în: 

a. pneumopatii 

b. endometrită 

c. eczemă 

Extractul de aloe este utililizat în: 

a. hipofuncție utero-ovariană 

b. regenerarea tesuturilor 

c. tulburări oculare 

În general, biostimulatorii pot fi dozați în furaje la doze de: 

a. 100 ppm 

b. 200 ppm 

c. 500 ppm 

Terapia nespecifică este indicată în: 

a. inflamație acută 

b. boli alergice 

c. encefalopatii 

Colagenul iodat poate fi un stimulent nespecific eficient în: 

a. pneumopatii 

b. enteropatii 

c. infecții oculare 

Omnadin este un bun adjuvant în sulfamido / antibioterapie 

a. Adevărat 

b. Fals, în terapia cu antifungice 

c. Fals, în terapia hormonală 

Gamaglobulina conține imunoglobulină serică în procent 

de: 

a. 5-10% 

b. 15-20% 

c. 20-25% 

Seroterapia: 

a. scade coagulabilitatea sângelui 

b. îmbunătățește coagulabilitatea sângelui 

c. duce la scăderea methemoglobinemiei 

Galactoterapia are rezultate bune în: 

a. afectiuni oculare 

b. metrită 

c. dermatită 

Autohemoterapia poate fi eficientă în: 

a. metrită 

b. mamită 

c. dermatita alergică 

Impulsul nervos din neuroni poate fi: 

a. deschis și convertit în impulsuri multiple 

b. convertit din impuls unic în repetitiv 

c. convertit din impulspuls repetitiv în unic 

Sinapsele pot fi clasificate în: 

a. unice 

b. două tipuri 

c. trei tipuri 

Substanțele cu rol cunoscut de neurotransmițător sunt în 

număr de: 

a. peste 20 

b. peste 40 

c. peste 100 

Durerea este o entitate fizică: 

a. Adevărat 

b. Fals 

Durerea este percepută datorită: 

a. inervațiilor musculare 

b. activitatății cortexului cerebral 

c. activității microgliei 

Percepția durerii depinde de: 

a. populația de receptori specifici 

b. existenţa unor receptori specifici 

c. activitatea neuronală a măduvei spinării 

Înainte de anestezia generală, medicamentele sunt 

administrate la: 

a. 10-15 min 

b. 15-45 min 

c.    45-50 min 

Sedativ hipnotic este: 

a. pentobarbitalul 

b. xilazina 

c. ketamina 

Anestezic disociativ este: 

a. droperidolul 

b. ketamina 

c. detomidină 

Rata de creștere alveolară va încetini, în timp ce saturația 

țesuturilor: 

a. scade 

b. continuă 

c. este exacerbată 

Hipnotic – sedativ este: 

a. glicopirolatul 

b. pentobarbitalul 

c. detomidină 

Recuperarea post-narcoză inhalatorie este: 

a. rapidă cu durere 

b. repidă fără durere 

c. lentă fără durere 

Instalarea și răspunsul organismului la anestezice este în 

următoarea ordine: 

a. delir – analgezie – stare chirurgicală – paralizie 

respiratorie 

b. analgezie – delir – stare chirurgicală – paralizie 

respiratorie 

c. analgezie – stare chirurgicală – delir – paralizie 

respiratorie 

Anestezicele volatile au o structură formată din: 

a. 1 până la 4 atomi de carbon 

b. 4 până la 8 atomi de carbon 

c. 12 până la 16 atomi de carbon 
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Concentrația alveolară minimă (MAC) este: 

a. cea mai mică concentrație de anestezic prezent în sânge 

b. concentrația de anestezic prezent în alveole 

c. cea mai mică concentrație de anestezic prezent în alveole 

Anestezicele inhalatorii nu pot traversa bariera 

hematoencefalică. 

a. Adevărat 

b. În foarte mică măsură 

c. Fals 

Acțiunea anestezicelor inhalatorii asupra cortexului este: 

a. brutală la 10-30 de secunde după inhalare 

b. brutală la 3-5 minute după inhalare 

c. ușoară provocând un somnul de tip fiziologic 

În general, starea de echilibru între creier și LCR este atinsă 

după: 

a. minute 

b. ore 

c. zile 

Instalarea narcozei este un: 

a. proces discontinuu, neuniform, în mai multe etape 

b. proces continuu, uniform, în mai multe etape 

c. proces discontinuu, uniform, într-o etapă 

În prima etapă a narcozei: 

a. tensiunea alveolară scade rapid 

b. tensiunea alveolară crește rapid 

c. tensiunea alveloolară scade 

Coeficienții de solubilitate pentru majoritatea anestezicelor 

sunt de: 

a. 0,5-1,0 

b. 1,0-1,5 

c. 2,0-2,5 

După narccoza inhalatorie, apare egalizarea tensiunii 

materiei cenușii: 

a. după 1-5 min. 

b. dupa 5-10 min. 

c. dupa 10-15 min. 

În țesutul adipos se poate acumula în special: 

a. metoxifluranul 

b. izofluranul 

c. enfluranul 

Excitația aparentă și analgezie: 

a. se instalează după ce narcoticele ajung în SNC 

b. cortexul cerebral este excitat 

c. centrii inhibitori rămân liberi  

Excitația aparentă este bine observată în următoarea ordine 

la speciile: 

a. păsări, cai, porci, 

b. porci, păsări, cai, 

c. cai, porci, păsări 

În faza de narcoză superficială, narcoticele deprimă în 

următoarea ordine: 

a. encefal, apoi: măduva spinării, în final: bulbul rahidian 

b. măduva spinării, apoi: encefalul, în final: bulbul rahidian 

c. encefal, apoi: bulbul rahidian, în final: măduva spinării 

Protoxidul de azot are un coeficient de partiție de: 

a. 0,23 

b. 0,47 

c. 0,79 

Administrarea de atropină după narcoza cu ciclopropan: 

a. este indicată 

b. este contraindicată 

c. este foarte recomandată 

Hipoxia este: 

a. scăderea aerului inspirat la nivelul alveolelor pulmonare 

și sânge 

b. scăderea sub limitele normale ale valorii O2 la nivelul 

hemoglobinei 

c. creşterea peste limitele normale ale cantităţii inspirate de 

O2 

Hipoxemia este 

a. creştere peste limitele normale ale cantităţii inspirate de 

O 2 

b. scăderea aerului inspirat la nivelul alveolele pulmonare și 

sânge 

c. scăderea sub limitele normale ale valorii O2 la nivelul 

hemoglobinei 

Cele mai frecvent utilizate anestezice inhalatorii în domeniul 

veterinar sunt: 

a. Enfluran și Metoxifluran 

b. Halotan și Izofluran 

c. Fluroxen și Tricloretilenă 

Administrarile accidentale pe cale inhalatorie se pot rezolva 

cel mai rapid prin: 

a. respiratie artificiala 

b. simpaticolitice 

c. vasodilatatoare 

Anestezicele sunt metabolizate și excretate în urină și fecale 

în proporție de: 

a. 0,004% 

b. 0,04% 

c. 4% 

Cloroformiu pro narcosi are o densitate de: 

a. 0,23 

b. 0,79 

c. 1.47 

În eutanasie la câini, Cloroformul (ic; iv) va fi utilizat în doză 

de: 

a. 5-10 ml/animal 

b. 10-15 ml/animal 

c. 15-20 ml/animal 

Clorura de etil (Kelen) fierbe la: 

a. 12-13 °C 

b. 20-30 °C 

c. 60-70 °C 

Halotanul (Narcotanul) are următoarea caracteristică: 

a. transmite miros cărnii 

b. este fotosensibil 

c. irită mucoasa 

Efectul uretanului la câine poate dura: 

a. 12 - 24 h 

b. 24 - 36 h 

c. 36 - 48 h 

Uretanul este hipnotic la concentrația de: 

a. 1-5% 

b. 5–10% 

c. 10-15% 

Ketalar (ketamină)administrat iv are efect rapid, până la: 

a. 5 minute, 

b. 15 minute. 

c. 45 min. 

Derivații acidului barbituric sunt: 

a. slab solubili în apă, absorbiți rapid 

b. slab solubili în apă, absorbiți lent 

c. foarte solubili în apă, absorbiți rapid 

Un barbituric clasic cu durată scurtă de acțiune este: 

a. Pentobarbitalul 

b. Fenobarbitalul 

c. Secobarbitalul 

Un barbituric clasic cu durată medie de acțiune este: 

a. Pentobarbitalul 

b. Amobarbitalul 

c. Barbitalul 

Un barbituric clasic cu durată lungă de acțiune este: 

a. Fenobarbitalul 

b. Amobarbitalul 

c. Secobarbitalul 

Un efect secundar al barbituricelor este: 

a. enterita 



   Grilă Română Farmacologie II   - 2022                                                     Prof. Romeo Teodor CRISTINA 
                      
 

12 

b. tahicardia 

c. hiperventilația 

Pentotalul (Tiopental) are următoarea calitate: 

a. faza de excitaţie aparentă este minimă 

b. analgezie mare 

c. miorelaxare puternică 

Eunarcon (Pronarcon) folosit în domeniul veterinar este: 

a. sare de potasiu 

b. sare de sodiu 

c. sare citrat 

Efectul Brevinarconului (Inactin) durează: 

a. 15-20 min. 

b. 30-60 min. 

c. 2-3 ore. 

Efectul Brevinarconului (Inactin) apare după: 

a. 15-20 sec. 

b. 20-30 sec. 

c. 1-2 min. 

Derivații de magneziu: 

a. determină oprirea stimulului de contracție către plăcile 

motorii 

b. excită encefalul 

c. provoacă hipertensiune arterială 

Sulfatul de magneziu este eficient în colici la concentrații de: 

a. 10-20%, iv 

b. 40-50%, iv 

c. 64-65%, iv 

Substanțele analgezice: 

a. determină deprimarea centrilor durerii 

b. sunt hipertensive 

c. sunt piretice 

Constituenții activi ai opiumului sunt: 

a. 12 alcaloizi 

b. 24 alcaloizi 

c. 36 alcaloizi 

Grupul de alcaloizi fenantrenici include: 

a. dionina 

b. papaverina 

c. narcotina 

Grupul de alcaloizi izochinoline include: 

a. tebaina 

b. narceina 

c. dionina 

Grupul fenantren acționează asupra: 

a. SNC 

b. muschilor netezi 

c. centrului respirator și al tusei 

Clorhidratul de morfină determină hipertermie la: 

a. câine 

b. pisică 

c. maimuţă 

Clorhidratul de morfină determină hipotermie la: 

a. câine 

b. capră 

c. vacă 

Clorhidratul de morfină : 

a. scade ritmul cardiac 

b. stimulează hormonul de creștere 

c. blochează eliberarea de prolactină 

Morfina este un antidot pentru intoxicațiile cauzate de plante 

care conțin atropină. 

a. Adevărat 

b. Fals, pentru pilocarpină 

c. Fals, pentru adrenalină 

Un produs sintetic pe bază de morfină este: 

a. clorhidratul de etilmorfină 

b. Hexapon 

c. Mialgin 

Fentanilul este utilizat în neuroleptanalgezie asociată cu: 

a. Hexapon 

b. Droperidol 

c. Mialgin 

Un anestezic din grupa aminoesteri este: 

a. lidocaina 

b. tetracaina 

c. mepivacaina 

Narcotina acționează ca antitusiv pentru: 

a. 4 ore 

b. 8 ore 

c. 12 ore 

Un antagonist de opioide este: 

a. Naloxona  

b. Papaverina  

c. Mialgin 

Substanțele antipiretice acționează prin: 

a. excitarea centrului vasomotor 

b. deprimarea centrului termoreglator 

c. vasoconstricție periferică 

Pirazolona este un derivat antireumatic care este: 

a. un salicilat de metil 

b.  o minofenazonă  

c. salicilat de sodiu 

Acidul acetilsalicilic poate fi: 

a. un vasodilatator periferic  

b. un antireumatic puternic 

c. un analgezic slab 

La acidul acetilsalicilic este sensibilă în mod natural 

următoarea specie: 

a. câinele 

b. pisica 

c. calul 

Fenacetina este un bun: 

a. analgezic 

b. psihomotor 

c. narcotic 

Paracetamolul (Panadol) are o toxicitate ridicată. 

a. Adevărat 

b. Adevărat, fiind mult mai toxic la pisică 

c. Fals 

Mecanismul de acțiune al substanțelor anestezice locale se 

realizează prin:  

a. scaderea permeabilității faţă de ioni a fibrelor nervoase  

b. creșterea concentrației de ioni de calciu 

c. scăderea permeabilității fibrelor nervoase faţă de apă 

Un anestezicul din clasa aminoamide este: 

a. procaina 

b. ropivacaina 

c. clorprocaina 

Procaina poate fi administrată eficient ca anestezic pe cale: 

a. epidurală 

b. externă (piele și mucosae) 

c. spinală 

Tetracaina poate fi administrată eficient ca anestezic pe: 

a. cale externă (piele și mucose) 

b. traiectoria nervilor periferici  

c. cale i.v. 

Mepivacaina  poate fi administrată eficient ca anestezic: 

a. extern (piele și mucosae) 

b. în infiltraţii locale 

c. pe cale spinală 

Anestezia locală poate fi de suprafaţă, de infiltrare şi 

regională. 

a. Adevărat 

b. Fals, doar de infiltrare 

c. Fals, doar regională 

Anestesine (Benzocaina) este foarte eficientă atunci când 

este administrată : 

a. i.v. 
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b. spinal 

c. prin aplicații locale 

Următoarea substanță nu este un antagonist al 

sulfonamidelor: 

a. maxicaina 

b. procaina 

c. lidocaina 

Percaina este considerată: 

a. de 5 ori mai puternică decât procaina 

b. de 20 de ori mai puternică decât procaina 

c. de 2 ori mai slabă decât procaina 

Tranchilizantele se numesc neuroleptice deoarece principala 

activitate este: 

a. de a calma SNC 

b. de a aboli reflexele principale 

c. de a menține activitatea motrică 

Cel mai puternic efect tranchilizant (neuroleptic) îl are: 

a. promazina 

b. acepromazina  

c. clorpromazina 

Cel mai puternic reprezentant dintre anestezicele α2 

antagonişti adrenergici este: 

a. xilazina 

b. detomidina  

c. medetomidina 

Un antagonist al xilazinei este: 

a. yohimbina 

b. tolazolina 

c. detomidina  

În principal, derivați de butirofenonă : 

a. blochează receptorul dopaminergic 

b. cresc tensiunea arterială în stare de șoc 

c. au o activitate emetică puternică 

Benzodiazepinele acționează prin: 

a. creșterea activității GABA 

b. blocarea activității GABA 

c. contracție musculară 

Droperidolul comparativ cu clorpromazina este: 

a. de 4 ori mai activ 

b. de 400 de ori mai activ 

c. de 40 de ori mai puțin activ 

Azaperona este un neuroleptic folosit la porci pentru 

reducerea stresului: 

a. Adevărat 

b. Fals, nu se utilizează la porci 

c. Fals, nu se utilizează pentru reducerea stresului 

Anticonvulsivante au un rol in: 

a. polarizarea rapidă a membranei neuronale 

b. restabilirea functiei de pompa de potasiu-calciu 

c. modificarea permeabilității membranei celulare 

Epilepsia la câini poate fi controlată în: 

a. 20-30% din cazuri 

b. 60-70% din cazuri 

c. 80-100% din cazuri 

Crizele convulsive sunt declanșate de mecanisme care se 

desfășoară în următoarea ordine:  

a. depolarizare - scăderea GABA- creșterea glutamatului 

b. reducerea glutamatului – depolarizare - creșterea GABA 

c. scăderea GABA -depolarizare- reducerea glutamatului  

Un medicament eficient utilizat la câinii cu epilepsie este: 

a. fenobarbitalul  

b. pentobarbitalul 

c. fenitoina 

Un analeptic care acționează eficient asupra encefalului este 

: 

a. pentetrazolul 

b. lobelina 

c. stricnina 

Un analeptic care acționează eficient asupra bulbului este : 

a. cafeina 

b. camforul 

c. stricnina 

Un analeptic care acționează eficient asupra bulbului este : 

a. lobelina 

b. stricnina 

c. cafeina 

Derivații de butirofenonă: 

a. blochează receptorul dopaminergic 

b. cresc tensiunea arterială în stare de șoc 

c. au o activitate emetică puternică 

Un analeptic cu activitate asupra măduvei spinării este : 

a. cafeina 

b. lobelina 

c. stricnina 

Cafeina este un bun: 

a. vasoconstrictor coronarian 

b. relaxant pulmonar 

c. vasomotor 

Camforul are un efect benefic asupra cordului: 

a. în 5 min, după injectarea sc sau im și durează o oră 

b. în 15 minute după injectarea sc sau im și durează ore 

întregi 

c. 45 de minute după injectare sc sau im și durează ore 

întregi 

Doxapramul este utilizat la animale pentru: 

a. efectul antihistaminic 

b. că stimulează centrul respirator  

c. activitatea antihipertensivă 

Un antagonist pentru narcotice și hipnotice este: 

a. camforul  

b. pentetrazolul 

c. nicetamida 

Imipramina , Clomipramina , Doxepinul sunt: 

a. analeptice 

b. antidepresive  

c. α - 2 antagonişti adrenergici 

Un neurotransmițător important în tulburările de 

comportament este: 

a. GABA 

b. epinefrina 

c. serotonina 

Un antipsihotic de uz veterinar este: 

a. diazepam 

b. promazina 

c. oxazepam 

Cu activitate anxiolitică este: 

a. oxazepam 

b. haloperidol 

c. clorpromazina 

Alegerea celei mai potrivite metode de eutanasiere nu 

depinde de: 

a. numărul de animale 

b. criterii economice 

c. vârsta animalului 

Eutanasia la cal și rumegătoare se realizează cu: 

a. diazepam 

b. pentobarbital 

c. oxazepam 

T-61 asigură eutanasierea unui câine în doză de: 

a. 0,1 ml / kg.bw iv 

b. 0,2 ml / kg.bw iv 

c. 0,3 ml / kg.bw iv 

Sistemele colinergice sunt sensibile la: 

a. catecolamine 

b. acetilcolină 

c. dopamină 

Sistemele adrenergice sunt sensibile la: 

a. catecolamine 
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b. acetilcolină 

c. dopamină 

Sistemele muscarinice colinreactive sunt blocat de: 

a. nicotină 

b. atropină 

c. muscarină 

Derivații de curara nu blochează: 

a. muschii striați 

b. ganglionii vegetativi 

c. lobul posthipofizar 

Parasimpaticomimeticele produc: 

a. hipotensiune 

b. hiposecreție bronșică 

c. scăderea contracției musculare netede 

Parasimpaticomimeticele sunt utilizate ca: 

a. purgative 

b. antiemetice 

c. hipoperistaltice 

Acetilcolina determină: 

a. vasconstricție periferică 

b. bradicardie 

c. hipertensiune 

Pilocarpină în doze mari determină la nivelul sistemului 

nervos: 

a. excitaţie 

b. inhibitie 

c. nu determină nici excitație nici inhibiție 

Ezerina are un efect asupra: 

a. muschilor striați 

b. ochilor 

c. glandei mamare 

Mioza determinată de ezerină durează până la: 

a. 12 h 

b. 24 h 

c. 36 h 

Utilizarea arecolinei este urmată de defecație, bradicardie, 

mioză după: 

a. 15 minute. 

b. 30 minute. 

c. 60 min. 

Parasimpaticoliticele produc: 

a. tahicardie  

b. hipotensiune 

c. hipoperistaltism 

Atropina determină: 

a. hiperperistaltism  

b. mioză  

c. hipertensiune oculară 

Atropina poate fi folosită la cal pentru a identifica: 

a. dopajul cu steroizi 

b. emfizemul 

c. vârsta animalelor 

O activitate parasimpaticomimetică prezintă: 

a. izoprenalina 

b. ciclopentolatul 

c. nafazolina 

Simpaticomimeticele determină: 

a. contracția musculaturii netede 

b. midriază activă 

c. relaxarea SNC 

Un simpaticomimetic este: 

a. scopolamina 

b. izoprenalina 

c. tropicamida 

Noradrenalina este utilizată în: 

a. hemoragii masive 

b. hemoragii capilare 

c. în mioză 

Fenilefrina este un vasoconstrictor care acționează la 

nivelul: 

a. vaselor de sânge mari 

b. capilarelor 

c. tuturor teritoriilor 

Izoprenalina este un bun: 

a. vasodilatator 

b. beta-blocant 

c. bronhodilatator 

Amfetamina este utilizată la animale doar: 

a. în stop cardiac la vacă 

b. în encefalomielită la cal 

c. în constricția bronhiilor la pisică 

Guanetidina produce hipotensiune arterială după o latență 

de: 

a. 8-12 ore 

b. 12-24 ore 

c. 48-100 ore 

Metildopa determină o hipertensiune arterială de: 

a. 2 h. 

b. 4 h. 

c. 6 h. 

Ergometrina produce: 

a. contracții ondulatorii (de tip curling). 

b. vasodilatație mare 

c. contracții spastice 

Ganglioplegicele pot determina paralizie și bloc nervos 

a. Adevărat 

b. Fals, nu afectează sistemul nervos 

c. Fals, determină excitație 

Peracetina: 

a. stimulează respirația  

b. scade ritmul cardiac 

c. scade tensiunea arterială 

O substanță ganglioplegică adevărată este: 

a. sparteina  

b. trimetafan 

c. lobelină 

O alergie este: 

a. o reacție locală de hipersensibilitate 

b. o reacție generalizată de hipersensibilitate  

c. o reacție locală de hiposensibilitate 

O reacție de hipersensibilitate întârziată poate fi considerată: 

a. urticaria 

b. dermatita de contact 

c. bronhoconstricția 

Un mediator plasmatic implicat în hipersensibilitatea 

imediată este:  

a. kalidina 

b. substanța P 

c. leukotrienele 

Un mediator celular implicat în hipersensibilitatea imediată 

este:  

a. factorul de activare a trombocitelor 

b. bradikinina 

c. 5-hidroxitriptamina  

Ergometrină determină dilatare prin stimularea contractiei 

uterine 

a. Adevărat 

b. Fals, determină doar contracție uterină 

c. Fals, determină doar dilatare  

Precursorii fosfolipidici care determină hipersensibilitate 

imediată sunt : 

a. angiotensinele 

b. bradikininele 

c. leukotrienele 

Anafilaxia reprezintă o stare de șoc care apare după 

eliberarea de: 

a. angiotensină 
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b. kalidină  

c. histamină 

Acțiunea histaminei este recunoscută prin: 

a. relaxarea musculaturii netede a tractului digestiv 

b. contracția uterului 

c. relaxarea bronhiilor 

Histamina administrată i.d. determină un răspuns triplu în 

următoarea ordine: 

a.  constricția capilarelor - reflex axonal - extravazarea 

plasmatică 

b. reflex axonal -dilatatia capilarelor - extravazarea 

plasmatică 

c. dilatarea capilarelor - reflex axonal - extravazarea 

plasmatică 

Un antagonist fiziologic al histaminei este: 

a. amfetamina 

b. efedrina 

c. metildopa 

Antihistaminicele previn formarea și eliberarea histaminei. 

a. Adevărat 

b. Fals, previn doar formarea histaminei 

c. Fals, ele se opun efectelor produse în organism de 

histamină. 

Terapia sistemică a alergiilor trebuie continuată până la: 

a. 24 h 

b. 2 zile 

c. 3 zile 

Antihistaminicele antagonizează neurotransmițătorul: 

a. serotonină 

b. dopamină 

c. 5-hidroxitriptamină 

Un blocant H1 este: 

a. maleatul de mepiramină 

b. cimetidina 

c. ranitidina 

Clorfeniramina retard poate fi administrată câinilor la: 

a. 5 ore 

b. 20 de ore 

c. 30 de ore 

Clorura de prometazină este: 

a. cel mai bun antihistaminic 

b. un bun stimulent asupra sistemului nervos 

c. cel mai bun producător de efect atropinic 

Un blocant H2 este:  

a. metiamida 

b. antazolina 

c. difenhidramina 

Cromoglicatul de sodiu este încadrat în grupa: 

a. Blocante H2 

b. Blocante H1 

c. inhibitori ai eliberării de histamină 

Trimeprazina este utilizată pentru controlul pruritului la: 

a. bovine 

b. cal 

c. câini 

Efectuarea tratamentelor antihelmintice în zona temperată 

este recomandată de: 

a. două ori/an 

b. trei ori/an 

c. cinci ori/an 

Antiparazitarele care afectează neurofiziologia helminților 

fac parte din grupa: 

a. salicilanilide 

b. acetilcolinesteraze 

c. benzimidazoli 

Antiparazitarele care determină decuplarea fosforilării 

oxidative sunt: 

a. colinomimeticele 

b. avermectinele 

c. substituenții de nitrofenol 

Depolimerizarea produsă de benzimidazoli are loc prin: 

a. exacerbarea absorbției de glucoză 

b. legarea de tubulină 

c. creșterea rezervei de glicogen 

Un antiparazitar ce acționează prin inducție enzimatică este: 

a. ivomec 

b. closantel 

c. levamisol 

Cel mai toxic antiparazitar este: 

a. tetramisolul 

b. asocierea metiridină + trovamil 

c. ivomec 

Santonina este un produs vechi, dar totuși eficient folosit în: 

a. ascaridioză la porc 

b. parazitoze pulmonare la bovine 

c. parazitoze la pasări 

Fenobent poate acționa asupra: 

a. nematodelor 

b. cestodelor 

c. trematodelor 

DL50 pentru piperazină este de: 

a. DL 50 = 1,4 g/kg.bw 

b. DL 50 = 1,4 mg/kg.bw 

c. DL 50 = 11,4 g/kg.bw 

După administrarea de fluorură de sodiu, este necesară o  

dieta cu apă de: 

a. 4-6 ore 

b. 6-12 ore 

c. nu este necesară o dietă cu apă 

Benzimidazolicele sunt solubile în: 

a. apă 

b. alcool 

c. DMSO 

Cambendazolul este foarte activ împotriva paraziților de la: 

a. oaie 

b. cal 

c. câine 

Mecanismul de acțiune al mebendazolului este legat de: 

a. interferența ARN-ului  

b. paralizia neuro-musculară 

c. metabolismul glucozei 

Mebendazolul acționează eficient în special la: 

a. cai și păsări 

b. bovine și ovine 

c. câini și pisici 

Ciclobendazolul are o perioadă de așteptare de: 

a. 3-5 zile 

b. 10-20 zile 

c. 20-30 de zile 

Oxibendazolul este cel mai bun antihelmintic la: 

a. cai 

b. porcine 

c. oaie 

Cel mai folosit reprezentant din grupa benzimidazolice, 

folosit in domeniul veterinar este: 

a. cambendazol  

b. albendazol   

c. oxibendazol 

Un benzimidazolic cu teratogenitate cunoscută este: 

a. cambendazol  

b. parbendazole  

c. oxfendazol  

Triclabendazolul  are o activitate excelentă împotriva: 

a. cestodelor 

b. trematodelor 

c. paraziților din sânge 

O perioadă de interdicție de 28 de zile are: 

a. flubendazol   



   Grilă Română Farmacologie II   - 2022                                                     Prof. Romeo Teodor CRISTINA 
                      
 

16 

b. triclabendazol  

c. luxabendazol  

Flubendazolul  este un analog fluorurat al: 

a. oxibendazol  

b. mebendazol 

c. luxabendazol  

Un pro - benzimidazazolul este: 

a. flubendazol 

b. febantel  

c. tiobendazol  

Excludeți substanța care nu este pro-benzimidazolic: 

a. Tiofanat  

b. Ciclobendazol  

c. Febantel  

Tiofanatul  prin ciclizare în organism se va transforma în: 

a. albendazol 

b. lobendazol  

c. fenbendazol 

În boala percutanată determinată de nematode se pot folosi 

unguente cu: 

a. tiabendazol  

b. fenbendazol  

c. albendazol  

Asocierea Ivermectin+Clorsulon este excelentă împotriva: 

a. nematodelor, trematodelor adulte 

b. nematodelor , inclusiv Ancylostoma  

c. cestode 

Asocierea Morantel + Diethylcarbamazine este excelentă 

pentru: 

a. nematode, inclusiv Ascaris 

b. nematode, inclusiv formele pulmonare 

c. nematode, trematode adulte 

Asocierea Febantel+Praziquantel este excelentă împotriva: 

A. nematode, trematode adulte 

b. nematode, cestode 

c. nematode, inclusiv formele pulmonare 

Asocierea Thiabendazol+Piperazina este excelentă 

împotriva: 

a. nematode, trematode adulte 

c. nematode, inclusiv formele pulmonare 

d. Nematode, inclusiv Ascaris 

Asocierea Levamisol + vaccinul anti-clostridium se folosește 

împotriva: 

a. nematode, Clostridii 

b. nematode, trematode adulte 

c. această asociere nu este posibilă 

Asocierea Febantel+Triclorfon este excelentă împotriva: 

a. nematode 

b. trematode 

c. nematode, trematode adulte 

Împotriva nematodelor calului se utilizează: 

a. fosfirat 

b. bitionol 

d. ditiazanina 

 Împotriva nematodelor câinilor se utilizează: 

a. brotianid 

b. butamisol 

c. clioxanid 

Împotriva nematodelor bovine se utilizează: 

a. befeniu 

c. butamisol 

d. tiacetarsamidă 

Nidanthel este excelent împotriva nematodelor și cestodelor 

la: 

A. cal 

b. porc 

c. câini 

 Proftril bolus este un sistem de eliberare pentru: 

A. Oxibendazol 

b. Albendazol 

d. Parbendaol 

Paratect (Pfizer) este un sistem de lansare pentru: 

a. morantel 

b. albendazol 

d. oxfendazol 

Synanthic Bolus multidoză (Pitman) este un sistem de 

eliberare pentru: 

A. morantel 

b. albendazol 

c. oxfendazol 

Cronominthic  Bolus (Virbac) este un sistem de eliberare 

pentru: 

a. levamisol 

b. morantel 

c. albendazol 

Alzet-osmotic-pump (MSD) este un sistem de eliberare 

pentru: 

a. morantel 

c. ivermectină 

d. fenbendazol 

Paratect (Pfizer) protejează animalul între 

a. 30 și 50 de zile 

b. 60 și 80 de zile 

c. 90 și 120 de zil 

Un al doilea bolus de Synanthic (Pitman) asigură: 

A. 54 de zile de protecție 

b. 94 de zile de protecție 

c 114 zile de protecție 

Ivomec SR Bolus (Merial) asigură: 12 mg ivermectină/zi, 

pentru: 

A. 65 de zile 

b. 95 de zile 

c. 135 de zile 

Panacur Bolus (Hoechst Roussel) este un sistem de eliberare 

pentru: 

b. albendazol 

c. ivermectina 

d. fenbendazol 

Panacur Bolus (Hoechst Roussel) asigură protecție: 

b. 95 de zile 

c. 140 de zile 

d. 165 de zile 

Bolusul electronic este un sistem de eliberare programată 

pentru: 

a. albendazol 

b. ivermectina 

c. fenbendazol 

Autoworm (Pitman) este un sistem de eliberare programată 

pentru: 

a.oxfendazol 

b. albendazol 

c. fenbendazol 

Tetramisolul este eficient împotriva: 

a. cestodelor 

c. nematodelor pulmonare 

c. nematodelor cutanate 

Levamisolul  face parte din grupa: 

a. macrolide 

b. imidazoli 

c. tetrahidropirimidină 

 Morantel, pirantel, oxantel aparțin grupului: 

a. macrolide 

b. imidazoli 

c. tetrahidropirimidinele 

Modul de acțiune al tetrahidropirimidinelor este legat de: 

a. blocarea enzimelor fumarat și succinat reductază 

b. Activitatea GABA-ergică 

c.sistemul neuromuscular al viermilor 
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 Tetrahidropirimidina colinergică pamoat nu este asociată 

cu 

a. imidazoli 

b. organofosfați 

c. piridine 

Metiridina se poate administra : 

a. p.o. 

c. s.c. 

c. i.v. 

Avermectinele și milbemicinele aparțin grupului : 

a. macrolide 

b. piridine 

c. salicilamide 

Din specia Streptomyces avermitilis sunt cunoscute: 

a. 4 avermectine majore 

b. 6 avermectine majore 

c. 8 avermectine majore 

Pentru avermectine, fixarea GABA este pe: 

a. receptorii presinaptici 

b. receptori postsinaptici 

c. ambii 

Cestodele și trematodele posedă neurotransmițător GABA. 

a. Adevărat 

b. fals, doar nematodele 

c fals, doar cestodele 

Indicele de siguranță al avermectinelor este: 

a. de 5 ori doza 

b. de 20 de ori doza 

c. de 30 de ori doza 

Excreţie de avermectina se face  prin : 

a. 98% urină și 2% fecale 

b. 98% fecale și 2% urină 

c. 50% fecale și 50% urină 

Doramectina (Dectomax) este foarte eficientă la: 

a. câini 

b. bovine 

c. porcine 

Hexaclorofenul este utilizat în nematode, cestode și 

fascioloză: 

a.la cal 

b.la oi 

c.la porci 

Diamfenetida este medicamentul de alegere în: 

a) fascioloză 

b) dicrocelioză 

c) ascaridoză 

Diamfenetida este eficientă împotriva fasciolelor tinere până 

la: 

a) 80% 

b) 90% 

c) 100% 

Menichlopholan ( Bilevon-R ) este activ la: 

a. oaie 

b. bovine 

c. caprele 

Brotiamid (Dirian) nu este recomandat : 

a. bovinelor 

b. ovinelor 

c. caprinelor 

Nitroscanat poate fi administrat la: 

a. pisici 

b. câini 

c. capre 

Nitroxinil (Dovenil ) este un fasciolicid eficient folosit 

pentru: 

a. vacă 

b. cal 

c. porc 

Epsiprantel se poate folosi împotriva cestodelor de câine, 

pisică, oi și cai: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Nu acționează asupra cestodelor 

Derivații organofosforici eliberează acetilcolin esterază: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Dependent de doză 

Triclorfon ( Metrifonat ) este un tratament de alegere pentru: 

a. cal 

b. oaie 

c. bovine 

Produsul Atgard  are un spectru larg antihelmintic în: 

a. porcine 

b. bovine 

c. oaie 

Clorsulonul este embriotoxic și mutagen: 

a. Adevărat 

b. fals 

c. doar embriotoxic 

Pirazino-izoquinolinele, sunt cele mai potrivite cestodicide 

dintre toate: 

a. Adevărat 

b. fals 

c. nu acționează la cestode 

Praziquantel (Droncit) are cea mai bună activitate utilizată 

la: 

a. porci 

b. pisici 

c. caprine 

Praziquantel (Droncit) acționează asupra cestodelor prin: 

a. blocarea acetilcolin-esterazei 

b. blocarea funcțiilor cuticulare 

c. blocarea funcţiilor nucleare 

Praziquantel are o limită de siguranță de: 

a. de 20 de ori doza terapeutică 

b. de 30 de ori doza terapeutică 

c. de 40 de ori doza terapeutică 

O sare eficientă a bunamidinei este: 

a. adipat 

b. citrat 

c. hidroxinaftoat 

Bunamidine (Buban) este un remarcabil: 

a. nematodicid 

b. trematodicid 

c. cestodicid 

Diptera și gasterophilus sunt: 

a. căpușe 

b. insecte 

c. scabie 

Carbamicilele acționează asupra: 

a. celulei 

b. axonului 

c. sinapsei 

Asupra axonilor neuronali acționează: 

a. organofosforicele 

b. carbamicele 

c. avermectinele 

Strategia terapeutică împotriva ectoparazitozelor este 

utilizarea: 

a. tratamentelor ușoare 

b. extempore  

c. ambele variante 

Ciclodina de uz veterinar este: 

a. Metoxiclor 

b. Clordan 

c. Pentaclorofenol 

Cymiazole (Tifatol) este: 
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a. O ciclodienă 

b. Un carbamat 

c. Un piretroid 

Phoxim (Sebacil) este foarte activ în: 

a. hipodermoza câinelui 

b. râia psoroptică 

c. căpușe de pisică 

Triclorfon organofosforic poate fi administrat în alimente: 

a. Adevărat 

b. fals 

c. nu este studiat 

Un organofosfat folosit în coliere la carnivore este: 

a. Diclorvos 

b. Ruelen 

c. Triclorfon 

Carbaryl (Arylam) este eficient în zgarda câinelui pentru: 

a. 60 de zile 

b. 120 de zile 

c. 150 de zile 

Clorphenamide (Galeron) este: 

a. carbamic 

b. ciclodienă 

c. piretroid 

( Triazopentadiene ) acționează în mod specific asupra: 

a. mitocondriilor 

b. receptorii de octopamină 

c. axonii neuronali 

Amitraz (Taktic) nu poate fi utilizat la: 

a. câini 

b. bovine 

c. cai 

Amitrazul poate fi utilizat împotriva varroa la albine în 

concentrație de: 

a. 0 .005% 

b. 0,05% 

c. 0,5% 

Perioada de interdicție pentru Amitraz este: 

a. 7 zile 

b. 14 zile 

c. 21 de zile 

Clordimeformul limitează utilizarea pentru câini mai mici 

de: 

a. 1 lună 

b. 2 luni 

c. 3 luni 

Izetionatul de fenamidonă poate fi utilizat foarte eficient 

împotriva: 

a. muștelor 

b. râiei demodectice 

c. ciupercilor 

Selamectina leagă glutamatul de canalele de clor ale 

insectelor 

a. Adevărat 

b. fals 

c. Nu acționează asupra insectelor 

Abamectin are o perioadă de așteptare între: 

a. 14 - 20 de zile 

b. 20 - 28 de zile 

c. 30 - 36 de zile 

Interceptor poate fi insecticid  , acaricid și nematodicid: 

a. Adevărat 

b. fals, este doar acaricid 

c. fals este doar nematocid 

Piretrinele pot fi combinate cu: 

a. macrolide 

b. carbamati 

c. organofosforici 

Fipronil (Frontline) este: 

a. sterilizator de insecte 

b. feromon 

c. fenilpirazol 

Piretrinele ( derivați sintetici ) sunt fotosensibile 

a. Adevărat 

b. fals, nu sunt fotosensibile 

c.    fals, sunt oxidante 

Rotenona poate fi utilizată la câini în soluții uleioase de:  

a. 1‰ 

b. 2‰ 

c. 2% 

Substanța care imită hormonii juvenili este: 

a. dibutilftalat 

b. piriproxifen 

c. dimetiltoluamidă 

Substanța repelentă este: 

a. epofenonană 

b. fenoxicarb 

c. dietiltoluamidă 

Substanța feromonică este: 

a. flufenoxuron 

b. cyromazine  

c. diflovidazine  

La sterilizarea insectelor se poate folosi: 

a. dimetoxibenzamidă 

b. flufenoxuron 

c. apholat  

Cyromazin este o substanță bună folosită ca: 

a. inhibitori de chitină 

b. feromon 

c. repelent 

Un bun inhibitor de chitină este: 

a. apholat e  

b. tricosen e  

c. flufenoxuron 

O altă structură de tip bacterian este : 

a. clofentezin e 

b. alosamidină 

c. tripren e  

Butoxidul de piperonil este: 

a. bacterie insecticidă  

b. feromon 

c. insecticid sinergic 

Spinosad este : 

a. bacterie insecticidă  

b. feromon 

c. insecticid sinergic 

Fipronilul este toxic pentru albine: 

a. Adevărat 

b. fals, este toxic pentru pisică 

c. fals, este toxic pentru pisică 

Sesamex este clasificat ca: 

a. sterilizator de insecte 

b. feromon 

c. insecticid sinergic 

Tensiunea arterială poate fi scăzută prin: 

a. creșterea volumului sanguin pompat în inimă/minut 

b. creșterea volumului sanguin 

c. cresterea vascozitatii sangelui 

Terapia cardiacă va permite : 

a. permeabilitatea membranei 

b. eliberare de ioni de sodiu 

c. intrarea ionilor de potasiu și apoi eliberarea de calciu 

Inversarea polarității membranei cardiace va fi ajustată: 

a. la: -20 până la -40 mV nivel de echilibru 

b. la: -60 până la -80 mV nivel de echilibru 

c. la: -80 până la -90 mV nivel de echilibru 

Când β-adrenoceptorii sunt activați: 

a. crește ritmul cardiac 

b. scăderea forței de contracție 
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c. scad concentrațiile intracelulare de c-AMP 

Mobilizarea calciului în citosolul miocardic determină o rată 

a. crescută în sistolă, scăzută în diastola 

b. crescută în diastolă și scăzută în sistolă 

c. concentrațiile sunt egale 

Valoarea mobilizării Ca2 în citosolul mitocondrial în sistolă 

este 

a. aprox. 10 -5 

b. aprox. 10 -6 

c. aprox. 10 -7 

În colapsul cardiac pentru a îmbunătăți capacitatea inimii se 

administrează: 

a. glicozide 

b. vasodilatatoare 

c. hemostatice 

O moleculă de glicozidă conține: 

a. glucoză 

b. genină 

c. amândouă 

Acțiunea digoxinei se instalează treptat după o perioadă de: 

a. 6 ore 

b. 12 ore 

c. 24 de ore 

Indicația majoră a plantei Digitalis Purpurea este în: 

a. insuficienţă valvulară cu  decompensare 

b. insuficiență vasculară, 

c. boli infecțioase, 

Contraindicația majoră a digitalicelor este: 

a. insuficienta cardiaca cronica si subacuta 

b. insuficiență valvulară în stadiul de decompensare, 

c. endocardită acută 

Cel mai toxic dintre acestea  în ordine descrescătoare este: 

a. scilareina A - strofantina G - digitalina 

b. strofantina G - scilareina A -digitalina 

c. scilareină A - digitalină - strofantină G 

Acțiunea principală a amrinonei şi milrinonei este: 

a. asupra plămânilor 

b. cresc contractibilitatea și rata miocardului 

c. sinergic la diuretice 

Propranololul poate fi utilizat în: 

a. bradicardie sinusală  

b. tulburarea de ritm atrial 

c. pentru a scurta perioada refractară a nodului AV 

O substanță antiaritmică este: 

a. stabilizator membranar 

b. β -adrenoceptor 

c. eliberator de canale de calciu 

Sulfatul de chinidină : 

a. crește excitabilitatea mușchiului inimii 

b. blochează canalele de sodiu 

c. crește excitabilitatea nervului vag 

Procainamida controlează aritmiile intravasculare: 

a. Adevărat 

b. fals 

c. dependent de doză 

Lidocaina (lignocaina) poate acționa ca: 

a. stimulent miocardic 

b. anestezic local 

c. crește potențialul de acțiune atrială 

Fenitoina amplifică activitatea aritmogenă a digitalelor: 

a. Adevărat 

b. fals 

c. Adevărat, dar inhibă activitatea aritmogenă a digitalelor 

Fenitoina (difenilhidantoină): 

a. amplifica aritmiile induse de digitalice 

b. păstrează răspunsul inotropo-pozitiv nealterat 

c. scăderea conducerii ventriculare 

Propranololul are o activitate anestezică locală remarcabilă: 

a. Adevărat 

b. fals, nu acționează local 

c. fals, nu este anestezic 

Adrenalina acționează prin: 

a. scade viteza si forta muschiului miocardic 

b. vasoconstricție în: piele, intestine și vene 

c. vasoconstricție în: mușchi 

Noradrenalina acționează ca: 

a. selectiv pentru ἀ-adrenoceptori, 

b. favorizează vasodilatația mai degrabă decât cardio-

relaxarea, 

c. baroreceptor prin nervul vag și ritm cardiac lent 

Izoprenalina: 

a. mediază vasodilatația 

b. mediază vasoconstricția 

c. răspuns negativ inotrop și cronotrop 

Isoxuprina este: 

a. β- agonist 

b. α- agonist 

c. β- antagonist 

Dopamina și dobutamina sunt: 

a. vasodilatatoare ale: porțiunilor splahnice coronare si 

renale 

b. vasoconstrictoare ale: porțiunilor splahnice coronare și 

renale 

c. nu influențează porțiunile splahnice și renale 

Hidralazina (Hydrapress) este: 

a. un blocant ale canalelor de calciu 

b. un vasodilatator atrial 

c. un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei (ACE) 

Diazoxidul este un dilatator non-arterial diuretic: 

a. Adevărat 

b. fals, acționează doar la pisică 

c. fals, nu acționează la animale 

Diazoxidul determină: 

a. hipoglicemie 

b. hiperuricemie 

c. eliberarea de sodiu 

Ordinea de eficacitate a blocanților canalelor de calciu este: 

a. Diltiazem > Verapamil > Nifedipină 

b. Verapamil > Diltiazem > Nifedipină 

c. Nifedipină> Verapamil> Diltiazem 

Verapamilul acțonează prin: 

a. creșterea ritmului cardiac 

b. vasoconstricție arteriolară 

c. Blocarea canalului Ca 2+ 

Inhibitori ai enzimelor de conversie a angiotensinei (ACE): 

a. acţionează asupra inimii: direct 

b. acţionează asupra inimii: indirect 

c. volumul sanguin scade din cauza eliberării de aldosteron 

Nitritul de amil în criza pectorală, are efect la câini pentru: 

a. 10-15 minute 

b. 15-30 minute 

c. 30-45 minute 

Captopril este: 

a. vasodilatator clasic arterial și venos 

b. vasodilatator indirect 

c. vasodilatator atrial 

Captoprilul este: 

a. diuretic 

b. vasodilatator 

c. expectorant 

Pisica are: 

a. trei grupe sanguine 

b. patru grupe sanguine 

c. opt grupe sanguine 

Sunt recunoscuți și clasificați ca antigeni eritrocitari la 

câine: 

a. patru grupe sanguine 

b. opt grupe sanguine 
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c. douăsprezece grupe sanguine 

Grupa de sânge B a fost identificată la pisici într-o proporție 

de: 

a. 1-10% 

b. 10-30% 

c. 30-60% 

La pisici sunt indivizi care posedă antigene pentru grupele A 

și B: 

a. Adevărat 

b. fals 

c. fals, pisicile nu prezintă antigene pentru grupa B 

Izoanticorpii apar după prima transfuzie la un animal: 

a. Adevărat 

b. fals 

c. Apar după a două transfuzie a un animal 

Cel mai frecvent izoanticorp la câini este: 

a. AEC-1 

b. AEC-3 

c. AEC-7 

Hemoglobinele libere au o viață de: 

a. 20 minute 

b. 45 de minute 

c. 60 de minute 

Oxiglobina are o dimensiune moleculară: 

a. mai mare decât cea a hemoglobinei 

b. mai mică decât cea a hemoglobinei 

c. egal cu hemoglobina 

Hemoglobina liberă are o dimensiune moleculară: 

a. mai mică decât sângele 

b. mai mare decât sângele 

c. la fel ca al sângelui 

Oxiglobina 

a. poate fi congelată 

b. este stabilă doi ani 

c. niciuna dintre acestea 

La câine, oxiglobina va fi îndepărtată, ca hemoglobină de 

către celulele Reticului Endoplasmatic: 

a. în: 6-12 ore 

b. în: 12-24 ore 

c. in: 30-40 ore 

Fluorocarbonele miscibile cu sânge sunt capabile să 

transporte: 

a. 2 ml oxigen / 100 ml sânge 

b. 3 ml oxigen / 100 ml sânge 

c. 5 ml oxigen / 100 ml sânge 

Eritropoieza în conduita  terapeutică a anemiei : 

a. furnizează componentele pentru producerea globulelor 

roșii 

b. blochează formarea hemoglobinei  

c. nici unul dintre acestea 

Eritropoietina (EPO) este regulatorul proliferării: 

a. celulelor albe 

b. celulelor rosii 

c. ambele variante 

Steroizii anabolizanți și androgeni din nucleu vor iniția: 

a. formarea ARN-ului 

b. formarea ADN-ului 

c. efect inhibitor al proteinelor 

Vitamina B12 este esențială pentru: 

a. sinteza ADN-ului 

b. sinteza ARN 

c. dezvoltarea megaloblastelor 

Acidul folic (acid glutamic-pteroil) servește ca: 

a. donator de grupare fosfatitil 

b. donator de grupare metil 

c. donator de grup carboxilic 

La oameni și animale, necesarul zilnic de acid folic este de 

aproximativ: 

a. 50 mcg/zi 

b. 50 mg/zi 

c. 10 mcg/zi 

Fierul este o parte componentă a hemoglobinei într-o 

proporție de: 

a. 45% 

b. 55% 

c. 65% 

Fierul este o componentă a sistemelor de transport de electroni 

citocrom: 

a. în: proporție de 0,1%. 

b. în: proporţie de 1%. 

c. în: proportie de 10% 

Fierul rămas este stocat în organism sub formă de: 

a. feritina 

b. hemosiderină 

c. amandouă forme 

La ovine, deficitul de Co poate scădea capacitatea de 

transport a O2  prin: 

a. 20% 

b. 30% 

c. 50% 

Cuprul este esențial pentru metabolismul acidului ascorbic: 

a. Adevărat 

b. Fals, pentru metabolismul tiaminei 

c. Fals, pentru metabolismul riboflavinei 

Cuprul este necesar pentru recuperarea fierului și a 

hemogobinei la: 

a. mamifere 

b. păsări 

c. ambele variante 

Necesarul de cupru pentru o vacă este: 

a. 50 - 70 mg 

b. 70-80 mg 

c. 100-120 mg 

Gelatinele (Surgicel) au efect hemostatic pentru: 

a. 4 ore 

b. 8 ore 

c. 12 ore 

Administrarea de clorură de calciu este urmată de efect în: 

a. 30 minute 

b. 60 de minute 

c. 90 de minute 

Deficitul de vitamina K este frecvent la: 

a. oaie 

b. păsări de curte 

c. câine și cal 

Un efect hemostatic mai rapid generează vitamina: 

a. K 1 

b. K 3 

c. ambele variante 

Acționează mai mult ca hemostatic: 

a. K1 

b. K3 

c. ambele variante 

Dicynone este: 

a. hemostatic sistemic pe vase mari 

b. hemostatic sistemic pe vase mici 

c. hemofurnizor sistemic de măduvă sanguină 

Acidul psiloaminocaproic : 

a. crește fibrinoliza 

b. creșterea titrului de fibrinogen 

c. nici unul dintre acestea 

Dicumarina este: 

a. formă inactivată de cumarină trecând în dicumarol activ 

b. formă inactivată a dicumarolului care trece în cumarină 

activă 

c. creșterea protrombinei în sânge 

Dipiridamolul (Persantine) este utilizat în: 

a. tromboză arterială 
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b. embolie venoasă 

c. purpură trombocitopenică 

Heparina duce la: 

a. scurtarea timpului de coagulare 

b. ajută la transformarea protrombinei în trombină 

c. inhibarea trombokinazei 

Lasonil se administrează: 

a. pe piele 

b. po 

c. sc 

Apomorfina este expectorant în doze mici pentru animale 

a. Adevărat 

b. Sals, doar la pisică 

c. Fals, doar la rozătoare 

Forma cea mai frecvent întâlnită Medicina Veterinară este: 

a. boala respiratorie acută 

b. boala respiratorie cronică 

c. alergie respiratorie 

În bolile respiratorii, o etapă importantă a tratamentului 

este: 

a. reducerea vâscozității mucusului bronșic 

b. creșterea vâscozității mucusului bronșic 

c. constricția bronhiolelor 

Uleiul de eucalipt (Eucaliptol) poate fi administrat la câine 

pe: 

a. calea iv. 

b. calea sc. 

c. calea im. 

Gomenolul (ulei de Niaouli) este utilizat în fumigație la 

concentrație: 

a. 0,1% 

b. 0,5% 

c. 1% 

Balsamul de Tolu administrat animalelor: 

a. favorizează expectoraţia 

b. creşterea secreţiilor glandelor bronşice 

c. nici unul dintre acestea 

Rădăcina de Primula este utilizată la câine în concentrația 

de: 

a. 1 % 

b. 3 % 

c. 5% 

Floarea de lumânărică (Flores verbasci) este folosită ca: 

a. expectorant oral 

b. antisecretor 

c. fluidificant 

Sulfurile de antimoniu sunt utilizate ca: 

a. expectorant 

b. pentru a stimula tusea ca reflex de protectie 

c. nici unul dintre acestea 

Sărurile de amoniu : 

a. stimulează: spasmele bronșice normalizând tonusul 

b. stimuleaza: centrul respirator si cilii vibratili 

c. diminueaza: centrul respirator si cilii vibratili 

Acetilcisteină se administrează: 

a. de doua ori pe zi 

b. de 2-3 ori/zi 

c. De 3-6 ori/zi 

Bromhexina (Bisolvon) poate fi administrată la cai pentru: 

a. 3 zile 

b. 5 zile 

c. 7 zile 

Dembrexină este o alegere în administrarea la: 

a. pisici 

b. câini 

c. cai 

Benzonaftat (Exangit) 

a. stimulează baroceptorii pulmonari 

b. deprimă terminațiile senzoriale ale reflexului tusei 

c. favorizând expectoraţia 

Atropina este un bronhodilatator în emfizemul pulmonar la 

cai: 

a. Adevărat 

b. fals 

c. bronhodilatator în emfizemul pulmonar la pisică 

În bronhoconstricție, adrenalina și izoprenalină: 

a. stimuleaza: ἀ - adrenoceptori 

b. stimulează: β2- adrenoceptorii 

c. ambele variante 

Ipratropiumul poate fi utilizat la animale ca: 

a. fluidificant 

b. antitusiv nenarcotic 

c. spasmolitic 

Pholcodin poate fi utilizat la animale ca: 

a. fluidificant 

b. antitusiv nenarcotic 

c. spasmolitic 

Clenbuterolul ameliorează bronhospasmul la cai cu: 

a. durata scurta de actiune 

b. durata medie de actiune 

c. durată lungă de acțiune 

Aminofilina, diprofilina și etamfilina sunt: 

a. surfactanți 

b. metilxantine 

c. decongestive 

Corticosteroizii pot fi utilizați ca 

a. decongestivi 

b. expectorante orale 

c. substanțe antisecretorii 

AINS (antiinflamatoare nesteroidiene): 

a. sunt capabile să suprime răspunsul imun 

b. stimulează producția de mediatori chimici ai inflamației 

c. însoțește acțiunile inflamatorii ale corticosteroizilor 

Difenhidramina este un antihistaminic benefic în: 

a. stimularea SNC 

b. activitate parasimpaticoimetică, 

c. controlul reflexului de tuse 

Cromoglicatul de sodiu este disponibil pentru tratarea 

alergiilor respiratorii la: 

a. câini 

b. cai 

c. pisică 

Cromoglicatul de sodiu poate asigura o protecțiepâna la: 

a. 1-3 zile 

b. 3-20 zile 

c. 21-30 de zile 

Amoniacul este: 

a. un iritant & analeptic respirator 

b. fiziologic și stimulant  

c. antihistaminic și expectorant 

Dioxidul de carbon pur poate genera acidoză respiratorie: 

a. Adevărat 

b. fals 

c. induce exitus 

O administrare de O2 la 2 atm. face ca animalele să devină: 

a. dependent de hemoglobină 

b. independente de hemoglobină 

c. nici unul dintre acestea 

Terapia cu oxigen hiperbaric în general: 

a. scade radiosensibilitatea celulelor maligne 

b. crește radiosensibilitatea celulelor maligne 

c. pune viața animalului în pericol 

În depresia respiratorie simplă, cianoza indică: 

a. hipoxemie 

b. hipocapnie 

c. niciunul dintre ei 

În bolile respiratorii grave, administrarea de O2 (50-80%) nu 

poate depăși: 
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a. 3 ore 

b. 6 ore 

c. 12 ore 

Stimularea centrului respirator și a receptorilor se poate face 

cu: 

a. CO 2 1% 

b. CO 2 5% 

c. O 2    1% 

Pentru a activa concentrația de pepsinogen a acidului 

clorhidric va fi: 

a. 0,1% 

b. 0,2% 

c. 2% 

Pepsina este o substanță clasificată ca: 

a. ruminativ 

b. eupeptic  

c. emetic 

Tripsina este produsă de: 

a. glandele fundice 

b. pancreas 

c. glanda tiroida 

Nutrizym 

a. este activat de acidul clorhidric 

b. nu este inactivat de acidul clorhidric 

c. este inactivat de acidul clorhidric 

Mexaze conține: 

a. tripsina, 

b. lipaza 

c. nici o variantă 

Festal include: 

a. bromelaină 

b. bilă uscată de bou 

c. cliochinol 

Rădăcina de gențiană (Radix gentianae) conține: 

a. taninuri 

b. inulină 

c. nici o variantă 

Digestivul aromat este: 

a. Centaury (Flores centauri) 

b. Rădăcină de gențiană (Radix gentianae) 

c. Pelin ( Absinthium arthemisia) 

Ienupăr (Juniperis) conține uleiuri volatile în proporție de: 

a. 0,4% 

b. 0,8% 

c. 4% 

Florile de mușețel (flores Chamomillae) conțin azulenă: 

a. 0,01 până la 0,05% 

b. 0,05 până la 0,1% 

c. 0,2 până la 0,5% 

În general, bicarbonatul de sodiu stimulează celulele 

glandulare după: 

a. 5 minute. 

b. 10 minute. 

c. 15 minute. 

Veratrina poate fi utilizată terapeutic: 

a. iv 0,1% 

b. sc 1% 

c. sc 0,1% 

Emeticul face parte din grupa: 

a. ruminatorii 

b. emetice 

c. eupeptice  

O pomorfină este cel mai bun emetic central la: 

a. porcine 

b. câini 

c. pisici 

Sulfatiazolul iv va determina vărsăturile la câine la 

concentrație de: 

a. 2% 

b. 120% 

c. 20% 

Veratrum Album este: 

a. emetic 

b. eupeptic 

c. nici unul dintre acestea 

Mincortid (Cortiron, ADC) este clasificat ca: 

a. emetic 

b. eupeptic 

c. antiemetic 

Perfenazina (Trilafon) este: 

a. antiemetic central 

b. antiemetic periferic 

c. nici unul dintre acestea 

Dimenhidrinatul este recomandat în raul de mișcare în cazul 

în care se asigură: 

a. 2-4 ore protectie 

b. 4-6 ore protectie 

c. 6-8 ore protectie 

Reglan este: 

a. eficient în vărsăturile postoperatorii 

b. nu este eficient în vărsăturile postoperatorii 

c. piperazină antihistaminică 

Pentru prevenirea vomei cauzate de anestezicele locale , nu 

se utilizează: 

a. procaina 

b. anestezine 

c. niciunul dintre ei 

Modul de acțiune al purgativelor este legat de: 

a. cresterea continutului intestinal 

b. stimularea peretelui intestinal 

c. scăderea reflexului peristaltic 

Uleiul de ricin are cea mai scăzută eficacitate la: 

a. cal 

b. porc 

c. bovine 

Foarte bun în caz de fecalom este: 

a. uleiul de parafină 

b. uleiul de ricin 

c. uleiul de floarea soarelui 

Sulfatul de magneziu poate acționa ca: 

a. antiemetic 

b. purgativ 

c. emetic 

Agarul este un purgativ preparat din: 

a. poli-metil-eterul celulozei  

b. alge marine 

c. sucul uscat la aer obținut prin incizarea scoarței de frasin 

Mana este un laxativ bun pentru: 

a. păsări 

b. bovine 

c. animale mici 

Aloe conține aloină în proporție de: 

a. 3% 

b. 5% 

c. 10% 

La Aloe, efectul purgativ apare după: 

a. 3-6 ore 

b. 6-12 ore 

c. 18-24 ore 

Efectul purgativ al Aloe durează pentru: 

a. 12 ore 

b. 24 de ore 

c. 48 de ore 

Rădăcina și rizomul rubarbei pot acționa ca purgativ pentru 

intestinul gros: 

a. Adevărat 

b. Fals, acționează purgativ la nivelul intestinului subțire 

c. Fals, este diuretic de ansă 
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Substanțele Carminative sunt incluse în grupul mare de: 

a. antemetice 

b. purgative 

c. stipice 

Substanțele care participă direct în structura țesuturilor sunt 

denumite: 

a. materiale plastice 

b. roborant 

c. biocatalizatori 

Fierul și derivații săi au: 

a. rol anabolic 

b. rol roborant 

c. rol plastic 

Fierul și derivații nu vor fi asociați în terapie cu: 

a. carbonați 

b. adipate 

c. taninuri 

Derivații anorganici de fier sunt: 

a. netoxici pentru mucoasa  în comparație cu compușii 

organici 

b. iritanți pentru mucoasă în comparație cu compușii 

organici 

c. ambele variante 

Lactat de fier conține până la: 

a. 5%l fier 

b. 10% fier 

c. 20% fier 

Sulfatul feros cu rol astringent în 

a. soluții 0,5-1‰ 

b. 0,1-0,5% soluții 

c. soluții 0,5-1%. 

Fumaratul feros conține fier în proporție de: 

a. 13% 

b. 23% 

c. 33% 

Myofer soluția apoasă de fier și dextran conține: 

a. 1 g/ml fier trivalent 

b. 1 mg/ml fier trivalent  

c. 0,1 g/ml fier trivalent  

Bioferan este administrat purceilor în: 

a. 0,1-0,2 ml 

b. 0,5-1 ml 

c. 1-2 ml 

Calciul poate fi găsit în oase ca fosfat/carbonat tricalcic în 

proporție de: 

a. 9% 

b. 49% 

c. 99% 

Raportul P/Ca în organism este în mod normal: 

a. 1:1 

b. 1:2 

c. 2:1 

d. 3:2 

Lactatul de calciu conține: 

a. 3% calciu 

b. 13% calciu 

c. 33% calciu 

Remineron conţine în compoziţia sa: 

a. gluconolactat  de calciu 

b. gluconat de calciu și clorură de magneziu 

c. fosfat de calciu tribazic și gluconat de calciu 

Excesul de P în sânge : 

a. sporește absorbția intestinală a calciului 

b. blochează absorbția intestinală a calciului 

c. intoxică mortal animalul 

Cedecalcinul conține: 

a. amestec de săruri de calciu și magneziu 

b. calciu glicerofosforic și ergocalciferol 

c. fosfat de calciu tribazic și gluconat de calciu 

Lecitina conține fosfor în proporție de: 

a. 1,5% 

b. 2,5% 

c. 3,5% 

Lichiorul Fowler conține metarsenitul de sodiu în 

concentrație de: 

a. 0,1% 

b. 1% 

c. 2% 

Cafeina este inclusă în grupul: 

a. diuretice sulfamidice 

b. diuretice purinice 

diuretice saline 

c. diuretice vegetale 

Miofilină (aminofilină) este o combinație de: 

a. teobromină de sodiu și salicilat de sodiu 

b. etilendiamina si teofilina 

c. dimetil-xantina 

Diureticele dermatologice sunt foarte periculoase pentru: 

a. cal 

b. câine 

c. vacă 

Diureticele digitale sunt, de asemenea, numite: 

a. diuretice infidele 

b. diuretice indirecte 

c. diuretice directe 

Clorura de calciu este inclusă în grupa: 

a. diuretice saline 

b. diuretice purinice 

c. diuretice sulfonamide 

Acetazolamida (Ederen) este inclusă în grupul de: 

a. diuretice saline 

b. diuretice purinice 

c. diuretice sulfonamide 

Furosemid (Dimazon) este inclus în grupul de: 

a. diuretice saline 

b. diuretice purinice 

c. diuretice sulfonamide 

Comparativ cu Nefrix (Esidrex), Ufrix (Butizide) are: 

a. activitate de 4 ori mai mare 

b. Activitate de 4 ori mai mică 

c. activitate de 2 ori mai mare 

Vasopresina este: 

a. hormon posthipofizar 

b. hormonul prostatic 

c. hormon suprarenalian 

Produsul comercial Retro-hypophysis conține: 

a. 0,1 mg vasopresină 

b. 1 mg vasopresină 

c. 1 g vasopresină 

Urotropina își exercită efectul asupra tractului urinar 

datorită eliberării de: 

a. nitrați 

b. amoniac 

c. formaldehidă 

Urovalidina este clasificată în grupa: 

a. substanțe antidiuretice 

b. antiseptice urinare 

c. diuretice sulfonamide 

Hormonii : 

a. iniţiază acţiunea sistemului nervos  

b. continuă acţiunea sistemului nervos  

c. termină acţiunea sistemului nervos  

Lobul anterior al glandei pituitare secretă: 

a. oxitocina 

b. vasopresină 

c. ACTH 

Lobul posterior al glandei pituitare secretă: 

a. vasopresină 
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b. para-TSH 

c. ACTH 

Norgestomet este utilizat în mod normal la: 

a. iepe 

b. cățelele 

c. vacă 

PGF2α  sau analogii nu sunt utilizați pentru: 

a. scroafă și iapă 

b. vacă 

c. pisică 

Utilizarea estradiolului poate elibera: 

a. GnRH 

b. LH 

c. FSH 

LH și FSH sunt hormoni glicoproteici, cu greutate 

moleculară de: 

a. 18-28 kDa 

b. 28-32 kDa 

c. 32-60 kDa 

Creșterea numărului de ovocite se poate obține cu: 

a. STH 

b. LH 

c. FSH 

FSH (hormonul foliculostimulant) maturează foliculul 

Graaf:. 

a. Adevărat 

b. fals, stimulează ovulația 

c. fals, stimulează ovogeneza 

LH stimulează: 

a. maturizarea foliculilor graafieni. 

b. elaborarea testosteronului 

c. nici unul dintre acestea 

Gonadotropinele extra hipofizare sunt produse de: 

a. ovar 

b. testicul 

c. placentă 

Gonacor (Pregnyl) stimulează dezvoltarea: 

a. organele genitale masculine 

b. secretia de spermatozoizi 

c. eliberarea de foliculină 

Gonatropina Prolan este extrasă din urina femelelor 

gestante până la: 

a. prima lună de gestație 

b. a doua luna de gestatie 

c. a treia lună de gestație 

PMSG-ul conține FSH produs de placenta până la: 

a. 30-40 de zile de gestație 

b. 40-120 de zile de gestaţie _ 

c. 120-150 de zile de gestație 

ACTH stimulează : 

a. glanda pituitară 

b. prostata 

c. corticosuprarenalele 

Cortrosin (Sinachten) asigură o eficacitate pâna la: 

a. 12 h 

b. 24 h 

c. 36 h 

Gonadotropinele posthipofizare sunt reprezentate de: 

a. hormonul luteinizant 

b. oxitocină 

c. hormon gonadotrofic 

În retenția de ouă Presoxin (glanduitrin) poate fi utilizat în 

doze de: 

a. 1ml / găină 

b. 0,1 ml/găină 

c. nu este util la găini 

Glucocorticoizii sunt incluși în grupul de: 

a. gonadotropine post-hipofizare 

b. produse antidiabetice 

c. preparate suprarenale (suprarenale). 

Prednisolone, Superprednol sunt gonadotropine hipofizare 

a. Adevărat 

b. fals 

c. alt tip de gonadotropine 

Mincortid (DOCA) este util în/pentru: 

a. acțiunea glucocorticoidului 

b. diminuează excreția de potasiu 

c. boala metabolismului hidroionic 

Dintre produsele cunoscute, cea mai lentă acțiune 

antidiabetică  are: 

a. Insulina-novo 

b. Izofan zinc- insulina 

c. Kombinsulina 

O sulfonamidă antidiabetică este: 

a. Izofan zinc-insulina 

b. Daonil 

c. Kombinsulina 

În glanda tiroida este stocat: 

a. 2% din iodul organic din organism 

b. 12% din iodul organic din organism 

c. 20% din iodul organic din organism 

Glanda tiroidă , ca și pondere în  greutatea corporală 

reprezintă: 

a. 2% 

b. 0,2% 

c. 0,02% 

Substanțele tireostatice înlătură: 

a. hipotiroidismul 

b. hipertiroidismul 

c. ambele variante 

Testosteronul la femele este utilizat în/ca: 

a. hipofoliculinemie 

b. agonist de estrogen 

c.  galactoree 

Fecundan conține: 

a. testosteron enantat şi estradiol 

b. propionat de testosteron și fenilpropionat 

c. etinilestradiol 

Fecundan poate indica dacă o vaca este însărcinată după: 

a. 7-10 zile de la inseminare 

b. 10-15 zile de la inseminare 

c. 15-20 zile de la inseminare 

Cel mai puternic anabolic este considerat: 

a. Testosteron 

b. Testolent 

c. Dianabol 

Foliculina la masculi: 

a. inhibă funcția sexuală 

b. distrofie testiculară 

c. îmbunătățește funcția sexuală 

Estrotest este folosit cu succes în: 

a. hiperfoliculemie 

b. hipofoliculemie 

c. a+b 

Estrogenii sintetici sunt utilizați în: 

a. hipergonadism feminin 

b. castrarea hormonală 

c. hipofuncție testiculară 

Progesteronul are: 

a. caracteristici afrodiziace 

b. efect antigonadotrop 

c. caracteristicile ovulației 

Orgametril este utilizat în/ca: 

a. metroragie 

b. placentofuge 

c. pentru a sincroniza estrul 

Lutestan (Testolutan) este din grupul de: 

a. substanțe gestagenice 
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b. substanțe androgene 

c. substanțe estrogenice 

Bixtonim conține hidrocortizon în proporție de: 

a. 2‰ 

b. 2% 

c. 20% 

Epifizan este utilizat în: 

a. hipofoliculinemie 

b. estru  

c. falsă gestație și lactație la cățele 

Prostaglandinele : 

a. provoacă vasoconstricție locală 

b. formarea luteală ovariană 

c. relaxarea fibrelor musculare uterine 

Lutalyse (Dinoprost) induce: 

a. regresia corpului galben 

b. stimulează bronhodilatația 

c. relaxarea musculaturii netede 

Endorfinele sunt sintetizate de 

a. prostata 

b. encefal 

c. suprarenale 

Interferonul este unul dintre cei mai buni factori antivirali: 

a. adevărat 

b. fals 

c. este bactericid 

Sunt cunoscute în totalitate ca structuri de vitamine un 

număr de : 

a. 14 

b. 7 

c. 9 

Vitamina A este cunoscută și ca: 

a. amurină 

b. factor de creștere 

c. actoflavină 

Forma Officinală a acetatul de retinol conține: 

a. 950 UI/g. 

b. 850 UI/g. 

c. 750 UI/g. 

Vitamina A este sinergică cu tiroxina: 

a. Adevărat 

b. fals 

c. fals, este sinergică cu vit C 

Oleum jecoris conține minim: 

a. 1050 I.U./g, vit. A 

b. 950 I.U./g, vit. A 

c. 850 I.U./g, vit. A 

Asocierea de vitamina A + D2 (Vitol) conține: 

a. 1000 I.U . vit.A si 300 I.U. vit.D 2 

b. 300 I.U . vit.A si 1000 I.U. vit.D 2 

c. 1000 I.U . vit.A si 1000 I .U . vit.D 2 

Tiamina este vitamina : 

a. B1 

b. B9 

c. B12 

În deficiențele de vitamina B1 se poate observa : 

a. Acidul piruvic este metabolizat  

b. polinevrita 

c. hiperexcitare 

Riboflavina este vitamina: 

a. B2 

b. B9 

c. B12 

Vitamina B2 este folosită  eficient in: 

a. polinevrita 

b. dermatite 

c. paralizie 

Vitamina B6 este cunoscută și ca: 

a. Antineuritic 

b. Betaflavina 

c. Adermin 

Vitamina B6 are rol in: 

a. diverse procese enzimatice 

b. sinteza acizilor grași saturați 

c. polinevrita 

Vitamina B9  stimulează : 

a. leucoliza 

b. sinteza proteinei 

c. creșterea eritocitelor 

Acidul paraamino-benzoic se mai numește și: 

a. piridoxină 

b. hexobion  

c. paraminol 

Vitamina H mai este numită: 

a. inositol 

b. acid pangamic 

c. biotină 

Vitamina B15 are ca activitate principală: 

a. factor antianemic în ficat 

b. lipotropă 

c. trofismul părului 

Vitamina F face parte din: 

a. grupa de vitamine B 

b. grupa de vitamine C 

c. nici unul dintre acestea 

Acidul Pantotenic face parte din: 

a. grupa de vitamine B 

b. grupa de vitamine C 

c. grupa de vitamine D 

Vitamina C poate fi antagonistă cu vitamina A: 

a. Adevărat 

b. Fals 

c. Este antagonistă în asociere cu Vitamina A, E și H 

În regnul vegetal este prezentă : 

a. vitamina D 2  

b. vitamina D 3  

c.  amândouă 

Vitamina E officinală este un: 

a. acetat 

b. citrat 

c. hidrat 

Fitomenadionul este vitamina: 

a. K 3 

b. K 1 

c. H 1 

Vitamina E este sinergică cu: 

a. cobalt 

b. mangan 

c. seleniul 

Un efect hemostatic mai rapid , sc și iv îl are: 

a. Vit K1 

b. Vit K3 

c. Vit E 

În miopatii, boli ale mușchilor albi, encefalopatii se 

utilizează: 

a. Vit. A 

b. Vit. B 

c. Vit. E 

Drojdia de bere (Faex medicinalis) poate fi utila in: 

a. boala pulmonara 

b. infectii uterine 

c. spasmofilii 

Vitamina K3 este absorbită numai în prezența bilei: 

a. Adevărat 

b. fals 

Hipovitaminoza C este foarte frecventă la: 

a. bovine 

b. oaie 
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c. cal 

Deficitul de vitamina B2 este urmat de: 

a. fotofobie 

b. antagonism la tiroxină 

c. pareză 

PGF-2alfa (Enzaprost) are rol în : 

a. luteoliză 

b. progestație 

c. nidare 

Tripaflavina acționează prin: 

a. grupa azota ca intermediar 

b. blocarea sintezei proteinelor 

c. inhibarea sintezei ADN si ARN 

Diclazuril are următoarele caracteristici, cu o singură 

excepție: 

a. acţionează asupra unui număr mare de specii de coccidii 

b. necesită timp de așteptare pentru carne și ouă 

c. este bine tolerat de diverse specii de păsări, mamifere 

Monensin prezintă următoarele dezavantaje: 

a. nu se administrează găinilor ouătoare. 

b. are indice terapeutic ridicat 

c. nu se administrează puilor de carne 

Asupra  trematodelor, salicilanilida: 

a. blochează fosforilarea metabolismul energetic 

b. provoacă paralizia spastică a paraziților 

c. provoacă paralizia liberă a paraziților 

Un produs eficient care conține deltametrină este: 

a. Ectomin 

b. Butox 

c. Canovel 

Mecanismul de acțiune al benzimidazolului constă în: 

a. inhibarea colinesterazei 

b. stimulează producția de GABA 

c. previne incorporarea glucozei 

Tetrahidropirimidinele includ substanțe care acționează 

similar cu: 

a. benzimidazoli 

b.ivermectina 

c. levamisol 

Mecanismul de acțiune al ivermectinei constă în: 

a.stimularea eliberării presinaptice de GABA 

b.inhibarea colinesterazei 

c.toate răspunsurile sunt adevărate 

Organofosforicii au ca și caracteristici, cu o singură 

excepție: 

a.da cele mai bune rezultate în tratamentul miazei 

b.este, de asemenea, potrivit pentru tratamentul manei 

c.au un spectru antiparazitar îngust  

Propoxur se află în categoria : 

a. formamidine 

b. carbamați 

c. piretroizii 

Din grupul de antibiotice cu acțiune antimicotică este: 

a. naftifină 

b. nistatina 

c. amarolfină 

Ketoconazolul are ca indicații terapeutice : 

a. candidoza 

b. micoza pielii, a mucoaselor, sistemică și de organe 

c. ambele variante 

Anestezicele inhalatorii depind de următorii factori: 

a. ventilatie pulmonara 

b. fluxul sanguin pulmonar și de sânge către țesuturi 

c. a + b 

Izofluranul prezintă următoarele proprietăți, cu o singură 

excepție: 

a. obține o bună relaxare musculară 

b. deprimă miocardul 

c. produc vasodilatație 

În timpul sau după anestezia cu halotan trebuie evitată 

administrarea de: 

a. adrenalina, clorpromazonă  

b. aminoglicozide 

c. ambele variante 

Morfina produce midriază la: 

a. cal și oaie 

b. câine și pisică 

c.    reptile 

Barbituricele intravenos produc următoarele efecte, cu o 

singură excepție: 

a. induce rapid o stare de somn superficial 

b. reflexele palpebrale si tendinoase sunt reduse 

c. trezirea este lentă 

Din grupul de hipnotice similare cu benzodiazepinele sunt: 

c. zopiclonă și zolpidem 

b.   midazolam 

b. ambele variante 

Droperidol face parte din grupa: 

a. derivați de piperazină 

b. derivați de tiazină 

c. derivați de butirofenonă 

Din  fenotiazine fac parte următoarele, cu o singură 

excepție: 

a. promazină 

b. propionil-promazină 

c. proclorperazină 

Acepromazina, comparativ cu Combelen, se distinge prin: 

a. o toleranță mai bună la toate speciile 

b. treaz complet în mai puțin timp 

c. ambele variante 

Acțiunea principală a clorzoxazonei este: 

a. miorelaxant central 

b. miorelaxant periferic 

c. antiinflamator steroidian 

Efectele parasimpatomimetice includ următoarele, cu 

excepția: 

a.mioză 

b.hipertensiune oculară 

c.hiperperistaltism intestinal 

Instilată în sacul conjunctival, doza de atropină produce: 

d. midriază și ciclopegie 

b. tulburări de vedere la distanță 

c. ambele variante 

Propantelina aparține grupului de: 

a. parasimpatomimetice 

b. simpaticomimfetice 

c. parasimpatolitice 

În grupa relaxantelor musculare periferice este: 

a. galamină 

b. succinilcolina 

c. tubocurarina 

Efedrina are indicații terapeutice, cu o singură excepție: 

a. ca decongestionant nazal 

b. în astm 

c. ca purgativ 

Beta-adrenoliticele au următoarele efecte: 

d. antagonizează efectul tahicardic al izoprenalinei 

e. efect hipertensiv 

f. a + b 

Anestezicele locale cu lipofilitate ridicată prezintă 

caracteristicile: 

a. se redistribuie mai puternic în țesutul adipos și se pot 

acumula 

b. poate provoca toxicitate sistemică 

c. a+b 

Administrarea parenterală a cofeinei stimulează: 

a. centrul respirator și vasomotor 

b. centrul foamei și a setei 
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c. nici o variantă 

Pentetrazolul nu este indicat în următoarele situații: 

a. în otrăvirea cu tranchilizante fenotiazinice 

b. la animalele obosite 

c. nici o variantă 

Efectele histaminei în bolile receptorilor H sunt acestea, cu 

excepția: 

A. stimulează mușchiul neted 

b. poate produce hipertensiune arterială 

c. contracția bronșică și mușchii intestinali 

Antihistaminicele H1 blochează complet contracția indusă 

de histamină: 

a. a muşchiului neted bronhiolar 

b. a musculaturii netede gastrointestinale 

c. a tractului digestiv 

Ranitidina aparține categoriei: 

a. antihistaminice H1 

b. antihistaminice H2 

c. antihistaminice H3 

Efectele secundare ale indometacinei sunt, cu o singură 

excepție: 

A. agranulocitoză 

b. neutropenie 

c. trombocitopenie 

Gonadotropina serică (PMSG) are o acțiune similară cu: 

A. FSH 

b. HCG 

c. LTH 

Glucocorticoizii au următoarele efecte: 

A. antitoxic, antitumoral, anti alergic 

b. anti șoc- anti stres 

c. toate răspunsurile sunt adevărate 

Efectele adverse ale estrogenilor se observă în special la: 

A. pisică 

b. scroafe 

c. cățele 

Imodium are următoarele caracteristici, cu o excepție: 

a. este indicat în diareea acută 

b. este indicat in constipatie 

c. este indicat în diareea cronică 

Specia la care uleiul de ricin are un efect  mai slab este: 

A. porc și oaie 

b. pisică 

 c. câine 

Sulfatul de sodiu în doză mică este: 

a. digestiv 

b. purgativ 

c. expectorant 

Ca purgative special se folosesc: 

a. parasimpatomimetice 

b. parasimpatolitice 

c. simpatomimetice 

Atropina produce următoarele efecte, cu o singură excepție: 

a.spasmolitic 

b. antidiareic 

c. emetic 

Terpenele fac parte din categoria: 

A. minerale coleretice 

b. coleretice sintetice 

c. plante coleretice 

Din categoria medicamentelor antispumante utilizate în 

timpanism sunt: 

a. preparate de propionați 

b. derivați ai siliciului, polisiloxanului 

c. substanțe care intensifică contracțiile și secrețiile 

Codeina are următoarele caracteristici, cu o excepție: 

a. este un alcaloid din opiu 

b. inhibă puternic tusea centrală 

c. este indicat in tusea grasa cu expectoratie  

Bromhexina provoacă următoarele acțiuni, cu o singură 

excepție: 

a. creșterea gamaglobulinei în mucusul bronșic 

b. permeabilizarea țesutului pulmonar 

c. actiune bronhospasmolitică 

Clenbuterolul aparține  grupului de substanțe: 

a. simpatomimetice beta-2 

b. simpatomimetice beta 1 + beta-2 

c. metilxantine 

Mecanismul de acțiune al spironolactonei diuretice este: 

A. inhiba reabsorbtia clorului 

b. este un antagonist competitiv al aldosteronului 

c. inhibă anhidraza carbonică 

Acidul etacrinic are un profil farmacologic similar cu cel al: 

A. ufrix 

b. furosemidului 

c. nefrix 

Teofilina aparține grupului: 

A. diuretice osmotice 

b. diuretice purinice  

c. diuretice digitale 

Digitoxina are următoarele caracteristici, cu o excepție: 

A. buna absorbtie digestiva 

b. eliminare rapidă 

c. purificare prin biotransformare hepatică 

Hemostatic cu acțiune locală este: 

A. adrenostazină 

b. etamsilat 

c. trombina 

Sulfatul de protamină aparține grupului de substanțe: 

A. hemostatic local 

b. antihemoragice sistemice  

c. anticoagulante 

Indicațiile de vitamina A sunt următoarele, cu o singură 

excepție: 

A. coccidioza 

b. nevralgie 

c. pneumopatii 

Dipropionatul de imidocrab (lmizol) este recomandat în: 

a. babesioza și anaplasmoză 

b. trichomonoză 

c. histomonză 

Produsul Closantel prezintă următoarele caracteristici, cu 

excepția: 

a. este activ împotriva formelor adulte și tinere de trematode 

b. timpul de înjumătățire este de 15 zile 

c. cancerigen, teratogen, embriotoxic 

Nitroscanatul este eficient împotriva cestodelor și 

nematodelor la: 

a. bovine 

b. câini 

c. pisici 

Mebendazolul este un produs foarte eficient împotriva: 

a. nematodelor și cestodelor 

b. trematodelor  

c. trematodelor și acarienilor 

Următoarele proprietăți sunt adevărate despre 

Triclabendazol, cu excepția: 

a. are o activitate bună asupra trematodelor 

b. actioneaza asupra nematodelor 

c. nu se administrează animalelor care dau lapte pentru 

consum 

Ivermectina are următoarele caracteristici, cu excepția: 

a. sunt active împotriva larvelor unei miaze 

b. acţionează împotriva paraziţilor în toate stadiile larvare 

c. sunt active împotriva ouălor de paraziți 

Eprinomectina are următoarele caracteristici, cu excepția: 

a. este folosit doar la bovine 

b. are o toxicitate scăzută 
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c. este utilizat în trematodoză, nematodoză și hipodermoză 

Următoarele afirmații sunt adevărate despre amitraz, cu 

excepția: 

a. actioneaza asupra căilor digestive 

b. semnele clinice de intoxicație constau în fenomene 

sedative 

c. este o moleculă liposolubilă și biodegradabilă 

Un antimicotic care este utilizat exclusiv local: 

a. griseofulvin 

b. nistatina 

c. econazol 

Miconazolul are următoarele indicații terapeutice, cu 

excepția: 

a. candidoză digestiva 

b. candidoză sistemică 

c. aspergiloză 

Beneficiile anestezicelor inhalatorii pot fi enumerate în 

continuare, cu excepția: 

a. inducție rapidă 

b. întoarcere rapidă 

c. fără risc de nefrotoxicitate 

Barbituricele administrate iv au următoarele caracteristici, 

cu excepția: 

a. se fixează rapid și extensiv de proteinele plasmatice, iar 

moleculele rămase libere difuzează în ţesuturile vascularizate 

b. creierul în primele 30-40 de secunde captează 10% din 

cantitate  

c. redistribuirea ulterioară explică potențarea efectelor  

La animalele de laborator hipnoticele provoacă următoarele 

fenomene, cu excepția: 

a. sedare 

b. somn hipnotic și anestezic 

c. miorelaxare 

Analgezicele opioide sunt medicamente cu acțiune intensă 

însoțite de: 

a. scăderea anxietații și miorelaxare 

b. euforie 

c. deprimarea SNC 

Derivații de tiazină cu acțiune tranchilizantă majoră sunt: 

a. xilazina 

b. proclorperazina 

c. flufenazina 

Enfluranul poate produce aceste efecte, cu excepția: 

a. depresie respiratorie 

b. este hepatotoxic 

c. depresie cardiovasculară 

Pentazocina face parte din substanțele clasificate ca și: 

a. hipnotic 

b. analgezice opioide 

c. tranchilizante majore 

Următoarele afirmații sunt adevărate despre clorpromazină, 

cu excepția: 

a. actiune hipotermica 

b. privează funcția hipotalamică 

c. deprimă respirația  

Baclofenul aparține grupului de substanțe: 

a. relaxant muscular central 

b. tranchilizante majore 

c. relaxant muscular periferic 

Acetilcolina contractează mușchii netezi ai următoarelor 

organe: 

a. stomac, intestin. bronhii și vezică 

b. pancreas, ficat 

c. ficat, pancreas , cord 

Din grupul de relaxanți musculari periferici cu acțiune 

prelungită ia parte: 

a. d-tubocurarina 

b. succinilcolina 

c.             suxametoniu 

Nafazolina este un simpatomimetic care este utilizat exclusiv 

ca: 

a. bronhodilatator 

b. decongestionant nazal 

c. vasoconstrictor  hipertensiv 

Din adrenomimetice cu acțiune bronho- și vasodilatatoare 

face parte: 

a. adrenalina 

b. salbutamol 

c. fenilefrină 

Indicațiile terapeutice ale ergotaminei sunt: 

a. tratamentul crizei migrenoase și a hemoragiei postpartum 

b. tratamentul lactației nervoase 

c. ambele variante 

Când histamina este eliberată provoacă următoarele 

fenomene, cu excepția: 

a. creșterea tensiunii arteriale profunde 

b. fenomene nervoase 

c. tulburări gastrointestinale 

Următoarele afirmații sunt adevărate despre lidocaină, cu o 

singură excepție: 

a. este mai puțin activ decât procaina 

b. este mai toxic decât procaina și are efecte sedative, 

analgezice, anticonvulsivante. 

c. este un antiaritmic foarte bun și poate fi folosit ca 

anestezic de suprafață 

Ketoprofenul este clasificat într-unul dintre următorii 

derivați: 

a. acid fenilacetic. 

b. acid propionic 

c. acid arilacetic 

Famotidina aparține unui grup de substanțe: 

a. antihistaminice H1 

b. antihistaminice H2 

c. AINS 

Despre gonadotropina corionică, una dintre următoarele 

afirmații este falsă: 

a. posedă proprietăți luteinizante 

b. secretia are loc in trofoblastul embrionar 

c. are o acțiune similară cu FSH 

Efectele hormonilor glucocorticoizi sunt, cu excepția: 

a. antiinflamator și antitumoral 

b. antitoxic 

c. antihemoragic 

Estrogenii sintetici nu sunt indicați în: 

a. blocajul hipotalamo-hipofizar și estrul de sincronizare 

b. tratamentul inactivității ovariene 

c. toate răspunsurile sunt adevărate 

Indicațiile terapeutice ale gestagenelor sintetice se bazează 

pe: 

a. efect antiestrogenic și acţiune specifică asupra glandei 

mamare 

b. efect de menținere a sarcinii 

c. ambele variante 

Un preparat comercial care conține caroverină este: 

a. No-Spa 

b. Spasmium 

c. Buscopan 

Din grupa purgativă care acționează asupra baroceptorilor 

intestinali este: 

a. fenolftaleină 

b. derivați de antrachinonă. 

c. sulfatul de magneziu 

Pepsina este obținută din mucoasa gastrică proaspătă de la: 

a. bovine și porcine 

b. ovine și leporide 

c. ambele variante 
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Metoclopramida are următoarele efecte, cu excepția: 

a. relaxează musculatura digestivă neteză 

b. relaxează sfincterul piloric 

c. prevenirea refluxului gastro-esofagian 

Digestivele saline au urnătoarele efecte, cu excepția: 

a. creste secretiile gastrice 

b. crește concentrația secrețiilor gastrice 

c. stimulează papilele gustative 

Din grupul purgative face parte: 

a. uleiul de ricin, derivați de antrachinonă și cofeină 

b. teină și mucilagiu de in 

c. nici o variantă 

Următoarele afirmații sunt adevărate despre silimarină, cu 

excepția: 

a. este extras din alge marine 

b. se extrage din fructul armurar 

c.             stabilizează membranele hepatocitelor 

Glaucina este un antitusiv central cu următorul efect: 

a. analgezic 

b. sedativ slab 

c. ambele variane 

Clenbuterolul aparține grupului de substanțe: 

a. antitusiv 

b. secretolitice expectorante 

c. bronhospasmolitice 

Efectul aminofilinei este atribuit inhibării: 

a. anhidrazelor carbonice 

b. fosfodiesteraze 

c. colinesteraze 

Diureticul indapamid face parte din: 

a. osmotice 

b. inhibitori ai anhidrazei carbonice 

c. substanțe care acţionează asupra ansei Henle 

Următoarele afirmații despre manitol sunt adevărate, cu 

excepția: 

a. nu se absoarbe în tractul digestiv 

b. administrat prin perfuzie iv 

c. este reabsorbit în tubul renal 

În categoria diureticelor osmotice se află: 

a. furosemid 

b. manitol 

c. spironolactonă 

Digoxina se caracterizează prin următoarele, cu excepția: 

a. absorbtie digestivă medie. 

b. eliminare lentă – posibilă acumulare 

c. se leagă de proteinele plasmatice într-un procent mediu 

Eliminarea glicozidelor digitalice este mai lentă și cu un risc 

ridicat la: 

a. rumegătoare și cal 

b. pisică 

c. câine și porc 

Heparinoizii sunt: 

a. heparine cu greutate moleculară mică 

b. heparine cu greutate moleculară mare 

c. substanțe semisintetice asemănătoare heparinei 

Vitamina K are următoarele proprietăți, cu o excepție: 

a. absorbția necesită prezența sărurilor biliare 

b. metabolismul este încetinit de metilare 

c. este stocat în ficat 

Indicațiile terapeutice ale vitaminei B1 sunt următoarele, cu 

excepția: 

a. pareză, paralizie 

b. tulburări oculare 

c. nevralgie 

Indicațiile terapeutice ale vitaminei A sunt următoarele, cu 

excepția: 

a. stimulează creșterea tinereții 

b. sindrom hepatoencefalic 

c. gastroenterită 

Vitamina H1 este recomandată în următoarele condiții, cu 

excepția: 

a. sindroame alergice 

b. pentru a stimula eritropoieza 

c. artrita reumatoida 

Substanțele mucilaginoase sunt utilizate în următoarele 

situații, cu excepția: 

a. în otrăvire 

b. în răni 

c. în gastroenterite 

Administrarea de tanin nu este permisă: 

a. oral 

b. ca mucilagiu 

c. sub formă lichidă orală 

Următoarele afirmații despre sulfatul de zinc sunt adevărate, 

cu excepția: 

a. a. Soluțiile 1-2% sunt folosite ca emetice 

b. b. Soluțiile 20% sunt caustice și iritant 

   c. ca antiflogist în concentratie de 2-5% 

Niclosamida are unul dintre următoarele mecanisme de 

acțiune:  

a. Produce paralizia spastică a paraziților  

b . inhibă absorbția glucozei și blochează ciclul Krebs  

c . interferează glucurono-reductaza .  

În grupa ionoforilor polieterici este inclusă: 

A. clazuril 

b. salinomicină 

c. nicarbazină 

Oxiclozanida are proprietăți, cu o singură excepție: 

A. se administrează bovinelor și oilor pe cale orală 

b. este un fasciolocid bun 

c. nu trebuie utilizat la femele gestante 

Despre Praziquantel următoarele afirmații sunt adevărate, 

cu o singură excepție: 

A. nu are nicio acţiune împotriva lui Fasciola 

b. este absorbit rapid 

c. nu se metabolizează 

Despre albendazol următoarele sunt corecte, cu o singură 

excepție: 

a. nu lasă reziduri și nu necesită timp de așteptare 

b dă cele mai bune rezultate în lupta împotriva nematodelor 

adulte și larvare 

c. este metabolizată rapid sulfona și sulfoxidul 

Fenbendazolul are următoarele caracteristici: 

A. este bine absorbit în tractul intestinal 

b. este extrem de sigur și nu este embriotoxic 

c. ambele variante 

Levamisolul aparține grupului: 

A. derivați de benzimidazol 

b. derivați de imidazotiazoli 

c. tetrahidropirimidine 

Doramectina are ca mecanism de acțiune: 

A. crește permeabilitatea membranei la ionii de clor 

b. inhibă activitatea celulelor nervoase și a mușchilor 

c. ambele variante 

Următoarele afirmații sunt adevărate despre piretroizi, cu o 

excepție: 

A. au o durată de acţiune mai mare decât piretrinele 

b. poate fi folosit pentru a trata râia 

c. sunt absorbite prin piele 

Diclorvos are următoarele proprietăți: 

A. este mai puțin stabil 

b. este mai puțin activ decât neguvon 

c. nici o variantă 

Organofosforicele și carbamații se aseamănă pentru că: 

A. au un mecanism de acțiune similar 

b. au o toxicitate similară 

c. efectul este persistent  

În grupul antimicotic cu spectru larg este inclus: 
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A. griseofulvin 

b. clotrimazol 

c. miconazol 

Spectrul clotrimazolului include următoarele, cu o singură 

excepție: 

a. dermatofite 

b. Gram negative 

c. Gram pozitive 

Dezavantajele anestezicelor prin inhalare sunt următoarele, 

cu o singură excepție: 

A. anestezie incompletă 

b. recuperare rapidă după narcoză 

c. absența miorelaxării 

Despre enfluran următoarele afirmații sunt adevărate, cu o 

singură excepție: 

A. poate provoca depresie respiratorie 

b. poate provoca depresie cardiovasculară 

c. este hepatotoxic 

Ketamina are următoarele proprietăți, cu o excepție: 

A. produce un somn ușor 

b. produce analgezie moderată 

c. nu deprima respiratia si circulatia 

Ca efecte secundare prezentate ale barbituricelor 

intravenoase regăsim: 

A. riscul depresiei respiratorii si circulatorii 

b. laringospasm și iritație endovenoasă 

c. ambele variante 

Dozele mici de hipnotice produc: 

a. scăderea activității spontane 

b. modificări de postură și pierderea conștinței 

c. ambele variante 

Sub morfină apar următoarele efecte, cu o singură 

excepție: 

A. motilitatea stomacului scade 

b. crește tonusul și porțiunea antrală a duodenului 

c. scade tonusul intestinal, mai ales la nivelul sfincterului 

Levomepromazina este clasificată în grupa de: 

A. fenotiazine 

b. piperazine 

c. butirofenone 

Sub clorpromazină este potențat efectul următoarelor 

substanțe , cu o singură excepție: 

a. substanțe hipnotice 

b.substanțe analeptice 

c. substanțe narcotice 

Benzodiazepinele de pe receptorul GABA-Tip 2 sunt 

implicate în: 

a. acţiune anxiolitică, anticonvulsivantă și miorelaxantă 

b. actiune sedativă, anestezică și analgezică 

c.toate răspunsurile sunt adevărate 

Pilocarpina are următoarele indicații, cu următoarea 

excepție: 

a. combaterea edemului 

b. în colici 

d. ca purgativ 

Adrenalina are efecte asupra inimii, cu o singură excepție: 

A. inotrop pozitiv 

b. cronotrop negativ 

c. are un efect bifazic asupra vaselor coronare 

Efect Ganglioplegic are  următoarea substanță: 

A. succinilcolina 

b. tubocurarina 

c. galamină 

Izoprenalina are următoarele acțiuni, cu o singură 

excepție: 

A. vasodilatatoare 

b. crește rezistența vasculară periferică 

c. batmotrop pozitiv 

Hormonii care sensibilizează acțiunea uterului la 

ergometrină sunt: 

a. estrogenii 

b. progesteronul 

c. oxitocina 

Gestagenii scad sensibilitatea miometrului la următorele 

substanțe: 

A. adrenalină și histamină 

b. oxitocina 

c. toate răspunsurile sunt adevărate 

Un preparat comercial care conține gonadotropină 

corionică este: 

A. Folistim 

b. Nimphalon 

c. Fertagyl 

Aldosteronul este recomandat în următoarele, cu o singură 

excepție: 

A. tulburări nervoase 

b. tulburări digestive și diaree 

c.adinamie și slăbiciune musculară 

Efectul anestezicelor locale este potențat de: 

A. ioni de potasiu, magneziu 

b. narcotice 

c. ambele variante 

Utilizarea tetracainei este restricționată în: 

a. oftalmologie și ORL 

b. pentru anestezia de suprafață 

c. ambele variante 

Teofilina are următoarele indicații, cu o singură excepție: 

A. astm 

b. colică 

c. insuficiență hepatică 

Din grupul de antihistaminice H1 de prima generație face 

parte: 

A. cetirizină 

b. loratadină 

c. prometazina 

Antihistaminicele H1 blochează contracția mușchilor 

netezi: 

a. cardiovasculari 

b. gastrointestinali 

c. ambele variante 

Ibuprofenul are următoarele proprietăți: 

a. antiinflamator, analgezic, antipiretic 

b. antialergic, antitusiv și congestionant 

c. toate răspunsurile sunt adevărate 

Din derivații acidului arilacetic, face parte: 

a. indometacina 

b. ibuprofen 

c. metamizol 

Glucocorticoizii suprimă imunitatea mediată celular prin: 

a. inhibarea eliberării interleukinei-2 și scade producția de 

anticorpi 

b. împiedică procesele de amplificare a răspunsului imun 

c. ambele variante  

Gonadotropinele corionice sunt utilizate în: 

a.  chist folicular, nimfomanie și agalactie 

b.  călduri liniștite, prelungite și repetate 

c. toate răspunsurile sunt corecte 

Glucocorticoizii sunt contraindicați în: 

A. şoc 

b. alergii 

c. glaucom 

Despre bicarbonatul de sodiu afirmațiile sunt corecte, cu o 

singură excepție : 

A. efectul antiacid gastric în gastrita cu hiperaciditate 

b. efect antiacid în acidoză metabolică sistemică 

c. este folosit ca purgativ 

Pentru secreție și motilitate digestivă se folosesc: 
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a. spasmolitice și antiacide 

b. purgative 

c. ambele variante 

Medicamentația atoniei ruminale : 

a. intensifică contracţiile și secrețiile ruminale  

b. previne efectul de vărsături asupra monogastricilor 

c. inhibă contracțiile și secreţiile ruminale 

Docusate este un purgativ din grupa celor: 

A. osmotice 

b. uleioase 

c. acţionează asupra chemoreceptorilor 

Clenbuterolul are următoarele indicații: 

a. în, alergii cronice, bronșită și expectorant 

b. mucolitic 

c. ambele variante 

Dextrometorfanul aparține categoriei: 

a. antitusive 

b. bronhospasmolitice 

c. expectorante 

Dozele mari pot produce efecte secretolitice indirecte ca: 

a. efectul antitusiv 

b. vărsăturile 

c. diareea 

Mecanismele de acțiune diuretice ale clorurii de calciu 

sunt: 

a. diminuarea permeabilitații tisulare și împiedică trecerea 

apei în țesuturi 

b. intensifică sistola ventriculară și crește fluxul sanguin 

c. toate raspunsurile sunt adevarate 

Pe lângă efectul osmotic, glucoza hipertonă are și: 

a. efect diuretic și acidifiant 

b. efect purgativ 

c. ambele variante 

În grupul de purine diuretice este inclus: 

A. manitol 

b. teofilina 

c. acetazolamidă 

Acțiunile glicozidelor constau în, cu o singură excepție: 

a. creșterea debitului cardiac 

b. tensiune arterială crescută 

c. imbunatatirea irigarii si oxigenarii țesuturilor 

Din categoria hemostaticelor cu acțiune sistemică sunt: 

A. etamsilatul și rutosidele 

b. adrenalina și trombina 

c. ambele variante 

Acțiunea anticoagulantă a heparinei are următoarele 

caracteristici: 

A. se aplică direct factorilor de coagulare plasmatici 

b. este imediată 

c. ambele variante 

Vitamina B6 are următoarele roluri, cu următoarea 

excepție: 

A. formarea GABA 

b. formarea histaminei 

c. participă la hematopoieză 

Vitamina P are următoarele însușiri, cu o singură excepție: 

A. reduce permeabilitatea capilară 

b. joacă un rol în apărarea imunitară 

c. glicozid flavonic 

Substanțele astringente sunt utilizate ca și, cuo singură 

excepție: 

a. calmant in arsuri 

b. pentru a reactiva procesele inflamatorii subacute 

c. hemostatic 

Puterea lanolinei prin penetrarea pielii este mai mică decât: 

A. unsoarea 

b. untul de cacao 

c. axungia 

Berenil este un preparat care se prezintă ca: 

a. pulbere pentru injectare  

b. emulsie pentru injectare 

c. suspensie injectabilă  

Robenidina acționează anticoccidian prin mecanismul: 

a. inhibării fosforilării oxidative.  

b. perturbarea echilibrului osmotic celular 

c. interferența acidului folic. 

Din grupul de triazinone cu acțiune anticoccidiană este: 

A. diclazuril 

b. toltrazuril  

c. clazuril 

Nitroscanat este utilizat împotriva cestodelor și nematodelor 

la: 

a. pisică 

b. câine  

c. cal 

Praziquantel acționează prin următorul mecanism: 

a. alterarea echilibrului ionic al celulei musculare  

b. determină blocarea joncțiunii neuromusculare 

c. enzima de blocare a sistemului succinat și fumarat 

reductază 

Despre oxibendazol una dintre următoarele afirmații este 

corectă: 

a.are  indice terapeutic scăzut 

b. vârful plasmatic apare lent 

c. nerecomandat armăsarilor în timpul împerecherii 

Febantel are următoarele caracteristici: 

a. are o acțiune bună asupra nematodelor gastrointestinale 

b. este rapid absorbit, metabolizat și este bine tolerat 

c. ambele variante 

Ivermectinele nu sunt active împotriva: 

a. cestodelor și trematodelor 

b. ascarizilor 

c. ambele variante 

Eprinomectin este utilizat la următoarele specii: 

A. cai 

b. vaci 

c. oaie 

Doramectin are următoarele însușiri, cu o singură excepție: 

a. aderă la receptorii membranari 

b. inhibă activitatea celulelor nervoase și a mușchilor 

c. pătrunde în sistemul nervos central al mamiferelor  

Propoxur face parte din: 

a. organofosforice 

b. carbamați  

c. nici o variantă 

Florile de Pyretrum, au următoarele însușiri, cu o excepție: 

a. au efect neurotonic asupra paraziților 

b. efectul se produce lent 

c. este costisitor, se folosește mai mult la animalele de 

companie 

Stimularea sinapselor colinergice de către carbamati este 

urmată de: 

a. paralizie flască 

b. paralizie spastică 

c. deschiderea canalelelor ionice de sodiu 

Tetrametrina este o substanță antiparazitară din grupa: 

a. organofosforici 

b. carbamați 

c. piretrine 

Griseofulvina are următoarele proprietăți, cu o singură 

excepție: 

a. este un fungistatic cu spectru larg 

b. prezența grăsimilor va stimula absorbția 

c. este depozitat în piele 

Econazolul prezintă următoarele caracteristici, cu o singură 

excepție: 

A. este un derivat de imidazol 

b. este un fungicid cu spectru îngust  
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c. traversează ușor stratul cornos 

Metadona este comparabilă cu morfina, dar efectele 

secundare sunt mai scăzute în: 

a. depresie respiratorie și constipație 

b. acţiune spastică asupra sfincterelor 

c. ambele variante 

Barbituricele solubile prezintă următoarele caracteristici 

farmacocinetice: 

a. se leagă 60-65% de proteinele plasmatice 

b. plasma liberă este distribuită rapid în creier și apoi 

redistribuită către alte țesuturi 

c. ambele variante 

Morfina produce midriaza la următoarele specii: 

a. pisică și cal 

b. câine și caprine 

c. reptile și amfibieni  

Sub clorpromazină sunt potențate, cu o singură excepție: 

a. hipnoticele 

b. parasimpatolitice  

c. narcotice 

Spre deosebire de halotan, metoxifluranul are următoarele 

efecte: 

a. depresia respiratorie este mai puternică 

b. efectul hipertensiv este mai slab 

c. nu are efect analgezic  

Proclorperazina areurmătoarele acțiuni, cu o singură 

excepție: 

A. pentru a preveni vărsăturile 

b. miorelaxant  

c. tranchilizant 

Domosedan are următoarele caracteristici, cu o singură 

excepție: 

A. conţine medetomidină  

b. are proprietăți analgezice 

c.poate fi asociat cu ketamina 

Dozele mari de pilocarpină cauzează: 

a. excitația sistemului nervos central 

b.îmbunătățirea afecțiunii cardio-pulmonare 

c. ambele variante 

Un preparat comercial pe bază de neostigmină este: 

A. Lentin 

b. Miostin  

c. Doryl 

După administrarea de adrenalină iv, efectele sunt, cu o 

singură excepție: 

a. încetarea mișcărilor intestinale și gastrice 

b. contracția sfincterului 

c. contracția vezicii biliare  

Cofeina chiar și în doze mici stimulează următoarele centre: 

a. respirator 

b. vasomotor  

c. ambele variante 

Procaina se administrează intravenos ca: 

A. antialergic, analgezic general și antiaritmic 

b. antialergic și în șoc anafilactic 

c. antidot în intoxicații 

Tubocurarina are următoarele proprietăți, cu o singură 

excepție: 

a. nu este absorbit de sistemul digestiv 

b. blocajul neuromuscular durează 5 minute.  

c.  acționează după aproximativ 3 minute după instalare 

Antihistaminicele H1 sunt indicate în următoarele patologii, 

cu o singură excepție: 

a. ulcer gastric 

b. dermatită atopică 

c. pentru a combate răul de mișcare 

Unii antagonişti H1 blochează receptorii muscarinici şi pot 

apărea: 

a. tulburări de mers 

b. tulburări de vedere 

c. coprostază 

Meloxicamul face parte din: 

A. derivați ai acidului antranilic 

b. blocante selective COX 2  

c. blocante specifice COX 2 

Diclofenacul are următoarele proprietăți: 

a. este un antiinflamator deosebit de eficient și are o 

tolerabilitate clinică bună  

b. este analgezic și antipiretic foarte puternic 

c. ambele variante 

Estrogenii au ca și indicații terapeutice, cu o singură 

excepție: 

a. se administrează cătelelor pentru a stimula implantarea  

b. în endometrita asociată cu antibiotice 

c. tratarea libidoului excesiv la câine și pisică 

Gonadorelina are următoarele indicații, cu o singură 

excepție: 

a. reduce frecvența chisturilor ovariene 

b. induce ovulația la iepuri 

c. determină sincronizarea estrului la oi  

La masculi, gonadotropina serică stimulează: 

a. dezvoltarea glandelor accesorii reproductive 

b. spermatogeneza, cantitatea și calitatea spermei 

c. a + b  

Gonadotropina corionică are o acțiune similară LH, 

respectiv: 

a. pregătirea ovulației și producția de progesteron 

b. producția de estrogen 

c. blochează producția de testosteron de către celulele Leydig 

Despre sarea Karlsbad, nu este corectă următoarea 

afirmație: 

A. efect digestiv. 

b. reduce absorbția intestinală  

c. are efecte coleretice 

Pentru acidoza ruminală se administrează: 

A. digestin 

b. antifungice 

c. antihistaminice și vitamina B1 

Metoclopramida are următoarle efecte, cu o singură 

excepție: 

c. colinergice 

d. crește tonusul sfincterului cardiac 

e. crește tonusul sfincterului piloric  

Drotaverina provoacă o acțiune relaxantă la nivel: 

a. gastrointestinal 

b. urinar si uterin 

c. a + b  

Ca spasmolitic digestiv este utilizat: 

A. apomorfina 

b. carboxi-metilceluloză de sodiu 

c. papaverină 

Substanța cu acțiune mucolitică : 

A. carbonat de amoniu. 

b. bromhexină  

c. Rădăcină de Ipeca 

Clorura de amoniu are următoarele efecte: 

a. stimulează secreția bronșică reflexă 

b. are proprietăți acidifiante și proprietăți diuretice slabe 

c. a+b  

Clenbuterolul este utilizat la: 

A. bovine 

b. cal  

c. oaie 

Sărurile de potasiu sunt bune diuretice deoarece: 

A. cresc reabsorbția sodiului 

b. cresc reabsorbția clorului 

c. facilitează eliminarea clorurii de sodiu 

Spironolactona este indicată la: 
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A. cal și ovine 

b. câine și pisică 

c. rumegătoare mari și mici 

Efectele utile ale glicozidelor cardiace sunt, cu o singură 

excepție: 

a. scurtarea sistolei ventriculare și extinderea diastolei 

b. golirea si umplerea mai buna a ventriculilor 

c. prin creşterea consumului miocardic de O2 

Digitoxina are următoarele proprietăți, cu o excepție: 

a. se administrează pe cale orală, iar 30% este excretat 

nemodificat prin rinichi 

b. are efect rapid și scurt 

c. se absoarbe intestinal 90% și se leagă  97% de proteinele 

plasmatice 

Digitalicele inotrope pozitive, includ, cu o excepție: 

a. reducerea stazei pulmonare 

b. eliminarea dispneei 

c. reducerea debitului cardiac  

Acțiunea anticoagulantă a heparinei are caracteristicile, cu 

o singură excepție: 

a. se aplică direct factorilor de coagulare plasmatici 

b. este un proces imediat 

c. este un proces pe termen lung 

Carbazocromul are următoarele proprietăți: 

A. scurtează timpul de sângerare 

b. scade permeabilitatea vasculară 

d. a + b  

Heparinele cu greutate moleculară mică sunt: 

a. nadroparină 

b. enoxaparină 

c. a + b  

Rolurile vitaminei C pot fi următoarle, cu o singură excepție: 

a. antioxidant 

b. participă la sinteza ADN-ului  

c. este implicat in hematopoieza 

Vitamina B 12 este transportată în sânge de o glicoproteină 

numită: 

A. ciancobalamină 

b. transcortină 

c. transcobalamină 

Adsorbanții sunt recomandați în următoarele condiții, cu o 

singură excepție: 

A. gastroenterită 

b. constipație  

c. fermentaţie 

Substanțele astringente sunt utilizate ca: 

A. antiflogistice 

b. hemostatice și stiptice 

d. a + b 

Substanțele emoliente cu capacitatea de a pătrunde în piele 

sunt: 

A. uleiul alb și de ricin 

b. lanolina și axungia 

c. uleiul alb și Oleum Jecoris 

Activitatea diclazurilului constă în acțiunea pe suprafață a: 

a. zigoților, gametocitelor și schizonților 

b. zigoților și spermatozoizilor 

c. nici o variantă 

În categoria piridinelor sunt incluse următoarele substanțe: 

a. diclazuril 

b. clopidol 

c. dimerasol 

Clorsulonul este un compus din grupul de: 

a. sulfonamide 

b. salicilanilide 

c. fenoli substituiți 

Modul de acțiune a niclosamidei asupra organismelor 

helmintice constă în: 

A. inhibarea fumarat-reductazei 

b. inhibarea absorbtiei glucozei 

c. inhibă colinesteraza   

Mebendazolul este foarte eficient împotriva: 

A. nematodelor 

b. cestodelor 

d. a+b 

Mecanismul de acțiune al levamisolului constă în: 

a. inhibarea fosfoglicerol mutaza 

b. efect colinergic asupra paraziților 

c. paralizia flască a paraziților 

Pentru ivermectină, la cai calea preferată de administrare 

este: 

a. orală și intramusculară 

b. subcutanată 

c. intra venos 

Eprinomectin este utilizat la următoarele specii: 

a. bovine 

b. ovine 

c. ecvine 

Mecanismul de acțiune al piretrinelor constă în: 

A. deschiderea pe termen lung a canalului de clor 

b. deschiderea pe termen lung a canalului de sodiu  

c. inhibarea colinesterazei  

Amitaz are următoarele caracteristici, cu excepția: 

A. fără disc cancerogen 

b. se acumulează în organism 

c. toxicitate relativ scăzută 

Amfotericina B are următorul mecanism de acțiune 

antifungic: 

a. crește permeabilitatea membranei și dăunează celulelelor 

fungice 

b. inhibă mitoza 

c. scade permeabilitatea membranei și induce biorezistență 

Fluconazolul are următoarele caracteristici 

farmacocinetice: 

A. distribuire mare în organism 

b. puternic legat de albumina plasmatică 

d. a+b 

Halotanul are următoarele caracteristici, cu o excepție: 

a. provoacă vasodilatație cerebrală 

b. provoacă vasodilatație periferică cu pierderi de căldură 

c. recuperarea după anestezie este lentă 

Izofluranul are următoarele proprietăți: 

A. provoacă vasodilatație prin scăderea presiunii arteriale 

b. nu deprimă miocardul și nu este hepato și nefrotoxic 

e. a+b 

Printre accidentele care pot apărea cu hidratul de cloral, 

acestea pot fi: 

A. efect analgezic slab și periflebită severă 

b. efect hemolitic 

c. a+b 

În funcție de doză, barbituricele au acțiune: 

a. sedativă și hipnotică 

b. miorelaxantă 

c. tranchilizantă 

Morfina produce euforie și criză la următoarele specii: 

a. pisică și porc 

b. câine și oaie 

c. reptile 

Apomorfina are ca activitate: 

a. expectorantă în doze mici  

b. sedativ în doze medii 

e. a + b 

Administrarea de ketamina duce la excitație la următoarele 

specii: 

a. cal 

b. câine 

c. a + b  
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Meprobamatul produce următoarele efecte, cu o singură 

excepție: 

a. blochează circuitul interneuronal talamo-cortical 

b. scade activitatea neuronilor din sistemul limbic 

c. stimulează conexiunile interneuronale din măduva spinării 

Neostigmina, în doze mari, determină: 

b. bradicardie 

c. hipotensiune 

d. a + b 

Parasimpaticoliticele produc următoarele efecte în 

organism, cu excepția: 

A. tahicardiei 

b. hipotensiunii oculare 

c. midriazei pasive 

Indicațiile terapeutice ale adrenalinei includ: 

A. urticarie și reacție alergică 

c. șoc anafilactic 

d. a + b 

Următoarele afirmații sunt adevărate despre izoprenalină, 

cu o următoarea excepție: 

A. este utilizat în tratamentul astmului acut 

b. efectul este prompt 

c. efectele secundare sunt accentuate 

În urma administrării de cafeină se pot observa efecte în : 

a. muşchi, rinichi și coronare 

b. mușchi, rinichi și pulmonare 

c. mușchi, artere și aortă 

Lidocaina are următoarele proprietăți, cu o excepție: 

a. este un anestezic local mai puțin eficient decât procaina 

b. este mai toxic decât procaina 

c. este sedativ, analgezic, anticonvulsivant 

Singurul anestezic local care nu produce vasodilatație este: 

c. anestezic 

d. mepivacina 

e. proparacaina 

Următoarele, cu o singură excepție, fac parte din 

antihistaminice H1: 

A. cetirizină 

b. clorfenoxamină  

c. azelastină 

Următoarele substanțe fac parte din antihistaminice H2: 

A. clorfeniramină 

b. clemastină 

c. cimetidină  

Următoarea substanță este din grupul derivaților acidului 

propionic: 

A. ketoprofen  

b. indometacină 

c. diclofenac 

Finadyne este utilizat la următoarele specii: 

A. ecvine 

b. canide 

c. rumegătoare mici 

Estrogenii sunt recomandați pentru, cu o singură excepție: 

a. stimularea persistentă a corpului galben pentru luteoliză 

b. în terapia antibiotică asociată endometritei 

c .reduce frecvența chisturilor ovariene 

Activitatea antialergică a glucocorticoizilor este rezultatul 

proceselor: 

A. deprimare imunitară 

b. acțiune antiinflamatoare 

d. a + b  

Digestivele aromatice au acțiune eupeptică care apar: 

A. reflex 

b. direct 

d. a + b  

Următorul preparat conține o secreție pancreatică: 

A. Mezym  

b. Digera 

c. Prodigestan 

Principalul inductor emetic la pisici este: 

A. sulfat de cupru. 

b. aps sărată fierbinte 

c. xilazina  

Substanța purgativă care declanșează reflexul de evacuare 

este: 

A. uleiul alb 

b. uleiul de ricin 

d. glicerină 

Care este purgativul care acționează asupra intestinului 

subțire: 

A. uleiul de ricin. 

b. scoarța de cătină 

c. rizom și rădăcini de rubarbă 

Este utilizat ca hepatoprotector: 

A. colina și metionina 

b. acidul aspartic 

c. a+b 

Antidiareicul  care aparține derivaților acidului 

aminosalicilic este: 

a. sulfasalazina  

b. diosmectita 

c. loperamidă 

Substanțele antispastice au următoarele indicații, cu 

excepția: 

a. spasmelor din tractul digestiv 

b. înainte de investigaţiile endoscopice 

c. constipație 

Următoarele afirmații despre trimebutină sunt adevărate, cu 

excepția că: 

a. acționează asupra receptorilor gastrointestinali excitatori 

și inhibitori 

b. este un bun reglator al motilității gastrointestinale 

c. are acțiune eupeptică 

Bromhexina are următoarele efecte: 

a. crește gamaglobulinele în mucusul bronșic 

b. permeabilizează țesutul pulmonar și secretolitic 

c. a + b 

Din grupul simpatomimeticelor Beta-2, cu efect 

bronhospasmolitic, face parte: 

A. clenbuterolul 

b. salbutamolul 

d. a + b  

Carbocisteina este utilizată pentru acțiunea: 

A. antitusivă 

b. mucolitică 

c. secretolitică 

Substanțele colagoge sunt utilizate în: 

A. hipotonie și hipokinezie a vezicii biliare 

b. colecistită cronică 

c. a + b 

Medicamentele vegetale utilizate ca diuretice: 

A. contin uleiuri iritante pentru nefroni 

b. sunt vasoconstrictoare renale 

c. nu conțin sare de potasiu 

Nitratul de potasiu utilizat ca diuretic poate provoca reacții 

adverse ca și: 

a. iritația gastrointestinală. 

b. excitația cardiacă 

c. hipertensiune 

Dromotropia negativă produsă de glicozidele cardiotonice 

constau în: 

A. prelungirea țesutului refractar excitoconducător 

b. scade viteza de conducere atrioventriculară 

c. a + b  

Digoxina are următoarele proprietăți, cu o singură excepție: 

a. este utilizat în insuficiența cardiacă 

b. acțiunea are loc lent 
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c. funcționează un timp relativ scurt 

Activitatea acidului aminocaproic este, cu o singură 

excepție: 

A. antifibrinolitic 

b. neutralizant al moleculelor specifice de heparină 

c. inhiba activatorii plasminogenului 

Terapia cu fier are următoarele efecte, cu o singură excepție: 

A. asigura producerea necesară de hemoglobina 

b. accelerează procesele oxido-reducătoare din țesut 

c. provoacă diaree  

Indicațiile terapeutice ale vitaminei C sunt, cu o singură 

excepție: 

c. în tulburări nervoase 

d. în otrăvire 

e. în boli alergice 

Vitamina B6 participă la formarea următoarelor structuri, 

cu excepția: 

c. acizilor nucleici 

d. histaminei 

e. serotoninei 

Vitamina H1 are următoarele indicații, cu o excepție: 

A. sindroame alergice 

b. tulburări hepatice 

c. alopecie 

Taninul are următoarele utilizări terapeutice, cu o singură 

excepție: 

c. ca antidot împotriva otrăvirii cu alcaloizi 

d. în gastro-enterite 

e. ca pansament gastric 

Ionoforii trebuie să aibă următoarele caracteristici, cu o 

excepție: 

a. nu se administrează găinilor ouătoare 
b. indicele terapeutic este mic 
c. acţionează prin inhibarea fosforilării oxidative 
Berenil are următoarea condiționare farmaceutică: 

a. solutie orală 
b. pulbere  preparată ca soluție orală 
c. praf  preparat ca suspensie injectabilă 
Nitroxinilul este un fasciolocid eficient după administrarea 

ca și: 

a. suspensie orală 

b. injecție intramusculară și subcutantă 

c. administrare per os 

Despre diclorvos următoarele afirmații sunt adevărate, cu o 

singură excepție: 

a. face parte din grupul esterilor organofosforici 

b. poate fi încorporat în clorură de polivinil 

c. eliberarea DDVP este rapidă 

 Tetrahidropirimidină versus levamisol, are următoarele 

caracteristici, cu o  singură excepție: 

a. are același mecanism de acțiune 

b. este absorbit  mai ușor decât levamisolul 

c. în cazul apariţiei reacţiilor adverse cu atropină 

Triclabendazolul ar trebui să aibă următoarel proprietăți, 

cu o singură excepție: 

a. este activ împotriva trematodelor 
b. nu acționează asupra nematodelor 
c. este foarte activ față de Dicrocelium 
Prazimec este un preparat care conține: 

a. abamectină si praziquantel 

b. selamectină şi praziquantel 

c. milbemicină și praziquantel 

Piretroizii au următoarele caracteristici, cu o excepție: 

a. pericolul de otrăvire este scăzut 

b. sunt absorbite prin piele 

c. au un timp de efect rezidual de la 2 săptămâni până la 5 

luni 

Amitraz este o substanță din categoria: 

a. organofosforici 

b. carbamati 

c. formamidine 

Natamicina este indicată în următoarele condiții: 

a. candidoză și micoze respiratorii 

b. cancer 

c. a + b  

Mecanismul de acțiune al terbinafinei constă în: 

a. creșterea permeabilității membranei 

b. blocarea sintezei ergosterolului 

c. inhibarea sintezei proteinelor 

Metoxifluranul provoacă următoarele fenomene, cu o 

singură excepție: 

a. inducerea anesteziei este lungă 
b. analgezia este de bună calitate 
c. depresia respiratorie este mai mică decât la halotan 
După administrarea barbituricelor  apar următoarle 

fenomene, cu o singură excepție: 

a. depresie respiratorie celulară 

b. crește consumul de oxigen și glucoză 

c. blochează sinteza ATP 

Produsul Midazolam are următoarele efecte, cu o singură 

excepție: 

a. hipnotic 

b. analgezic 

c. inductor al narcozei 

La doze mari, barbituricele pot provoca următoarele 

simptome: 

a. reducerea peristaltismului tractului digestiv 

b. depresia centrului de termoreglare  

c. a + b 

Mialgin are următoarele diferențe față de morfină: 

a. durată de actiune mai scurtă 

b. doza este de 100 ori mai mare 

c. produce mioză la nivelul ochiului 

Xilazina este un produs care are următoarele efecte: 

a. sedativ puternic și analgezic 

b. relaxant muscular moderat 

c. a + b 

Domosedan are următoarele contraindicații, cu o singură 

excepție: 

a. nu sunt asociate cu amine simpaticomimetice 

b. nu se administrează la bovine 

c. nu este asociat cu sulfonamid 

Medicamentele care stimulează metabolismul 

meprobamatului sunt, cu o singură excepție: 

a. fenobarbital 

b. cloramfenicol 

c. clorpromazină 

Despre clorzoxazonă următoarele sunt adevărate, cu o 

excepție: 

a. face parte dintr-un relaxant muscular periferic 

b. efectele sunt similare cu cele ale mefenazinei 

c. este eficient în spasmele reflexe ale  musculaturii striate 

Efectele caracteristice ale pilocarpinei sunt: 

a. secreția salivară 

b. secreția bronșică 

c. a + b 

Substanțele parasimpatolitice induc următoarele efecte, cu 

o singură excepție: 

a. tahicardie 
b. hipertensiune 
c. hipersecreție 
Indicațiile terapeutice ale relaxantelor musculare sunt în: 

a. intervenție chirurgicala 

b. endoscopie 

c. a + b 

Nafazolina este utilizată exclusiv ca: 

a. vasoconstrictor 

b. decongestionant nazal 
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c. uterotonic 

Fenomenele toxice ale cafeinei pot fi antagonizate prin: 

a. tranchilizante majore 

b. tranchilizante minore 

c. barbiturice 

Stricnina cauzează: 

a. polipnee și hipertensiune 

b. vasodilatație 

c. a + b 

Tetracaina are indicații limitate și anume: 

a. anestezia de suprafață 

b. în oftalmologie și ORL 

c. a + b 

Antihistaminicele H1 acţionează parţial la acţiunea 

histaminei la nivel: 

a. renal 

b. cardiovascular 

c. endocrin 

Din grupul aryl, un derivat al acidului acetic este: 

a. diclofenac 

b. tenoxicam 

c. indometacina 

Acidul acetilsalicilic are următoarele efecte, cu o singură 

excepție: 

a. inhibă agregarea trombocitelor 

b. reduce timpul de sângerare 

c. inhibă sinteza prostaglandinelor 

Glucocorticoizii stimulează catabolismul în: 

a. piele 

b. țesut conjunctiv 

c. toate raspunsurile sunt corecte 

Aldosteronul este prezentat în următoarele condiții, cu o 

excepție: 

a. tulburări digestive însoțite de diaree 

b. alergii 

c. tulburări hepatice 

Estrogenii sintetici au următoarele caracteristici: 

a. au un efect mai mic decât cele naturale 

b. au un efect mai puternic decât cele naturale 

c. sunt metabolizate rapid de ficat 

Preparatele comerciale PG 600 conțin: 

a. gonadotropină corionică 

b. gonadotropină serică 

c. a + b 

Prostaglandinele sunt indicate pentru: 

a. cal 

b. porc 

c. a + b 

Un preparat comercial care conține PGF2α este: 

a. Lutalyse 

b. Covinan 

c. Fertagyl 

Despre oxitocină următoarele afirmații sunt adevărate, cu o 

singură excepție: 

a. efectul aproape de fătare este intens 

b. oxitocina în timpul sarcinii are un efect redus 

c. după fătare, în primele 2 ore, acțiunea oxitocinei scade 

Dintre anti-diabeticele care pot fi administrate pe cale orală 

fac parte: 

a. sulfoniluree 

b. biguanidine 

c. a + b 

Digestivele aromatice conțin: 

a. uleiuri eterice 
b. principii amare 
c. a + b 
Preparatele pentru indigestia spumoasă se bazează pe: 

a. propionat 

b. purgativ salin 

c. polisiloxani și derivați de siliciu 

Purgativele bisacodilice sunt: 

a. acționează prin osmoză 

b. acționează asupra vezicii biliare 

c. acționează asupra intestinului  

Metoclopramida are următoarele efecte, cu o singură 

excepție: 

a. stimulează peristaltismul esofagului 

b. întârzie golirea gastrică 

c. crește tonusul sfincterului cardiac 

Drotaverina are acțiune relaxantă la nivelul: 

a. tractului gastrointestinal și urinar 

b. cervicalelor 

c. a + b 

O encefalină care induce efect antidiareic intens 

antisecretor este: 

a. diosmectită 
b. acetofan 
c. sulfasalazina 
Metanul are următoarele caracteristici, cu o excepție: 

a. se obtine din uleiul de mentă prin sinteză 

b. este bronhodilatator 

c. este folosit ca instilatii nazale 

Aminofilina are următoarele efecte, cu o singură excepție: 

a. relaxează mușchiul neted 

b. crește eliberarea de adrenalină 

c. inhibă eliberarea histaminei 

Mecanismul de acțiune al bromhexinei constă în: 

a. stimularea activității  lizozomilor 

b. crește cantitatea de IgA și IgG în parenchimul pulmonar 

c. a + b 

În categoria purinelor, un diuretic este: 

a. manitol 
b. teobromină 
c. spironolactonă 
Acidul etacrinic vs. furosemid are următoarele reacții 

adverse: 

a. efecte negative la nivel digestiv 
b. ototoxicitate 
c. a + b 
Acțiunea digitalicelor constă în: 

a. reducerea excitabilității nodului sinusal 

b. imbunatățirea irigării și oxigenării țesuturilor 

c. a+b  

Acțiunea glicozidelor extracardiace sunt următoarel, cu o 

singură excepție: 

a. creșterea tensiunii arteriale 

b. imbunatațirea irigarii si oxigenarii țesuturilor 

c. reducerea fenomenelor de stază 

Categoriile de substanțe fibrinolitice sunt: 

a. streptokinaza 

b. urokinaza 

c. b + c 

Despre EDTA următoarele afirmații suntt adevărate, cu o 

singură excepție: 

a. se utilizează în unele determinări biochimice 

b. se leagă de o globulină plasmatică 

c. Soluția 1% este utilizată la raport de  1: 9 în sânge 

Rolul vitaminei E poate fi enumerat ca, cu o singură 

excepție: 

a. apare în metabolismul seleniului 

b. depunerea de calciu în oase 

c. dezvoltă glandele sexuale 

Chinolonele coccidiostatice prezintă următoarele 

caracteristici,  cu o singură excepție: 

a. Fenomenul de rezistență are o dezvoltare lentă 

b. decoquinatul este folosit la puii mici 

c. decoquinatul nu este recomandat la păsările de curte  

ouătoare 
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Closantelul acționează  în următoarele categorii de paraziți: 

a. trematode tinere și adulte 

b. nematode hematofage și larve de insecte 

c. a + b  

Niclosamida este activă în helmintoze, cu excepția : 

a. cestodelor  la câini 

b. cestodelor  la pisici 

c. trematodelor  la câini și pisici 

Praziquantel nu este recomandat la : 

a. b + c 

b. câini care au mai puțin de 1 lună 

c. pisici care au mai putin de 6 săptămâni 

Un produs care are pirantel în compoziția sa este: 

a. Dosalid 

b. Loxuran 

c. Drontal puppy 

Grupul  de substanțe Milbemicine, are aceeași substanță 

activă ca și: 

a. ivermectina 

b. moxidectina 

c. obamectina 

Doramectina crește permeabilitatea membranei pentru ionii 

de clor în: 

a. țesutul muscular 

b. țesutul nervos 

c. ambele variante 

Deltametrina este o substanță care aparține de: 

A. piretrine 

b. piretroizi 

c. esteri organofosforici 

Absorbția benzimidazolilor se face prin: 

a. cuticula paraziților 

b. ingerare 

c. tractul respirator 

Neguvon este utilizat pentru următoarele acțiuni, cu o 

singură excepție: 

a. acțiune insecticidă 

b. acțiune bactericidă 

c. acțiune acaricidă 

Amitraz are următoarele proprietăți, cu o excepție: 

a. este o moleculă liposolubilă și biodegradabilă 

b. acționează asupra sistemului digestiv 

c. este mai stabil în mediile apoase cu  pH crescut 

Ca și mecanism de acțiune Azolii antifungici : 

a. crec permeabilitatea membranei 

b. inhibă mitoza 

c. afectează negativ celulele fungice 

Rezistența la fluocitozină poate fi explicată prin: 

a. enzimele  reducătoare implicate în mecanismul de 

acţiune 

b. creșterea sintezei citozinei în celula fungică 

c. a + b 

Enflurane determină următoarele, cu o excepție: 

a. inducție rapidă 

b. excitație minimă 

c. recuperare lentă după anestezie 

Protoxidul de azot are proprietăți, cu o singură excepție: 

a. inducerea lentă și recuperarea după anestezie 

b. efectul mediu asupra relaxării mușchilor striați 

c. actiune deprimantă asupra miocardului 

Midazolam are următoarele indicații: 

a. inducerea anesteziei generale 

b. în vederea procedurilor endoscopice 

c. a + b 

Acțiunea barbituricelor constă în următoarele, cu o singură 

excepție: 

a. deschiderea canalelor de clor 

b. blocarea transmiterii sinaptice 

c. promovează eliberarea de GABA 

Din categoria barbituricelor hipnotice cu durată medie de 

acțiune face parte: 

a. pentobarbital 

b. amobarbital 

c. hexobarbital 

Fortral are următoarele acțiuni: 

a. sedativ și întărzie digestia 

b. deprimă respirația dar mai puțin decât morfina 

c. a + b 

În categoria derivaților fenotiazinei se află: 

a. levometromazina 

b. proclorperazina 

c. trifluperazina 

Indicațiile terapeutice ale haloperidolului sunt în: 

a. tulburări de comportament 

b. anxietate și vărsături 

c. a + b 

Domitor are următoarele proprietăți, cu următoarea 

excepție: 

a. conţine detomidină 

b. este folosit la câini si pisici 

c. are proprietăți analgezice sedative centrale 

Diazepamul este similar cu clordiazepoxidul , dar se 

distinge prin: 

a. activitate de relaxare musculară crescută 

b. Acţiune anxiolitică superioară 

c. a + b 

Atropina are următoarele indicații, cu o singură excepție: 

a. colică biliară 

b. excitația SNC 

c. ulcer gastric si duodenal 

Principala utilizare a izoprenalinei este: 

a. hipotensiune 

b. rinita decongestionantă 

c. criză de astm 

Indicațiile terapeutice ale stricninei sunt, cu o singură 

excepție: 

a. hipotensiune 

b. pareză si paralizie 

c. pareza sfincterelor 

Acțiunile  adrenalinei asupra inimii sunt, cu o singură 

excepție: 

a. efect inotrop negativ 

b. efect cronotrop pozitiv 

c. accelerează gestionarea transmisiei impulsurilor 

Efectul inotrop pozitiv este mai evident în cazul: 

a. cafeinei 

b. teofilinei 

c. teobrominei 

Fenilefrina are următoarele proprietăți, cu o singură 

excepție: 

a. are un efect redus asupra inimii și SNC 

b. este folosit ca decongestionant nazal 

c. produce vasodilatatie pulmonară 

Afirmațiile despre Ergometrine sunt adevărate, cu o 

singură excepție: 

a. estrogenii diminuează sensibilitatea uterină la acest 

produs 

b. efecte oxitocice 

c. crește tonusul uterului  și frecvența contracțiilor 

Anestezicele locale hidrofile grupate în aminoamide sunt: 

a. procaina și clorprocaina 

b. mepivacina, bupivacaina şi ripovacaina 

c. lidocaina și tetracaina 

Prometazina are următoarele efecte, cu o excepție: 

a. antihistaminic 

b. miorelaxant 

c. sedativ-hipnotic 

Paracetamolul are proprietăți similare fenacetinei, dar: 
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a. provoacă mai puțină methemoglobinemie 

b.  provoacă mai multă methemoglobinemie 

c. nu provoacă deloc metheglobinemie 

Glucocorticoidele : 

a. duc la scăderea absorbției de glucoză de către adipocite 

b. au acțiune antiinflamatoare 

c. au acţiune stimulatoare hipotalamo-hipofizară 

Buserelin are următoarele indicații în: 

a. chisturi ovariene și anestru la vacă și iapă 

b. creșterea  numărului de fetuși la iepure 

c. a + b 

PGF2α este indicată pentru următoarele specii, cu o 

singură excepție: 

a. iapă 

b. vacă 

c. scroafă 

Despre oxitocină, nu este corectă una dintre următoarele 

afirmații: 

a. se folosește în prolaps uterin 

b. se folosește  în retenția laptelui asociată cu PgF2α 

c. nu este utilizat în sângerările uterine postpartum 

Rezistența la insulină apare în cazul: 

a. insulinei bovină 

b. insulinei suină 

c. insulinei sintetice 

Bicarbonatul de sodiu este utilizat ca: 

a. antiacid și digestiv 

b. fluidizant al secreţiilor expectorante şi bronşice 

c. a+ b 

Sarea Glauber nu trebuie folosită ca purgativ la următoarele 

specii: 

a. rumegătoare mari 

b. porcine 

c. câini 

Purgativele osmotice au următoarele caracteristici, cu o 

singură excepție: 

a. absorb apa din tesuturi in lumenul intestinal 

b. baroreceptorii induc excitație 

c. irită tractul digestiv 

Următoarele afirmații sunt corecte despre digestie, cu o 

singură excepție: 

a. acţionează asupra mucoasei ruminale 

b. duce la creșterea compartimentelor gastrice sau la 

mișcări inverse 

c. nu este indicat în indigestia prin supraîncărcare  

Indicațiile administrării  papaverinei  sunt, cu o singură 

excepție: 

a. în spasme și colici biliare 

b. în constipație 

c. în spasm bronșic 

Trecid (guaiafenezina) este: 

a. expectorant, miorelaxant 

b. hemostatic 

c. a + b 

Din grupa substanțelor simpatomimetice β1+ β2 pot fi 

enumerate următoarele: 

a. adrenalina și efedrina 

b. miofilină 

c. a + b 

Clorura de amoniu acționează diuretic prin mecanismul de: 

a. decreștere a rezervei alcaline 

b. diminuează reabsorbția sodiului 

c. ambele variante 

Nefrix acționează prin următorul mecanism: 

a. inhibă reabsorbția ionilor de sodiu 

b. inhibă reabsorbția ionilor de clor 

c. inhibă aldosteronul 

Digitoxina are următoarele proprietăți, cu o singură 

excepție: 

a. absorbția este redusă în intestin 

b. este liposolubil 

c. se fixează în mare proporţie cu proteinele plasmatice 

În categoria digitalicelor cu acțiune lentă se află: 

a. digitoxină 

b. digoxină 

c. lanatozida  C 

În categoria hemostaticelor sistemice antifibrinolitice se 

află: 

a. aprotinină 

b. acid aminocaproic 

c. a+b 

Compușii anorganici ai fierului față de cei organici sunt 

caracterizați prin faptul că: 

a. sunt mai activi și ușor de adsorbit 

b. sunt mai puțin toxici 

c. a + b 

Heparinele au următoarele caracteristici, cu o excepție: 

a. efect anticoagulant prin inhibarea factorului X 

b. efectul este rapid și scurt 

c. sunt utilizate pentru prevenirea trombozei venoase 

Vitamina E are indicații terapeutice, cu o singură excepție: 

a. distrofie musculara 

b. în stres 

c. encefalomalacie 

Rubefianții sunt indicați în următoarele, cu o singură 

excepție: 

a. în resorbţia hematomului şi edemului 

b. în exostoză 

c. pentru a crea un aflux de leucocite 

 


