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�� Teoria dozeiTeoria dozei



DozaDoza

�� cantitatea de medicament folosită la o administrarecantitatea de medicament folosită la o administrare. . 

�� unul din factorii decisivi ai efectului medicamentos. unul din factorii decisivi ai efectului medicamentos. 

�� in functie de cantitatea administratăin functie de cantitatea administrată, medicamentele , medicamentele 
pot avea actiuni diferite.pot avea actiuni diferite.

PPrin dozărin doză:: întelegem cantitatea de medicament care 

produce un anumit efect farmacodinamic.



Din punct de vedere al intensitătii efectelor se 
disting trei tipuri principaletrei tipuri principale de doze: de doze: 

�� doză eficace doză eficace (DE)(DE)(sin. (sin. doza terapeuticădoza terapeutică))

care produce efectul farmacodinamic util, eficient;care produce efectul farmacodinamic util, eficient;
�� doză toxică doză toxică (DT)(DT)

care determină aparitia fenomenelor toxicecare determină aparitia fenomenelor toxice;;
�� doză letală doză letală (DL)(DL)

care produce moartea animalului.care produce moartea animalului.

Se cunoaste siSe cunoaste si doza prag doza prag (sin. (sin. doză subliminalădoză subliminală))

cantitatea de medicamentcantitatea de medicament ce nu produce efecte ce nu produce efecte 
vizibilevizibile (eventual la nivel celular).(eventual la nivel celular).



�� Intervalul terapeuticIntervalul terapeutic



Indicele terapeuticIndicele terapeutic al unui medicamental unui medicament

este măsura securitătii medicamentuluieste măsura securitătii medicamentului..

Termenul de: domeniTermenul de: domeniu de sigurantău de sigurantă

pe care un medicament pe care un medicament îîl garanteazăl garantează îîn utilizarea n utilizarea 
sa, sa, îînseamnă de fapt nseamnă de fapt intervalul terapeutic.intervalul terapeutic.



Măsurile cantitative pentru intervalul terapeuticMăsurile cantitative pentru intervalul terapeutic,,
sunt reprezentate de raportul dintre diferitele sunt reprezentate de raportul dintre diferitele 
puncte de pe curba de letalitate si de pe curba puncte de pe curba de letalitate si de pe curba 
dozădoză––efect.efect.

Indicele terapeuticIndicele terapeutic se defineste ca:se defineste ca:

DLDL5050

I.T. I.T. = = ------------;;

DEDE5050



�� CCu cât valoarea acestui raport u cât valoarea acestui raport este mai mare,este mai mare,
respectiv cu cât sunt mai respectiv cu cât sunt mai îîndepărtate curbele ndepărtate curbele 
una de cealaltăuna de cealaltă, cu atât , cu atât intervalul terapeutic intervalul terapeutic 
este mai mare.este mai mare.

�� Această mărime are Această mărime are un dezavantajun dezavantaj pentru că  pentru că 
redă exact doar relaredă exact doar relaţţiile existenteiile existente ccând curbeând curbelele
sunt paralelesunt paralele. . 

�� ÎÎn cazul n cazul îîn care curbele n care curbele nu au exact aceeasi nu au exact aceeasi 
îînclinatie,nclinatie, indicele I.T. definit mai sus indicele I.T. definit mai sus nu nu mai mai 
reprezintă o măsură reprezintă o măsură exactăexactă a intervalului a intervalului 
terapeuticterapeutic..



FactoriiFactorii
care determină stabilirea dozeicare determină stabilirea dozei



Un răspuns satisfăcător poate fi asteptat doar: 

- în cazul cînd medicamentul atinge locul unde va actiona,
- într-o concentratie adecvată.



Talia animaluluiTalia animalului

În cadrul unei specii, talia este un criteriu practic 
pentru atingerea unei anumite concentratii 
tisulare de medicament la fiecare individ. 

În orice caz, trebuie estimată si starea de 
îngrăsare a animalului.



Variatia dozei Variatia dozei îîn functie de calea de administraren functie de calea de administrare
(du(după Wpă W. Cooke, 1994). Cooke, 1994)

5050----Intratraheală Intratraheală (i.t.)(i.t.)

5050----Intraperitoneală Intraperitoneală (i.p.)(i.p.)

5050----Intravenoasă Intravenoasă (i.v.)(i.v.)

7575--5050----Intramusculară Intramusculară (i.m.)(i.m.)

7575--5050----Subcutanată Subcutanată (s.c.)(s.c.)

--150150--200200--Rectală Rectală (p.r.)(p.r.)

----11Orală Orală (p.o.)(p.o.)

Doza Doza 
micmicssorată orată (%)(%)

Doza Doza 
majorată majorată (%)(%)

EtalonEtalonCalea Calea 
de administrarede administrare



Tot Tot îîn acest context, n acest context, individualitateaindividualitatea animalului animalului 

►► poate influenta poate influenta efectul tratamentelorefectul tratamentelor

Exemple: Exemple: 

uzul stricninei la uzul stricninei la indivizii nervosiindivizii nervosi poate induce poate induce 
intoxicatii, intoxicatii, 

apomorfina la porci, rasele: Landrace, Duroc apomorfina la porci, rasele: Landrace, Duroc 
poate induce voma, iar la altele nu.poate induce voma, iar la altele nu.



Factorii geneticiFactorii genetici

Unele Unele rase rase pot fi sensibile la actiunea pot fi sensibile la actiunea 
medicamentelor.medicamentelor.

Acest fapt poate fi explicat prin Acest fapt poate fi explicat prin absenta unor enzime absenta unor enzime 
specificespecifice (ex: (ex: deficienta deficienta îîn glucozon glucozo--66--fosfat fosfat 
dehidrogenazădehidrogenază la unele rase asociată cu toxicitatea la unele rase asociată cu toxicitatea))..

Astfel de anomalii au condus la aparitia unei noi Astfel de anomalii au condus la aparitia unei noi 
ramuri, ramuri, farmacogeneticafarmacogenetica..

Atunci când răspunsul la un medicament Atunci când răspunsul la un medicament este anormaleste anormal  
din punct de vedere calitativ sau cantitativ, sdin punct de vedere calitativ sau cantitativ, se spune e spune 
că intervine că intervine idiosincraziaidiosincrazia..



Câteodată idiosincrazia poate fi explicată geneticCâteodată idiosincrazia poate fi explicată genetic. . 

SusceptibilitateaSusceptibilitatea

este termenul utilizat pentru a descrie un răspuns este termenul utilizat pentru a descrie un răspuns 
anormal cantitativ si este demonstrată de asaanormal cantitativ si este demonstrată de asa--numitul numitul 
hiperreactivhiperreactiv (adi(adică pacientul deosebit de sensibil la că pacientul deosebit de sensibil la 
actiunea unui medicament). actiunea unui medicament). 

Astfel de variatii depind frecvent si de Astfel de variatii depind frecvent si de ratele de ratele de 
eliminare atipiceeliminare atipice. . 



SpeciaSpecia

Între speciile de animale există câteva exemple de 
rezistentă rezistentă sau sensibilitatesensibilitate extremă la medicamente.

Specia Specia influentează efectul fiind incriminati mai ales 
factori: genetici sau morfopatologici.
Sunt specii care reactionează diferitreactionează diferit la acelasi 
medicament 
Exemple: 

-- câinelecâinele la morfină prin hipnoză sau vomă, în timp ce
- pisicapisica si rumegătoarele mari vor reactiona la acelasi 
medicament prin surescitare/hiperreactivitatesurescitare/hiperreactivitate



��La La vacăvacă alcoolul este bine suportat ca narcotic, alcoolul este bine suportat ca narcotic, îîn n 
timp ce timp ce calulcalul este sensibil, este sensibil, 

��cloralhidratul, cloralhidratul, e foarte eficient la e foarte eficient la calcal, d, dar este greu ar este greu 
suportat de către suportat de către vacăvacă..

��Apomorfina Apomorfina la câinela câine produce vomă  produce vomă îîn mod constant, n mod constant, 
îîn timp ce la n timp ce la porc porc actiunea este inconstantăactiunea este inconstantă. . 

��Medicamente Medicamente vomitivevomitive la omnivore si carnivore la omnivore si carnivore pot pot 
deveni ruminatoriideveni ruminatorii la la rumegătoarerumegătoare..



�� Sensibilitătile de specieSensibilitătile de specie::

-- porc si păsăriporc si păsări la sarela sare, , 

-- rumegătoare marirumegătoare mari la mercurialela mercuriale

-- pisicapisica la fenolice.la fenolice.

�� Dozele la Dozele la rumegătoarerumegătoare,, mărite cu mărite cu 2020--40%40% comparativ comparativ 
cu cele de la cu cele de la cabaline,cabaline, ( (medicamentele stagnează si medicamentele stagnează si 
suferă chiar suferă chiar descompuneri descompuneri îîn prestomace.n prestomace.



ÎÎn cazul raselor perfectionate, efectul medicamentelor n cazul raselor perfectionate, efectul medicamentelor 
poate fi modificat datorită poate fi modificat datorită factorilor genetici factorilor genetici 

sensibilizantisensibilizanti

Exemple: Exemple: 

caii Pur sânge arab, iepurii Supercuni, câinii Cocker caii Pur sânge arab, iepurii Supercuni, câinii Cocker 
etc. Cabalinele, unele rase de câini sunt sensibile la etc. Cabalinele, unele rase de câini sunt sensibile la 
Ivomec injectabil, datoIvomec injectabil, datorită permeabilitătii barierei rită permeabilitătii barierei 
hematomeningeale frecvent hematomeningeale frecvent îîntâlnite la unii indivizi.ntâlnite la unii indivizi.



ÎÎn cazul utilizării unor medicamente comune uzuluin cazul utilizării unor medicamente comune uzului: : 
uman si veterinar, dozele pentru animale vor fi:uman si veterinar, dozele pentru animale vor fi:

CorespondenCorespondenţţa dozelor animala dozelor animal––omom
(du(după Suciupă Suciu, 1990), 1990)

½½ din doza de la omdin doza de la omPisicăPisică

Egală cu cea de la omEgală cu cea de la omCâineCâine

x 3x 3Porc grasPorc gras

x 3x 3CaprăCapră

x 3x 3OaieOaie

x 16x 16CalCal

x 24x 24VacăVacă

Majorarea dozeiMajorarea dozei
de la omde la om

Specia Specia 
animaluluianimalului



Exemple: Exemple: 

�� dacă sdacă s--ar lua ar lua etalonetalon un un om adultom adult ( (aprox. 70 kaprox. 70 kg) g) 
atunci doza necesară este echivalentă cu doza atunci doza necesară este echivalentă cu doza 
pentru un pentru un câine de 10 kg.câine de 10 kg.

�� Desi Desi rumegătoarele micirumegătoarele mici (circa 40 kg) sunt (circa 40 kg) sunt de patru de patru 
ori mai greleori mai grele decât câineledecât câinele de mai sus, acestea vor de mai sus, acestea vor 
avea nevoie de doze doar avea nevoie de doze doar de două ori mai maride două ori mai mari..



�� Un porcUn porc ( (aprox. 100 aprox. 100 kg) vkg) va primi o dozăa primi o doză, nu de , nu de 
zece ori mai mare ci doar zece ori mai mare ci doar de patru oride patru ori mai mare mai mare 
comparativ cu câinelecomparativ cu câinele de 10 kg.de 10 kg.

�� Un calUn cal ( (aprox. 400 aprox. 400 kg) vkg) va suporta doze mărite doar a suporta doze mărite doar 
de de zece orizece ori mai mari decât mai mari decât pentru câinelepentru câinele din din 
exemplu, iarexemplu, iar

�� rumegătoarele marirumegătoarele mari (100(100--400 kg) vor fi tratate cu 400 kg) vor fi tratate cu 
doze de doze de 1010--15 ori15 ori mai mari. mai mari. 



Deci,Deci,
cu cât speciile au cu cât speciile au talie mai micătalie mai mică pot suporta pot suporta doze doze 
mai marimai mari raportate per kg corp. raportate per kg corp. 

De exemplu, De exemplu, 
o o pisică de pisică de 2 kg2 kg nu va primi, asa cum ar fi de nu va primi, asa cum ar fi de 
aaşşteptat, teptat, 20%20% din doza câinelui (10 kg) ci mult mai din doza câinelui (10 kg) ci mult mai 
mult, mult, 50%,50%, la fel si la fel si 
păsărilepăsările (2 kg) care vor primi (2 kg) care vor primi 4040--50%50% din doza  din doza 
cuvenită câineluicuvenită câinelui..



Anatomia aparatului digestivAnatomia aparatului digestiv

La rumegătoareLa rumegătoare, rata pasajului alimentar este lentăeste lentă, 
iar continutul intestinal este mare, în comparatie cu 
rata de absorbtie. 

Ca atare, timpul disponibil pentru absorbtie este 
foarte marefoarte mare, în timp ce volumul mare al continutului 
intestinal diluează mult medicamentul administrat 
pe cale orală, încetinindu-i astfel rata de absorbtie.



�� O problemă o constituie O problemă o constituie compartimentul compartimentul îîn care n care 
pătrunde medicamentul administrat ppătrunde medicamentul administrat p.o. .o. pătrundere pătrundere 
influentată de activitatea gutierei esofagieneinfluentată de activitatea gutierei esofagiene. . 

�� Medicamentele cu caracter Medicamentele cu caracter slab alcalinslab alcalin tindtind să se  să se 
acumuleze acumuleze îîn n sucul ruminal slab acidsucul ruminal slab acid, c, care are un are are un 
volum foarte mare la speciile rumegătoarevolum foarte mare la speciile rumegătoare..



VârstaVârsta

Animalele foarte bătrâne si cele foarte tinere necesită 
în general administrarea unor doze diminuatediminuate datorită 
posibilitătii prezentei disfunctiilor organice. 

La bătrâne disfunctiile sunt de ordin degenerativdegenerativ,, la 
nivel hepatic si renal.

La animalele La animalele tineretinere functiile functiile excretorieexcretorie si si metabolicămetabolică
nu sunt nu sunt îîncă dezvoltatencă dezvoltate ( (ex: cex: cloramfenicolul, toxic loramfenicolul, toxic 
pentru purceii sugari datorită absentei unui pentru purceii sugari datorită absentei unui 
echipament enzimatic adecvat)echipament enzimatic adecvat)..



�� tineretul, sugariitineretul, sugarii, vor beneficia de , vor beneficia de doze diminuatedoze diminuate
3030--40%40% ( (animale de talie micăanimale de talie mică) sau chiar cu ) sau chiar cu 5050--70%70%  
(tineret (tineret până la până la 1 an1 an al animalelor de talie mare). al animalelor de talie mare). 

�� Sunt situaSunt situaţţii când, ii când, îîn n comparacomparaţţie cu adulie cu adulţţii,ii, tineretul tineretul 
este mai rezistenteste mai rezistent la doze terapeutice (ex: la doze terapeutice (ex: 
barbiturice la purcei). barbiturice la purcei). 

�� acestea vor primi doze acestea vor primi doze diminuate cu 20diminuate cu 20--40%40% fiind  fiind 
cunoscut (ca si lcunoscut (ca si la tineret)a tineret), , că unele sisteme că unele sisteme 
enzimatice pot fi enzimatice pot fi diminuate ca activitatediminuate ca activitate sau chiar sau chiar 
abolite.abolite.



Dozele pe categorii de vârstă
(du(după Balacipă Balaci))

¼¼ doză dozăTineret 4Tineret 4--9 luni9 luni
½½ doză doză8 8 –– 1818
1  d1  dozăozăPeste 1,5 aniPeste 1,5 ani

Suine Suine 

¼¼ doză dozăMiei Miei şşi iezi 6i iezi 6--12 luni12 luni
½½ doză doză11--2 ani2 ani
1 d1 dozăozăPeste doi aniPeste doi ani

Ovine Ovine ssi caprinei caprine

1/16 1/16 dozădozăViViţţei 1ei 1--4 luni4 luni
1/8 1/8 dozădozăViViţţei 4 ei 4 –– 8 luni8 luni
½½ doză doză1515--20 ani20 ani
¾¾ doză doză1010––15 ani15 ani
1 d1 dozăoză33--8 ani8 ani

Bovine Bovine 

1/24 1/24 dozădozăMânji 2Mânji 2--6 luni6 luni
1/12 1/12 dozădozăMânji 1 anMânji 1 an
½½ doză dozăMânji 2 aniMânji 2 ani
½½ doză doză20 20 –– 25 ani25 ani
¾¾ doză doză15 15 -- 20 ani20 ani
1 d1 dozăoză3 3 -- 15 ani15 ani

Cabaline Cabaline 

Doza Doza 
preconizatăpreconizatăCategoriaCategoriaSpeciaSpecia



SexulSexul

GestatiaGestatia presupune contraindicatii în utilizare (ex: 
purgativele sau corticosteroizii, ce pot induce 
avortul). 

Efectele teratogeneEfectele teratogene sunt cercetate si luate în 
considerare în procesul de evaluare a fiecărui nou 
medicament (si de uz veterinar). 

Eliminarea unor medicamente prin laptelapte de consum 
constituie un alt exemplu al riscului de toxicitateriscului de toxicitate
legat de sexul animalului.



MomentulMomentul
administrării si patologiaadministrării si patologia



Un medicament administrat p.o.p.o. este mult mai rapid 
si complet absorbit dacă segmentul digestiv anterior 
este goleste gol, dar de multe ori, acesta este iritant pentru 
tesut.

Recunoasterea existentei ritmului circadianritmului circadian în cadrul 
unor functii fiziologice si-a găsit deja aplicarea în 
administrarea medicamentelor.



� În general, animalul bolnav are diminuată 
capacitatea de detoxifiere a medicamentelor

�� RataRata marita sau diminuata a pasajului intestinal va marita sau diminuata a pasajului intestinal va 
modifica: modifica: 

-- perioada absorbtieiperioada absorbtiei si, implicit, si, implicit, 

-- proportiaproportia de doză absorbită de doză absorbită. . 



�� HipoalbuminemiaHipoalbuminemia scadescade rata cuplarii. rata cuplarii. 

�� InsuficientaInsuficienta cardiacă va fi acompaniată  de  cardiacă va fi acompaniată  de 
insuficientainsuficienta hepatică si renală hepatică si renală. . 

�� EnteriteleEnteritele reduc perioada de tranzit intestinal si deci, reduc perioada de tranzit intestinal si deci, 
poate poate reduce absorbtiareduce absorbtia medicamentelor.medicamentelor.

�� Circulatia perifericăCirculatia periferică e inadecvată  e inadecvată îîn stările de soc de n stările de soc de 
orice origine orice origine îîmpiedicând absorbtiampiedicând absorbtia injectiilor s.c.injectiilor s.c.



�� Toleranta Toleranta sisi intolerantaintoleranta



�� tolerantatoleranta la un medicamentla un medicament disparedispare odată cu 
îîntrerupereantreruperea tratamentului (ex: câinii pot 
manifesta tolerantătolerantă la efectul narcotic al 
barbituricelor). 

� rezistenta la actiunea medicamentelor poate poate 
apareapare din numeroase motive ex.: 
- când un medicament este un antigen  antigen  

specificspecific,, iar anticorpii pentru acesta pot fi 
produsi, inactivânduinactivându--ll;;

�� rezistentarezistenta (metabolică) a populatiilor de 
trichostrongili de a rezistaa rezista la doze terapeutice 
de benzimidazolice.



�� Indicatiile terapeuticeIndicatiile terapeutice



Această apreciere este pur terapeuticăpur terapeutică si include:

- ajustarea dozei în functia de natura boliinatura bolii si
- în functie de agentul cauzal (ex: terapia fasciolozei 
acute necesită doze mai mari ale aceluiasi 
medicament ca în forma cronică).



� De multe ori utilizarea dozelor crescutedozelor crescute este 
similară cu cresterea pericolului de toxicitate, în 
detrimentul efectelor benefice mărite.

� Anumite antibiotice sunt asa de toxice încât 
administrarea lor sistemică se face doar în caz de caz de 
urgentăurgentă (ex: polimixina).



TerapiaTerapia
    medicamentoasă concomitentă    medicamentoasă concomitentă



UtilizareaUtilizarea concomitentăconcomitentă a mai multor remedii  a mai multor remedii 
necesită introducerea mai necesită introducerea mai multor variabilemultor variabile îîn n 
calculul dozelor, datoricalculul dozelor, datorită posibilitătii aparitiei tă posibilitătii aparitiei 
interactiunilorinteractiunilor dintre componente administrate si dintre componente administrate si 
pacient.pacient.

Utilizarea produselor de tip Utilizarea produselor de tip ””shotshot--gungun”” sau sau 
polifarmaciapolifarmacia ( (substante active asociate fără un substante active asociate fără un 
diagnostic de certitudine) e un simplu substituent al diagnostic de certitudine) e un simplu substituent al 
diagnosticului diagnosticului cert, profesionistcert, profesionist, având adesa , având adesa 
implicatii nedoriteimplicatii nedorite..



�� Răspunsul amplificatRăspunsul amplificat



�� Pentru a reduce Pentru a reduce incidenta toxicitătiiincidenta toxicitătii se pot se pot 
administra concomitent unul sau mai multe administra concomitent unul sau mai multe 
medicamentemedicamente

�� Răspunsul finalRăspunsul final poate fi cantitativ poate fi cantitativ = c= cu suma u suma 
răspunsurilor asteptaterăspunsurilor asteptate îîn cazul unor n cazul unor 
administrări independente administrări independente = = îînsumare nsumare 
medicamentoasămedicamentoasă

�� ÎÎn cazul n cazul îîn care răspunsul este n care răspunsul este mai maremai mare decât decât 
cel explicabil cel explicabil prin simpla prin simpla îînsumarensumare, avem de, avem de--a a 
face cu efectul face cu efectul potentării sau sinergismuluipotentării sau sinergismului..



�� Răspunsul diminuatRăspunsul diminuat



�� ÎÎn n terapia plurimedicamentoasăterapia plurimedicamentoasă se se îîntâmplă ca ntâmplă ca 
răspunsul observat să fie răspunsul observat să fie mai micmai mic decât decât suma suma 
răspunsurilor componentelor răspunsurilor componentelor == antagonism antagonism îîntre ntre 
medicamentele utilizate. medicamentele utilizate. 

�� Uneori Uneori antagonismulantagonismul poate fi explicat prin faptul că  poate fi explicat prin faptul că 
un medicament un medicament interfereazăinterferează sau chiar sau chiar determină determină 
actiunea contrarăactiunea contrară a celuilalt a celuilalt, , 

�� adică antagonismul e de multe ori adică antagonismul e de multe ori dependentdependent de un  de un 
mecanism care implică o mecanism care implică o incompatibilitateincompatibilitate de de ordin ordin 
farmacologic sau fiziologic.farmacologic sau fiziologic.



�� IncompatibilitătileIncompatibilitătile



�� ComponenteleComponentele asocierii pot fi incompatibile: asocierii pot fi incompatibile: 
-- fizicfizic sau sau 
-- chimic,chimic, când reactionează  când reactionează îîntre elentre ele

�� De multe ori, De multe ori, necesitatea unei administrărinecesitatea unei administrări, t, tentează entează 
clinicianul clinicianul să combinesă combine remediile. remediile. 

�� Atâta timp cât Atâta timp cât nu se cunoastenu se cunoaste dacă remediile  dacă remediile 
interactioneazăinteractionează, a, administrarea concomitentă dministrarea concomitentă este este 
contraindicatăcontraindicată..



�� Toxicitatea Toxicitatea amplificatăamplificată



�� Toxicitatea unui medicament Toxicitatea unui medicament poate crestepoate creste de mai de mai 
multe ori, multe ori, îîn n functie de situatie.functie de situatie.  

�� Două medicamente ale căror Două medicamente ale căror căi decăi de degradare sunt degradare sunt 
identiceidentice,, pot pot intra intra îîn competitien competitie îîn cazul n cazul îîn care,n care,  
calea metabolică are calea metabolică are capacităti limitatecapacităti limitate..

�� Dacă unul dintre ele prezintă un Dacă unul dintre ele prezintă un interval terapeuticinterval terapeutic
micmic, este , este favorizată toxicitateafavorizată toxicitatea..

�� CompetitiaCompetitia pentru situsurile de cuplarepentru situsurile de cuplare este un alt este un alt 
mecanism ce poate determina cresterea riscului de mecanism ce poate determina cresterea riscului de 
toxicitate pentru medicamentele care se toxicitate pentru medicamentele care se cuplează cuplează 
masivmasiv la proteine.la proteine.



�� Medicamente al căror timp de Medicamente al căror timp de îînjumătătire njumătătire 
plasmatic e plasmatic e mult mai scurtmult mai scurt decât timpul de decât timpul de 
îînjumătătire biologicnjumătătire biologic, asa, asa--numitele: numitele: ““hithit--andand--runrun””
((loveste si fugiloveste si fugi)) ( (care ating niveluri plasmatice care ating niveluri plasmatice 
rapid, dar rapid, dar se elimină la fel de rapidse elimină la fel de rapid) d) determină etermină 
aparitia unor răspunsuriaparitia unor răspunsuri măritemărite la alte la alte 
medicamente. medicamente. 

�� incompatibilitate farmacodinamicăincompatibilitate farmacodinamică este utilizarea este utilizarea 
adrenalinei ca adrenalinei ca stimulant cardiacstimulant cardiac la un animal  la un animal 
anesteziat cu un medicament care sensibilizează anesteziat cu un medicament care sensibilizează 
cordul la actiunea adrenalinei (ex: ciclopropanul).cordul la actiunea adrenalinei (ex: ciclopropanul).



�� ToxicitateaToxicitatea diminuată diminuată



�� Un exemplu obisnuit de Un exemplu obisnuit de toxicitate scăzutătoxicitate scăzută poate fi poate fi 
premedicatiapremedicatia cu tranchilizante cu tranchilizante îînainte de nainte de 
inducerea anesteziei. inducerea anesteziei. 

�� Aceasta Aceasta simplifică procesul de inductiesimplifică procesul de inductie si va si va 
reduce dozareduce doza de barbituric necesară de barbituric necesară, deci are , deci are 
valoare valoare îîn n reducerea risculuireducerea riscului anesteziei. anesteziei. 

�� Antidotismul Antidotismul îîn intoxicatii exploatează atât n intoxicatii exploatează atât 
interactiunile farmacocineticeinteractiunile farmacocinetice cât si cât si 
farmacodinamicefarmacodinamice (antagonismul competitiv) (antagonismul competitiv) îîn n 
beneficiul pacientului.beneficiul pacientului.



FactoriiFactorii
care determină frecventa administrărilorcare determină frecventa administrărilor



�� ÎÎn tratamentul bolilor, n tratamentul bolilor, problema initialăproblema initială este este 
atingerea unui răspuns adecvatatingerea unui răspuns adecvat..

�� Acest fapt depinde de Acest fapt depinde de concentratia potrivităconcentratia potrivită de de 
medicament din biofazămedicament din biofază..

�� Un efect terapeutic adecvat cere de multe ori ca Un efect terapeutic adecvat cere de multe ori ca 
medicamentul să actioneze pe o medicamentul să actioneze pe o perioadă mai perioadă mai 
lungălungă de timp.de timp.



ClearanceClearance--ul medicamentelorul medicamentelor

�� Cu cât Cu cât timpul de înjumătătire este mai este mai scurt, cu atât , cu atât 
medicamentul va fi eliminat medicamentul va fi eliminat mai rapidmai rapid din organism din organism 
si cu si cu atât mai scurtatât mai scurt va fi va fi intervalulintervalul dintre  dintre 
administrări administrări (atunci (atunci când e necesară mentinerea când e necesară mentinerea 
unui nivel constant al efectului). unui nivel constant al efectului). 

�� Deoarece, Deoarece, părerea că există părerea că există un interval standardun interval standard
îîntre administrări este eronatăntre administrări este eronată, , mărimea dozelor mărimea dozelor 
administrate repetat va fi administrate repetat va fi variabilă variabilă îîn functie de n functie de 
avantajele pe care le presupune.avantajele pe care le presupune.



De exemplu, De exemplu, o doză de atac initialăo doză de atac initială, u, urmată de doze rmată de doze 
zilnice de zilnice de îîntretinere e regimul utilizat des ntretinere e regimul utilizat des îîn terapia n terapia 
cu sulfamidecu sulfamide

Nivelul plasmatic probabil obtinut initial prin administrarea unei doze de 
atac, care atinge concentratia plasmatică dorită, iar apoi, prin 
administrarea unor doze de îîntretinere mai micintretinere mai mici; 

Concentratia 

plasmatică

timp



Atunci când nivelul obtinut prin administrarea unei doze nu revine la 
valoarea initială până la administrarea următoarei doze, concentratia 
poate creste succesiv cu fiecare doză astfel se poate produce 

fenomenul de toxicitate cumulativăfenomenul de toxicitate cumulativă..

Concentratia
plasmatică

timp



�� Cuplarea la proteinele plasmaticeCuplarea la proteinele plasmatice va deprima: va deprima: 

-- rata de inactivare si excretierata de inactivare si excretie, , 

�� extensivitateaextensivitatea sau puterea de cuplare pot varia sau puterea de cuplare pot varia 
considerabil pentru acelasi medicament la mai considerabil pentru acelasi medicament la mai 
multe specii sau multe specii sau îîn cadrul unei familii de n cadrul unei familii de 
medicamente, atunci cânmedicamente, atunci când se testează pe indivizi d se testează pe indivizi 
diferiti.diferiti.



�� Toxicitatea cumulativăToxicitatea cumulativă e proprie compusilor cu timp e proprie compusilor cu timp 
de de îînjumătătire njumătătire care depăsestecare depăseste intervaluintervalul dintre l dintre 
administrări si atunci când administrări si atunci când mărimea dozeimărimea dozei îîi permite i permite 
fenomenului fenomenului de cumularede cumulare să progreseze peste nivelul  să progreseze peste nivelul 
terapeutic, (intrând astfel terapeutic, (intrând astfel îîn intervalul de n intervalul de 

concentratie toxicăconcentratie toxică).).



�� Stabilitatea concentratieiStabilitatea concentratiei



�� Pe lângă factorii amintitiPe lângă factorii amintiti, , frecventa administrărilorfrecventa administrărilor  
poate exercita o influentă considerabilă nu numai poate exercita o influentă considerabilă nu numai 
asupra duratei de actiune a medicamentelor ci si asupra duratei de actiune a medicamentelor ci si 
asupra asupra calitătii actiuniicalitătii actiunii medicamentelor.medicamentelor.

�� ÎÎn general, n general, stabilitateastabilitatea mai mare a concentratiei este  mai mare a concentratiei este 
atinsă atunci când doza atinsă atunci când doza pro diepro die este administrată este administrată îîn n 
mai multe mai multe reprizereprize pe parcursul a pe parcursul a 24 h24 h decât dacă  decât dacă 

este administrată este administrată îîn doze unice.n doze unice.



StabilireaStabilirea
ratelor de dozare amedicamentelorratelor de dozare amedicamentelor



�� RataRata de: absorbtie, distributie si eliminare se poate de: absorbtie, distributie si eliminare se poate 
cuantifica experimentalcuantifica experimental si prin intermediul si prin intermediul volumului volumului 
aparentaparent de distribuirede distribuire, unde se poate estima , unde se poate estima nivelul nivelul 
medicamentului medicamentului îîn organismn organism, , îîn orice moment n orice moment îîn care n care 
este cunoscută concentratia plasmaticăeste cunoscută concentratia plasmatică. . 

�� Utilizând acesti parametri farmacocinetici si  pe baza Utilizând acesti parametri farmacocinetici si  pe baza 
calculelor este posibilă emiterea unor calculelor este posibilă emiterea unor recomandărirecomandări
rationale cu privire la rationale cu privire la mărimeamărimea si si frecventa dozelorfrecventa dozelor..



Stabilirea mărimii dozeiStabilirea mărimii dozei

�� Dacă un medicament actionează Dacă un medicament actionează rapidrapid si exercită  si exercită 
efecte efecte observabile imediatobservabile imediat la un animal la un animal, , 
determinarea dozei e posibilă doar prin determinarea dozei e posibilă doar prin 
continuarea administrăriicontinuarea administrării de medicament până la  de medicament până la 
atingerea atingerea nivelului doritnivelului dorit al răspunsului al răspunsului..

�� Titrarea dozeiTitrarea dozei îîn funcn funcţţie de răspuns este uie de răspuns este uşşoarăoară, , 
de pildăde pildă, , îîn cazul administrării n cazul administrării anestezicelor i.v.anestezicelor i.v.

�� Singura cerintă este Singura cerintă este cunoasterea cunoasterea exactă a exactă a 
intensitătii efectuluiintensitătii efectului dorit, dorit, îînaintenainte de de îînceputul nceputul 
administrăriiadministrării. . 



�� ÎÎn cazul unui medicament al cărui efect se n cazul unui medicament al cărui efect se manifestă manifestă 
îîncetncet sau nu poate fi cuantificat clinic sau nu poate fi cuantificat clinic, p, pozitia ozitia 
adoptată adoptată va fi diferităva fi diferită..

�� Pentru unele grupe, concPentru unele grupe, concentratiile pot fi prevăzute entratiile pot fi prevăzute 
pe baza pe baza studiilor studiilor ““in vitroin vitro”” (ex: identificarea (ex: identificarea 
concentratiei la care agentii antimicrobieni inhibă concentratiei la care agentii antimicrobieni inhibă 
dezvoltarea culturilor bacteriene). dezvoltarea culturilor bacteriene). 



�� Aceasta, multipAceasta, multiplicată cu un factor de siguranlicată cu un factor de siguranţţă ă 
adecvat adecvat ((îîn general = 5)n general = 5) = = concentraconcentraţţia necesară ia necesară îîn n 
fluidele organismuluifluidele organismului

�� Pentru alte grupe de medicamente, studPentru alte grupe de medicamente, studiul se iul se 
bazează pe măsurarea bazează pe măsurarea concentratiei plasmaticeconcentratiei plasmatice, , îîn n 
momentul momentul îîn care se presupune că sn care se presupune că s--a atins nivelul a atins nivelul 
dorit al răspunsuluidorit al răspunsului. . 

�� ÎÎn fiecare caz calculul dozei care ar presupune n fiecare caz calculul dozei care ar presupune 
atingerea acestei concentratii se face după relaatingerea acestei concentratii se face după relaţţia:ia:

D = Cpd x VdD = Cpd x Vd ec. 1ec. 1
unde: unde: 

D   = doza (mg), D   = doza (mg), 
Cpd  = concentraCpd  = concentraţţia plasmatică dorită ia plasmatică dorită (mg l(mg l--1),1),
Vd    = volumul aparent de distribuire (l.).Vd    = volumul aparent de distribuire (l.).



�� când medicamentul când medicamentul nunu se administrează i se administrează i.v., .v., 
ss--ar putea să fie necesară ar putea să fie necesară aplicarea unuiaplicarea unui
factor de corectiefactor de corectie care să ia  care să ia îîn calcul n calcul 
biodisponibilitateabiodisponibilitatea incompletă a dozei incompletă a dozei. . 



Stabilirea frecventei de administrareStabilirea frecventei de administrare

�� Doza unicăDoza unică are durata de are durata de actiune determinatăactiune determinată de: de: 
-- mărimea dozei mărimea dozei, , 

-- constanta ratei de eliminare si de constanta ratei de eliminare si de 

-- volumul aparent de distribuire.volumul aparent de distribuire.

�� Dacă se cunoaste si Dacă se cunoaste si concentratia plasmatică minimăconcentratia plasmatică minimă  
necesară pentru efect terapeuticnecesară pentru efect terapeutic, v, va fi posibilă a fi posibilă 
calcularea:calcularea: timpului necesar scăderii concentratiei timpului necesar scăderii concentratiei 
initialeinitiale până la acest nivel până la acest nivel..



2525

doza (%)doza (%)

100100

12,512,5 6,256,25
timptimp

5050

3,123,12

Eliminarea a jumătate din cantitatea de medicament din organism până la 
sfârsitul unei perioade de înjumătăţire va conduce la scăderea 
exponenţială drastică, a procentului din doză care mai există în organism
(du(după Branderpă Brander, 1991), 1991)



Stabilirea ratei de perfuzare intravenoasăStabilirea ratei de perfuzare intravenoasă

�� Când e necesar un Când e necesar un efect terapeutic de intensitate efect terapeutic de intensitate 
constantăconstantă,, cerinta poate fi satisfăcută prin  cerinta poate fi satisfăcută prin perfuzarea perfuzarea 
i.v.,i.v., la o la o rată potrivitărată potrivită de dozare.de dozare.

�� Rata la care medicamentul e pierdut din organism Rata la care medicamentul e pierdut din organism 
poate fi cel mai util exprimată drept poate fi cel mai util exprimată drept clearance totalclearance total,,
atunci când se cunoaste sau se poate afla concentratia atunci când se cunoaste sau se poate afla concentratia 
plasmatică dorită plasmatică dorită (Cpd):(Cpd):

R = Cpd x Vd x R = Cpd x Vd x ßß ec. 2ec. 2

Unde: Unde: 
R = rata de pierdere a medicamentului (mg hR = rata de pierdere a medicamentului (mg h--1).1).



Deci,Deci,
pentru a mentine la nivel constant o concentratie pentru a mentine la nivel constant o concentratie 
deja atinsă a medicamentului deja atinsă a medicamentului îîn organism este n organism este 
necesară necesară doar doar perfuzarea medicamentului cu o rată perfuzarea medicamentului cu o rată 
orară egală cu rata de eliminareorară egală cu rata de eliminare..



Efectul de platouEfectul de platou

�� Atingerea unei concentratii Atingerea unei concentratii de platoude platou stabile e  stabile e 
posibilă posibilă si fărăsi fără administrarea administrarea dozei de atacdozei de atac. . 

�� DezavantajulDezavantajul este că este că, timpul necesar pentru terapie , timpul necesar pentru terapie 
poate poate fi incompatibilfi incompatibil cu dezideratul unui rezultat cu dezideratul unui rezultat 
favorabil terapeuticfavorabil terapeutic. . 

�� Cantitatea de medicament eliminată Cantitatea de medicament eliminată îîn unitatea de n unitatea de 
timp timp creste progresivcreste progresiv atâta timp cât atâta timp cât perfuzarea perfuzarea 
continuăcontinuă a medicamentului va determina cresterea  a medicamentului va determina cresterea 
progresivă a concentratiei plasmaticeprogresivă a concentratiei plasmatice..



�� Timpul necesarTimpul necesar atingerii atingerii concentratiei platouconcentratiei platou si cel si cel 
necesar necesar eliminării completeeliminării complete sunt aproximativ egali cu sunt aproximativ egali cu 
= = 6 6 xx tt½½ ..

�� Atingerea progresivăAtingerea progresivă a concentratiei de platou este  a concentratiei de platou este 
ilustrată ilustrată îîn figurăn figură, unde: , unde: cantitatea totalăcantitatea totală a  a 
medicamentului din organism reprezentată pe fiecare medicamentului din organism reprezentată pe fiecare 
interval de interval de îînjumătătire este egală cu cantitatea njumătătire este egală cu cantitatea 
perfuzată pe durata de perfuzată pe durata de îînjumătătire plus reziduul din njumătătire plus reziduul din 
perfuzarea de până atunciperfuzarea de până atunci..



doza(%)doza(%)

96,96,9993,793,7
87,587,5

7575

Acumularea unui medicament în organism atunci când este injectat 
la o rată constantă de 100 unităti / perioadă de înjumătătire
(du(după Branderpă Brander, 1991), 1991)

100100

5050

timptimp



EfectulEfectul
administrărilor repetateadministrărilor repetate



�� Se cunoaste si posibilitatea atingerii unui Se cunoaste si posibilitatea atingerii unui efect de efect de 
platou aproximativplatou aproximativ prin administrări repetate prin administrări repetate, i, iar ar 
dacădacă: : 

�� mărimea dozeimărimea dozei si si intervalul de administrareintervalul de administrare sunt sunt 
mentinute mentinute constanteconstante, , concentratia plasmaticăconcentratia plasmatică medie  medie 
dorită poate fi atinsă si mentinută pe o perioadă dorită poate fi atinsă si mentinută pe o perioadă 
doritădorită. . 

�� Deci, cantitatea de medicament din organism si Deci, cantitatea de medicament din organism si 
concentratia plasmatică vor concentratia plasmatică vor fi maxime,fi maxime, imediat după imediat după 
fiecare administrarefiecare administrare si minime imediat si minime imediat îînainte de nainte de 
următoarea dozăurmătoarea doză..



�� Pornind de la ideea că nivelul Pornind de la ideea că nivelul concentratiei minimeconcentratiei minime
nu este incompatibilănu este incompatibilă cu scopul terapeutic si că  cu scopul terapeutic si că 
peakpeak--ulul concentratiei concentratiei nunu implică risc toxicologic implică risc toxicologic, , 
oscilatiile concentratiei plasmatice oscilatiile concentratiei plasmatice sunt acceptabilesunt acceptabile..

�� Oscilatiile Oscilatiile pot fi micsoratepot fi micsorate prin prin divizareadivizarea dozei de dozei de 
îîntretinere zilnice ntretinere zilnice îîn doze egale mai mici, n doze egale mai mici, 
administrate la intervale fixe mai scurte, adiadministrate la intervale fixe mai scurte, adicăcă, o , o 
apropiere de principiul perfuzăriiapropiere de principiul perfuzării..



Concentraţia plasmatică în intervalul de stabilitate va fi dată de formula:

1,44 fD1,44 fD
CpCp∝∝∝∝∝∝∝∝ = = ------------------------ ec. 3ec. 3

VdVd
Unde: Cp∝∝∝∝ = concentraţia plasmatică medie în platou, iar 

fD = doza biodisponibilă.

timp

Fluctuaţiile concentraţiei plasmatice a unui medicament care este administrat 
cu o rată constantă la intervale egale cu timpul de înjumătăţire. Se observă că 
după circa patru administrări se obţine o concentraţie medie relativ constantă 
(du(după Branderpă Brander, 1991), 1991)

conc.(%)conc.(%)



�� Administrarea la Administrarea la intervale intervale mai marimai mari decât timpul decât timpul 
de de îînjumătătire njumătătire elimină virtualelimină virtual posibilitatea de posibilitatea de 
cumulare.cumulare.

�� La intervale La intervale mai micimai mici decât timpul de decât timpul de 
îînjumătătirenjumătătire, , indicele cresteindicele creste rapidrapid, , cumularea se cumularea se 
produce produce îîntrntr--un grad mai mare,un grad mai mare, iar concentratia iar concentratia 
îîn platou are un nivel n platou are un nivel mai maremai mare, atâta timp cât , atâta timp cât 
nu se reducenu se reduce mărimea dozei mărimea dozei..



Consecinta practicaConsecinta practica ale acestor caracteristici:ale acestor caracteristici:

Medicamentele care au Medicamentele care au timp de timp de îînjumătătirenjumătătire scurt scurt 
(4 h) pot fi administrate (4 h) pot fi administrate îîn n doze de doze de îîntretinerentretinere
recomandate si pe baza unui interval conventional recomandate si pe baza unui interval conventional 
fix (exfix (ex: o: o dată la  dată la 8 ore) astfel 8 ore) astfel îîncât ncât nu vor conduce la nu vor conduce la 
cumularecumulare sau vor atinge o concentratie platou sau vor atinge o concentratie platou 
insuficient de ridicată pentru a produce efecte insuficient de ridicată pentru a produce efecte 
toxice;toxice;



Tendinta de acumulareTendinta de acumulare a medicamentelor se exprimă  a medicamentelor se exprimă 
prin valoarea denumităprin valoarea denumită: : raport de cumulareraport de cumulare

Acesta este definit Acesta este definit de raportul:de raportul:

cantitatea de medicament din organism după prima administrarecantitatea de medicament din organism după prima administrare

cantitatea din timpul peakcantitatea din timpul peak--ului (vârful plasmatic) din platouului (vârful plasmatic) din platou



dozadoza

Atunci când operează cinetica de prim ordin, o dublare a duratei efectului 
se obtine prin mărirea de patru ori a dozei administrate (Brander, 1991)(Brander, 1991)

perioada perioada 
de activitatede activitate



� Administrarea la intervale mai mariintervale mai mari decât timpul 
de înjumătătire eliminăelimină virtual posibilitatea de virtual posibilitatea de 
cumulare.cumulare.

� La intervale mai micimai mici decât timpul de 
înjumătătire, indicele creste rapidcreste rapid, cumularea se 
produce într-un grad mai maremai mare, iar concentratia concentratia 
îîn platoun platou are un nivel mai mare,mai mare, atâta timp cât 
nu se reducenu se reduce mărimea dozei



�� medicamentele cu medicamentele cu timp de timp de îînjumătătire marenjumătătire mare (ex: (ex: 
fenobarbital, oxitetracicfenobarbital, oxitetraciclină etclină etc.), d.), dacă sunt acă sunt 
administrate administrate îîn doza de n doza de îîntretinerentretinere si la si la aceeasiaceeasi  
frecventă frecventă (mai (mai mică decât timpul de mică decât timpul de îînjumătătirenjumătătire) ) 
se vor acumula la niveluri periculoasese vor acumula la niveluri periculoase sau vor sau vor 
necesita un necesita un timp timp îîndelungatndelungat pentru a atinge un nivel pentru a atinge un nivel 
îîn platou acceptabil n platou acceptabil îîn cazul administrării lor la n cazul administrării lor la 
intervale egale cu cel de intervale egale cu cel de îînjumătătirenjumătătire..



Această problemă e rezolvată prin Această problemă e rezolvată prin abandonarea dozei 
fixe si administrarea si administrarea dozei initialedozei initiale, mai mare, care , mai mare, care 
ridică rapid nivelulridică rapid nivelul plasmatic până la concentratia  plasmatic până la concentratia 
terapeutică care va fi urmată de terapeutică care va fi urmată de doza conventională doza conventională 

(de (de îîntretinere)ntretinere) care care va mentineva mentine concentratia la concentratia la 
nivelul dorit. nivelul dorit. 

Sulfamidele si antibioticele sunt grupe pentru care Sulfamidele si antibioticele sunt grupe pentru care 
instalarea rapidă a efectului este necesarăinstalarea rapidă a efectului este necesară, dar care , dar care 
au un timp de au un timp de îînjumătătire njumătătire lung lung si limite de sigurantă si limite de sigurantă 
îîngustenguste si si, c, ca atare,a atare, sunt administrate după această  sunt administrate după această 
schema: schema: doză de atac doză de atac + + doze de doze de îîntretinerentretinere..



Dacă se cunoaste Dacă se cunoaste doza de doza de îîntretinere,ntretinere, doza de doza de 
atacatac poate fi calculată după relatiapoate fi calculată după relatia::

DmDm
Dl =Dl =-------------------------- ec.4ec.4

ßß x tintx tint
unde: unde: 

DlDl = doza de atac, = doza de atac, 
Dm  = doza de Dm  = doza de îîntrentreţţinere, inere, 
ßß = constanta ratei de eliminare, = constanta ratei de eliminare, 
tint = intint = intervalul dintre administrăritervalul dintre administrări..



Stereospecificitatea
actiunii medicamentului



�� Presupusa actiunePresupusa actiune a unui anumit medicament se  a unui anumit medicament se 
bazează pe legarea preferentială a unei substante bazează pe legarea preferentială a unei substante 
la un anumit la un anumit partener molecular de reactie,partener molecular de reactie, adică  adică 
la un la un receptor.receptor.

�� Afinitatea deosebităAfinitatea deosebită a unui farmacon la receptorul a unui farmacon la receptorul 
““propriupropriu”” presupune că el  presupune că el are o configuratieare o configuratie care  care 
se potriveste foarte bine, se potriveste foarte bine, adică adică îîntre cei doi ntre cei doi 
parteneri parteneri există complementaritateexistă complementaritate..



�� O formă de stereoizomerieO formă de stereoizomerie e e enantiomeriaenantiomeria..

�� Este izomeria Este izomeria îîn care structurile spatiale a două n care structurile spatiale a două 
substante (enantiomeri) sunt substante (enantiomeri) sunt simetricesimetrice fată de un plan  fată de un plan 
== ““imagine imagine îîn oglindăn oglindă””,, iar iar imaginileimaginile lor nu sunt lor nu sunt 
““congruentecongruente””..

�� Enantiomeria Enantiomeria se bazează pe faptul că se bazează pe faptul că îîntrntr--o moleculă o moleculă 
există un atom de carbon există un atom de carbon care poartă patru care poartă patru 

substituenti diferiti.substituenti diferiti.



Stereoselectivitatea ocupării receptorilor. Doar unul din cei doi enantiomeri 
(stânga) detine caracteristici de complementaritate cu situsul de cuplare al 
receptorului. (du(după Kuschinskypă Kuschinsky) ) 



�� DistanteleDistantele dintre un anumit atom si atomii dintre un anumit atom si atomii îînvecinati nvecinati 
sunt sunt identice la enantiomeriidentice la enantiomeri. . 

�� EnantiomeriiEnantiomerii sunt sunt comparabili comparabili îîntre eintre ei îîn aproape n aproape 
toate proprietătile chimice si fizicetoate proprietătile chimice si fizice. . 

�� Se diferentiază Se diferentiază îînsă din punct de vedere al nsă din punct de vedere al activitătii activitătii 
lor opticelor optice,, deoarece ei deoarece ei rotesc planurilerotesc planurile de polarizare  de polarizare 
al unui fascicul de lumină polarizată al unui fascicul de lumină polarizată îîn sensuri n sensuri 
diferitediferite. . 



Fasciculul de Fasciculul de lumină polarizatălumină polarizată va fi rotit: va fi rotit: 
      -- către  către dreaptadreapta de de forma (+, dforma (+, dextrogirăextrogiră)) si si
      -- către  către stângastânga de de forma (forma (--, l, levogirăevogiră).).

Independent de sensul rotiriiIndependent de sensul rotirii luminii polarizate luminii polarizate, , 
este posibilă caracterizarea ambilor enantiomeri este posibilă caracterizarea ambilor enantiomeri 
cu ajutorul a două sisteme de clasificarecu ajutorul a două sisteme de clasificare. . 

ClasificareaClasificarea se face raportând substantele la: se face raportând substantele la: 

-- DD--(dextrogire)(dextrogire) si si 

-- LL--(levogire)(levogire) glicerinaldehidă glicerinaldehidă, , 

obtinânduobtinându--se se seria Dseria D sisi seria L.seria L.



�� Luând Luând îîn consideratie situarea substituentilor la n consideratie situarea substituentilor la 
atomul de carbon asimetric precum si numărul atomul de carbon asimetric precum si numărul 
lor, eslor, este posibilă te posibilă o clasificareo clasificare după sistemul R după sistemul R --S.S.

�� La sinteza chimică a unei substanLa sinteza chimică a unei substanţţe cu atom de e cu atom de 
carbon asimetric, rezucarbon asimetric, rezultă de cele mai multe ori unltă de cele mai multe ori un
amestec (racem),amestec (racem), îîn care enantiomerii au n care enantiomerii au 
proporproporţţia ia de 1:1de 1:1 si care, si care, îîn mod corespunzătorn mod corespunzător, , 
nu produc rotirea planului luminii polarizatenu produc rotirea planului luminii polarizate..



ÎÎn naturăn natură, s, sintezele controlate enzimatic se intezele controlate enzimatic se 
desfăsoară desfăsoară stereoselectivstereoselectiv, astfel , astfel îîncât ncât este sintetizateste sintetizat
numai unul dintre enantiomeri: numai unul dintre enantiomeri: 

((--),D,R),D,R--adrenalinăadrenalină, , ((--),L,S),L,S-- hiosciamină hiosciamină). ). 

Când Când centrul asimetriccentrul asimetric al unei molecule  al unei molecule -- farmacon  farmacon 
se găseste se găseste îîn zona n zona de cuplarede cuplare a acestuia cu a acestuia cu 
receptorul, iar receptorul, iar la legarela legare participă  participă trei grupări legatetrei grupări legate
de acest carbon de acest carbon asimetric,asimetric, atunci atunci doar unul dintre 
enantiomeri va prezenta va prezenta complementaritate complementaritate optimăoptimă
cu cu receptorulreceptorul



Structura spatială diferităStructura spatială diferită, , 

influentează si influentează si complementaritateacomplementaritatea la enzimele  la enzimele 
care participă la metabolizarea medicamentuluicare participă la metabolizarea medicamentului, , 
astfel astfel îîncât ncât transformareatransformarea metabolică a  metabolică a 
enantiomerilor se va desfăsura pe diferite enantiomerilor se va desfăsura pe diferite căicăi, , îîn n 

mod mod stereoselectiv.stereoselectiv.



Exemplu:Exemplu:

EnantiomerulEnantiomerul (mai activ) (mai activ) ((--), S), S al varfarinei al varfarinei 
(anticoagulant oral) care va (anticoagulant oral) care va fi descompusfi descompus îîn ficat, n ficat, 
la nivelul ciclului cumarinic, la nivelul ciclului cumarinic, 

ÎÎn acest timp n acest timp enantiomerul enantiomerul (+), R(+), R va fi modificat va fi modificat 
mai ales la mai ales la nivelul lantuluinivelul lantului de atomi de carbon. de atomi de carbon. 

Astfel, Astfel, eliminarea formeieliminarea formei SS se produce mai se produce mai rapidrapid..



CineticaCinetica
de ordinul zerode ordinul zero



�� ÎÎn descrierea n descrierea cineticii cineticii absorbtiei si eliminării si a absorbtiei si eliminării si a 
consecintelor acestora asupra mărimii dozei si consecintelor acestora asupra mărimii dozei si 
asupra frecventei, sasupra frecventei, s--a pornit de la ideea că a pornit de la ideea că 
acestor procese li se acestor procese li se aplicăaplică cinetica de ordinul I.cinetica de ordinul I.

�� Una dintre caracteristicile acesteia este aceea că Una dintre caracteristicile acesteia este aceea că 
timpul de timpul de îînjumătătirenjumătătire pentru procesul influentat pentru procesul influentat 
(uzual eliminarea) este (uzual eliminarea) este dependent de dozădependent de doză. . 



�� Când se aplică Când se aplică cineticacinetica de de ordin zeroordin zero, s, se e 
vehiculează mai degrabă vehiculează mai degrabă o cantitate constantăo cantitate constantă

decât o decât o fractiune constantăfractiune constantă îîn unitatea de timpn unitatea de timp. . 

�� SS--a presupus de asemenea că a presupus de asemenea că îîn momentul n momentul îîn care n care 
constanta rateiconstanta ratei pentru un anumit medicament si la pentru un anumit medicament si la 
un un anumit individanumit individ ss--a stabilizat,a stabilizat, atunci ea va atunci ea va 

rămâne nemodificatărămâne nemodificată



�� O astfel de schimbare O astfel de schimbare îîn timpul unui tratament ar n timpul unui tratament ar 
produce inevitabil o deviere semnificativă a produce inevitabil o deviere semnificativă a conc. conc. 
plasmatice initialeplasmatice initiale, c, cu consecinte nedorite (u consecinte nedorite (ex. ex. 
absorbtia inadecvatăabsorbtia inadecvată, a, actiunea medicamentoasă ctiunea medicamentoasă 
excesivă sau toxicitateaexcesivă sau toxicitatea). ). 

�� E posibil ca un medicament a cărui eliminare este E posibil ca un medicament a cărui eliminare este 
dependentădependentă de procesele de de procesele de transport prin carriertransport prin carrier, , să să 
fie manevrat printrfie manevrat printr--o cinetică de ordin I până când o cinetică de ordin I până când 
carriercarrier--ul ul se satureazăse saturează, moment , moment îîn care cinetica n care cinetica 
devine de ordin zerodevine de ordin zero..



ReziduurileReziduurile
medicamentoasemedicamentoase



Existenta Existenta reziduurilor medicamentoasereziduurilor medicamentoase îîn lapte n lapte 
sau sau îîn tesuturile comestibile ale animalelor de n tesuturile comestibile ale animalelor de 
rentă constituie rentă constituie o preocupareo preocupare de interes sanitar de interes sanitar 
public.public.

Pentru Pentru a reducea reduce pericolul implicat de reziduuri pericolul implicat de reziduuri 
in alimentein alimente de origine animală de origine animală, c, conform onform 
legislatiei domeniului să se definească legislatiei domeniului să se definească o o 
perioadă numită perioadă de asteptareperioadă numită perioadă de asteptare, de , de 
interzicere interzicere sau sau de retragere.de retragere.



�� initial problemele create de initial problemele create de persistenta O.C.persistenta O.C. îîn n 
depozitele adipoasedepozitele adipoase si de efectele nedorite asupra  si de efectele nedorite asupra 
speciilor de rentă a initiat domeniulspeciilor de rentă a initiat domeniul. . 

�� O.C. au un coeficient de O.C. au un coeficient de partaj marepartaj mare, a, astfel cantităti stfel cantităti 
mari pătrund mari pătrund îîn grăsimile corpului n grăsimile corpului unde rămân stabile unde rămân stabile 
si pot fi si pot fi puse puse îîn libertate n libertate îîn timp.n timp.

�� Persistenta substantelorPersistenta substantelor chimice si realizarea  chimice si realizarea 
faptului că laptele care contine antibiotice faptului că laptele care contine antibiotice (ex: (ex: 
betalactamine) induce fenomene de sensibilizare la betalactamine) induce fenomene de sensibilizare la 
om, au concentrat atentia asupra om, au concentrat atentia asupra potentialului toxic potentialului toxic 
al reziduurilor.al reziduurilor.



ReziduurileReziduurile de pesticide de pesticide îîn produsele lactate, a n produsele lactate, a 
antibioticelor, promotorilor de crestere, hormonilor antibioticelor, promotorilor de crestere, hormonilor îîn n 
carne au fost depistate frecvent. carne au fost depistate frecvent. 

Acestea si preocuparea pentru siguranta consumatorilor Acestea si preocuparea pentru siguranta consumatorilor 
expusi regulat la substante chimice au condus la expusi regulat la substante chimice au condus la 
definirea unei mărimi denumitădefinirea unei mărimi denumită: : Limită Zilnică AdmisăLimită Zilnică Admisă,,
original: original: ADI = acceptable daily intakeADI = acceptable daily intake



Valoarea acestei cantităti pentru omValoarea acestei cantităti pentru om, r, reprezintă eprezintă 
consumul zilnicconsumul zilnic al unei substante prin intermediul al unei substante prin intermediul 
alimentelor care, pe termen nelimitat, alimentelor care, pe termen nelimitat, nu poate producenu poate produce
efecte nedorite. efecte nedorite. 
Acesta depinde de Acesta depinde de toxicitatea cunoscutătoxicitatea cunoscută a substantei si a substantei si 
se calculeaza după relatiase calculeaza după relatia::

NEL x 70NEL x 70
ADI = ADI = ------------------------ ec. 5ec. 5

100100
Unde:Unde:

NEL             = cantitatea ineficace (mg kgNEL             = cantitatea ineficace (mg kg--1) 1) 
NEL             = NEL             = ““nono--effect leveleffect level”” dedusă din administrări p dedusă din administrări p.o. .o. a substantei la rozătoarea substantei la rozătoare, pe termen lung. , pe termen lung. 

         Factorul          Factorul 70 = 70 = derivat din media greutăderivat din media greutăţţii corporale umane (omul adult este considerat la 70 kg),ii corporale umane (omul adult este considerat la 70 kg),
100              = factor arbitrar de securitate (poate 100              = factor arbitrar de securitate (poate creste până la creste până la 2000 2000 îîn cazul substann cazul substanţţelor cancerigene)elor cancerigene)



�� Reziduurile Reziduurile pot apare, npot apare, nu doar datorită u doar datorită 
proprietătilor fizicoproprietătilor fizico--chimice ale substantelor chimice ale substantelor îîn sine n sine 
ci si ci si datorită eficacitătiidatorită eficacitătii dispozitivelor farmaceutice dispozitivelor farmaceutice 
si biosi bio--ingineresti care ingineresti care îîncearcă să mărească timpul ncearcă să mărească timpul 
de de îînjumătătire plasmatic al medicamentelor njumătătire plasmatic al medicamentelor îîn n 
cauză cauză (boluri cu eliminare secven(boluri cu eliminare secvenţţială sau continuăială sau continuă, , 
implanturi etc).implanturi etc).



RaportulRaportul
risc risc –– beneficiubeneficiu



�� ÎÎnainte de nainte de îînceperea tratamentuluinceperea tratamentului, m, medicul edicul 
trebuie să aleagă medicamentul despre care va trebuie să aleagă medicamentul despre care va 
produce produce modificarea favorabilămodificarea favorabilă a stării de sănătate a stării de sănătate. . 

�� De asemenea, De asemenea, el trebuie să fie sigur că stie să el trebuie să fie sigur că stie să 
utilizeze corectutilizeze corect medicamentul pentru a obtine nu medicamentul pentru a obtine nu 
doar doar tipultipul ci si ci si nivelul răspunsuluinivelul răspunsului pe care doreste pe care doreste 
săsă--l obtinăl obtină..



�� Trebuie să cunoască Trebuie să cunoască dezavantajeledezavantajele pe care lepe care le--ar ar 
putea implica terapia cu medicamentul putea implica terapia cu medicamentul îîn cauză n cauză 
sau sau îîntreruperea ntreruperea tratamentului.tratamentului.

�� Dacă medicul dispune informatiiDacă medicul dispune informatii, el , el poate decidepoate decide  
dacă avantajele utilizării depăsesc dezavantajele dacă avantajele utilizării depăsesc dezavantajele 
produse de administrarea sau neadministrarea produse de administrarea sau neadministrarea 
medicamentului. medicamentului. 

�� Acesta constituie Acesta constituie raportul risc raportul risc –– beneficiubeneficiu..



Dacă medicul veterinar hotărăste Dacă medicul veterinar hotărăste îîn n favoarea favoarea 

terapieiterapiei,, el poate lua o el poate lua o deciziedecizie si cu privire la si cu privire la 
raportul costraportul cost––beneficiubeneficiu,, îîn cazul animalelor de rentăn cazul animalelor de rentă. . 

Evident, aceasEvident, această decizie implica cunoasterea tă decizie implica cunoasterea 
adecvată a informatiilor disponibile precum si adecvată a informatiilor disponibile precum si 
capacitatea de a lua capacitatea de a lua îîn considerare acestia precum si n considerare acestia precum si 
alti factorialti factori



Termenul de:Termenul de: pericolpericol e utilizat pentru a descrie e utilizat pentru a descrie 
natura natura oricărui dezavantajoricărui dezavantaj al utilizării  al utilizării 
medicamentului (ex: hipersensmedicamentului (ex: hipersensibilizarea la ibilizarea la 
penicilinăpenicilină) ) 

Termenul de:Termenul de: risc risc este utilizat pentru a descrie este utilizat pentru a descrie 
probabilitateaprobabilitatea ca pericolul să apară  ca pericolul să apară îîn cazul n cazul 
respectivrespectiv



�� Ocazional, Ocazional, fenilbutazonafenilbutazona cauzează  cauzează moartea la caimoartea la cai

�� Dietilstilbestrolul (DES)Dietilstilbestrolul (DES) hormon, utilizat ca promotor hormon, utilizat ca promotor 
de crestere, sde crestere, s--au raportat cazuri de inducere a au raportat cazuri de inducere a 
cancerului la om si animalecancerului la om si animale (la fel si clenbuterolul).(la fel si clenbuterolul).

�� AnticanceroaseleAnticanceroasele pot produce cancerpot produce cancer si, si, îîn toate n toate 
cazurile prezintă numeroase cazurile prezintă numeroase efecte secundareefecte secundare..

�� OxitetraciclinaOxitetraciclina a produs a produs colită fatală la caicolită fatală la cai..

Exemple:Exemple:



Estimarea Estimarea 

situatiei situatiei riscrisc––beneficiubeneficiu necesită date numeroase si necesită date numeroase si, , 
îîn tările europene sn tările europene s--a a îînceput din anii 2000 nceput din anii 2000 
îînregistrarea tuturor efectelor adverse care pot nregistrarea tuturor efectelor adverse care pot 
apărea la animale sauapărea la animale sau: : Farmacovigilenta veterinarăFarmacovigilenta veterinară



�� Farmacovigilenta Farmacovigilenta veterinarăveterinară



�� Semnalările despre Semnalările despre reactiile adversereactiile adverse la medicamente la medicamente 
ca urmare a terapiei la animale a ca urmare a terapiei la animale a îîndemnat medicii să ndemnat medicii să 
clasifice principalele cauzeclasifice principalele cauze ale acestor neajunsuri.ale acestor neajunsuri.

�� ÎÎncercând o definitie, ncercând o definitie, farmacovigilenta veterinarăfarmacovigilenta veterinară
este operatiunea de este operatiunea de îînregistrare, urnregistrare, urmărire si evaluare mărire si evaluare 
sistematică a reactiilor adverse care apar ca urmare a sistematică a reactiilor adverse care apar ca urmare a 
medicatiei intempestive cu unele medicamente de uz medicatiei intempestive cu unele medicamente de uz 
veterinar.veterinar.



motivele motivele instalării reactiilor nedorite suntinstalării reactiilor nedorite sunt::

�� experimentarea (faza cliniexperimentarea (faza clinicăcă) d) deficitarăeficitară îîn cazul n cazul 
medicamentelor medicamentelor promovate promovate ““agresivagresiv”” de către firme  de către firme 
producătoare de medicamenteproducătoare de medicamente..

�� prescrierea excesivăprescrierea excesivă a doar câtorva grupe de a doar câtorva grupe de 
medicamente (polipragmazia) pe acelasi efectiv (ex. medicamente (polipragmazia) pe acelasi efectiv (ex. 
sulfamide, chimioterapice, antibiotice, antiparazitare).sulfamide, chimioterapice, antibiotice, antiparazitare).

�� ““agresivitateaagresivitatea”” mărită a noilor sinteze mărită a noilor sinteze;;

�� particularităti biologiceparticularităti biologice ale fiecărui caz  ale fiecărui caz îîn parte;n parte;

�� interactiuniinteractiuni ale medicamentelor din asocieri.ale medicamentelor din asocieri.



Farmacovigilenta veterinară areFarmacovigilenta veterinară are două obiective două obiective::

�� detectarea detectarea îîn cel mai scurt timpn cel mai scurt timp a unor reactii a unor reactii 
neasteptate (la animale);neasteptate (la animale);

�� determinarea frecventei si incidenteideterminarea frecventei si incidentei reactiilor adverse reactiilor adverse 
cunoscute mai de mult sau recente, produse de cunoscute mai de mult sau recente, produse de 
medicamentele veterinare.medicamentele veterinare.



RelatiaRelatia
                    doză                    doză--efectefect



�� Investigarea Investigarea variatiei răspunsuluivariatiei răspunsului îîn functie de dozăn functie de doză, , 
a reprezentat unul din punctele de plecare ale a reprezentat unul din punctele de plecare ale 
farmacoterapeuticii. farmacoterapeuticii. 

�� acesta relatie fundamentala a făcut posibilă acesta relatie fundamentala a făcut posibilă 
dezvoltarea dezvoltarea biodeterminării cantitativebiodeterminării cantitative si a stimulat si a stimulat 
propunerile de descriere a consecintelor cantitative propunerile de descriere a consecintelor cantitative 
ale cuplării dintre medicament si receptorale cuplării dintre medicament si receptor. . 



Se cunosc Se cunosc două tipuridouă tipuri de răspuns de răspuns::

�� îîn primul caz,n primul caz, răspunsul  răspunsul este un evenimenteste un eveniment al cărui  al cărui 
frecventăfrecventă de aparitie de aparitie îîntrntr--o populatie o populatie este este 
dependentă de dozădependentă de doză;;

�� îîn al doilea, n al doilea, intensitateaintensitatea răspunsului la  răspunsului la un individ un individ 
este dependentă de dozăeste dependentă de doză..

Dependenta efectuluiDependenta efectului unui medicament de doza sau unui medicament de doza sau 
de concentratia lui este o functie caracteristică de concentratia lui este o functie caracteristică 
pentru pentru fiecare substantăfiecare substantă..



ÎÎn testarean testarea medicamentelor, un medicamentelor, un rezultat pozitivrezultat pozitiv

reprezintăreprezintă, , îîn mod conventional,n mod conventional, aparitia unui  aparitia unui 
răspuns de intensitate bine stabilită dinainterăspuns de intensitate bine stabilită dinainte, , îîn n 
timp ce o timp ce o crestere a dozeicrestere a dozei va determina ca un  va determina ca un 
procent mai mare din efectivul tratat să procent mai mare din efectivul tratat să răspundă răspundă 
cu aceeasi intensitate cu aceeasi intensitate 



�� Această functie este reprezentată grafic printrAceastă functie este reprezentată grafic printr--o o 
curbă  curbă  doză doză -- efectefect din care se pot extrage  din care se pot extrage 
următoarele următoarele trei valori:trei valori:
-- afinitatea, afinitatea, 

-- efectul maxim posibil efectul maxim posibil ((““activitatea intrinsecăactivitatea intrinsecă””)) si  si 

          -- partea ascendentă a curbei partea ascendentă a curbei. . 
�� pe pe abscisăabscisă se va trece: se va trece: dozadoza sau sau concentratiaconcentratia, , îîn n 

exprimare logaritmicăexprimare logaritmică, , 
�� pe ordonatăpe ordonată: : reactia exprimatăreactia exprimată îîn procente din n procente din 

efectul maxim posibil.efectul maxim posibil.



%%
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Conc.Conc.

Curba concentraţie-efect pentru acetilcolină (curba punctată) şi pentru 
arecolină (curba continuă) într-un experiment executat pe ileon de 
cobai. Pe abscisă: concentraţia molară exprimată logaritmic; pe ordonată: 
efectul reprezentat în procente din efectul maxim posibil. 

(du(după Kuschinskypă Kuschinsky))



PotentaPotenta unui medicament:unui medicament:

�� proprietatea determinată de comportamentul proprietatea determinată de comportamentul 
farmacocineticfarmacocinetic, de capacitatea sa de , de capacitatea sa de a ocupaa ocupa si apoi si apoi 
activa receptori,activa receptori, reprezentată de distanta dintre axa  reprezentată de distanta dintre axa 
verticală si piciorul curbeiverticală si piciorul curbei..

�� Potenta are importantă practică doar când se ia Potenta are importantă practică doar când se ia îîn n 
considerare ca relatie cu intervalul dintre considerare ca relatie cu intervalul dintre curba doză curba doză 
efectefect si curba si curba curba dozăcurba doză––letalitateletalitate (unde e (unde e 
îînregistrată ca efect moartea animaluluinregistrată ca efect moartea animalului) pt. acelasi ) pt. acelasi 
medicament.medicament.



100100

5050

15 15 

A      C              B    DA      C              B    D

DEDE50    50    DLDL5050

Curbele doză–efect (A si C) si doză letalitate (B si D) pentru două anestezice 
care au aceeasi DE50 si aceeasi DL50, dar ale căror curbe au înclinatii diferite. 
Aceste medicamente trebuie să aibă acelasi indice terapeutic, însă este 
evidentă superioritatea medicamentului A care are un raport terapeutic mai 
bun. (du(după Branderpă Brander,1991),1991)



Transformarea ocupării receptorilor Transformarea ocupării receptorilor îîn efectn efect. I. Interactiunea dintre acetilcolină nteractiunea dintre acetilcolină 
şşi receptorii specifici se traduce prin procese i receptorii specifici se traduce prin procese îîn lant care conduc la scurtarea n lant care conduc la scurtarea 
celulei celulei (du(după Kuschinskypă Kuschinsky))

ACETILCOLI
A + RECEPTORI

Formarea complexelor
 ACh - Receptori

Modificarea permeabilităţii membranei

   celulare pentru ionii de sodiu (
a+)

Scăderea potenţialului de membrană

Creşterea concentraţiei de ioni de calciu

              (Ca2+) în citosol

Activarea actomiozinei

Scurtarea celulei



�� Latenta siLatenta si intensitateaintensitatea



Perioada de latentă Perioada de latentă 

este intervalul de timp scurs de la este intervalul de timp scurs de la îîncheierea ncheierea 
administrării si momentul administrării si momentul îîn care concentratia de n care concentratia de 
medicament la locul de actiune este suficient de medicament la locul de actiune este suficient de 
mare pentru ca medicamentul să fie capabil sămare pentru ca medicamentul să fie capabil să--si si 

exercite efectul caracteristic.exercite efectul caracteristic.



Timpul necesarTimpul necesar pentru a atinge aceea concentratie va pentru a atinge aceea concentratie va 
depinde de factorii: depinde de factorii: 

–– doza,doza, concentratia la locul administrării influentând concentratia la locul administrării influentând 
mărimea gradientului de concentratie mărimea gradientului de concentratie îîn compartimentul n compartimentul 
central.central.

–– constanta ratei,constanta ratei, fractiunea de medicament care este fractiunea de medicament care este 
absorbită de la locul de administrare absorbită de la locul de administrare îîn unitatea de timp.n unitatea de timp.

–– absorbtia prin difuzie, absorbtia prin difuzie, urmează cinetica de prim ordinurmează cinetica de prim ordin, , 
adică absorbadică absorbţţia maximă va apare la scurt timp după ia maximă va apare la scurt timp după 
administrare. Cu administrare. Cu cât cantitateacât cantitatea la locul administrării  la locul administrării 
scade cu atât se va scade cu atât se va reduce cantitateareduce cantitatea absorbită  absorbită îîn n 
unitatea de timp.unitatea de timp.



efectefect

timp

Există o interdependentă între: 

a) calea de administrare a unei doze standard de medicament, a) calea de administrare a unei doze standard de medicament, 

b) b) perioada de latentăperioada de latentă, , 

c) c) concentratia maximă ce poate fi atinsă siconcentratia maximă ce poate fi atinsă si

d) durata actiunii.d) durata actiunii.

s.c.s.c.
i.m.i.m.

i.v.i.v.



DurataDurata
actiunii unui farmaconactiunii unui farmacon



�� ÎÎn urma unei n urma unei administrări iadministrări i.v. unice.v. unice, , îîntreaga doză va ntreaga doză va 
fi prezentă fi prezentă îîn compartimentul central si,n compartimentul central si, ca atare ca atare, v, va a 
fi expusă procesului de fi expusă procesului de eliminare de prim ordin.eliminare de prim ordin.

�� Cu cât concentratia Cu cât concentratia îîntrntr--un asemenea proces e mai un asemenea proces e mai 
îînaltănaltă, cu atât , cu atât proportia eliminatăproportia eliminată pe unitatea de pe unitatea de 
timp timp este mai mareeste mai mare (concentratia scade exponential (concentratia scade exponential 
si rapid). si rapid). 

�� Durata Durata mai maremai mare pentru alte căi injectabile si  pentru alte căi injectabile si 
concentratiile concentratiile maxime mai micimaxime mai mici reflectă perioada 
necesară absorbtiei complete.



�� Atât pentru calea s.c. cât si i.m., Atât pentru calea s.c. cât si i.m., peakpeak--ul (vârful) ul (vârful) 
plasmatic coincideplasmatic coincide cu perioada cu perioada îîn care rata n care rata 
introducerii medicamentului introducerii medicamentului îîn compartimentul n compartimentul 
central coincide central coincide cu rata eliminării prin procesele cu rata eliminării prin procesele 
de disponibilizare.de disponibilizare.

�� AplicândAplicând constanta ratei de eliminare la cantitatea constanta ratei de eliminare la cantitatea 
de medicament din organism se de medicament din organism se poate calculapoate calcula
fractiunea eliminată fractiunea eliminată îîn unitatea de timpn unitatea de timp..



Durata efectului medicamentosDurata efectului medicamentos

dependentă de timpul necesar pentru dependentă de timpul necesar pentru a scădeaa scădea  
concentratia plasmatică concentratia plasmatică sub valoarea minim activăsub valoarea minim activă..

Aceasta la rândul ei este determinată de Aceasta la rândul ei este determinată de volumul volumul 
de distributie al medicamentuluide distributie al medicamentului (cu cât volumul (cu cât volumul 
este mai mare, cu atât si timpul de eliminare va fi este mai mare, cu atât si timpul de eliminare va fi 
mai mare) si de mai mare) si de contributiile relativecontributiile relative ale diferitelor ale diferitelor 
mecanisme ale procesului de eliminare mecanisme ale procesului de eliminare 



Exprimarea inconstantei în contributia metabolismului 
si excretiei se poate remarca în variatia timpului de 
înjumătătire plasmatic, la o anumită specie si un 
anumit medicament. 

Exemplu:
Oxitetraciclina are timp de înjumătăţire (t1/2) de 6h6h la 
câine si 10h 10h la calcal, în timp ce 
t1/2 al cloramfenicolului este de 6h la câine si doar de 
1h1h la cal 

Aceasta subliniază lipsa sigurantei când se 
extrapolează doze de la o specie la alta pe baza 
greutătii corporale.



Influenta aspra duratei acţiunii medicamentului, a distributiei si a 
mecanismului de excretie (du(după Branderpă Brander, 1991), 1991)

50 zile50 zileGlomerulară Glomerulară + + tubulară activătubulară activă
SEC SEC 

(afinitate de cuplare(afinitate de cuplare ridicatăridicată))

25 zile25 zileGlomerulară dar cu Glomerulară dar cu 99%99% reabsorbreabsorbttieie

4 4 –– 5 ore5 oreGlomerularăGlomerulară

50 minute50 minuteGlomerulară Glomerulară + + tubulară activătubulară activă

Apa totalăApa totală

15 minute15 minuteGlomerulară Glomerulară + + tubulară activătubulară activăSECSEC

3 minute3 minuteGlomerulară Glomerulară + + tubulară activătubulară activăPlasmăPlasmă

TimpTimp
îînjumătănjumătăttireire

Mecanism Mecanism 
excreexcreţţieie

Volum Volum 
distribuiredistribuire



Concentratia plasmatică 

este frecvent măsurată ca un indicator al duratei de 
viată utilă a unui medicament în organism si este de 
retinut că fortele care tind să altereze acest nivel 
operează în permanenţă. 

Aceste forte pot fi împărţite în:

- cele care tind să mărească concentratia
(absorbţia, biotransformările de activare si 
eliberarea medicamentului cuplat) respectiv, 

- cele care tind să scadă concentratia
(biotransformările de inactivare, stocare în 
tesuturi si excretia medicamentului.



EfectulEfectul
de prim pasajde prim pasaj



�� Acest efect contribuie Acest efect contribuie îîn aproape toate cazurile, n aproape toate cazurile, 
la aparitia la aparitia diferentelor de biodisponibilitatediferentelor de biodisponibilitate ale ale 
unui medicament administrat. unui medicament administrat. 

�� Absorbtia intestinalăAbsorbtia intestinală (exceptia celei sublinguale (exceptia celei sublinguale 
sau rectale), sau rectale), îînainte de a ajunge nainte de a ajunge îîn circulatia n circulatia 
sistemicăsistemică, a, antrenează ntrenează pasajul medicamentului pasajul medicamentului 
prin circulaprin circulaţţia portăia portă. . 

�� Ca atare, el va fi Ca atare, el va fi expusexpus extrageriiextragerii din circulatie din circulatie 
si inactivăriisi inactivării. . 

�� Pentru unele medicamente (ex: griseofulvina) Pentru unele medicamente (ex: griseofulvina) 
chiar si chiar si un singur pasaj hepaticun singur pasaj hepatic, poate conduce , poate conduce 
la o la o pierderepierdere extensivă de substantă extensivă de substantă



Aciditatea gastricăAciditatea gastrică

-- distruge penicilina G distruge penicilina G, , 

-- enzimele proteolitice atacă medicamentele de natură  enzimele proteolitice atacă medicamentele de natură 
polipeptidică polipeptidică (ex: (ex: insulina). insulina). 

-- tetraciclinele formează chelatati cu calciul din lapte tetraciclinele formează chelatati cu calciul din lapte, i, iar ar 

-- penicilinaza secretată de  penicilinaza secretată de E. coli,E. coli, reduce disponibilitatea reduce disponibilitatea 
unor peniciline (ex: benzilpenicilina)unor peniciline (ex: benzilpenicilina)



Mucoasa intestinalăMucoasa intestinală

poate inactiva poate inactiva îîntrntr--o măsură semnificativă unele o măsură semnificativă unele 
medicamente administrate pe cale orală prinmedicamente administrate pe cale orală prin: : 

-- hidrolizăhidroliză ( (ex: tex: trinitratul de glicerinărinitratul de glicerină), ), 

-- decarboxilaredecarboxilare (ex: levodopamina), sau(ex: levodopamina), sau

-- formarea sulfatilorformarea sulfatilor (ex: izoprenalina).(ex: izoprenalina).



�� Vă Vă multumesc multumesc pentru pentru atentie!atentie!


