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1.1.
În studiul medicamentstudiul medicamentelorelor se fac testtestăriări in vitro.in vitro.

Una din cele mai importante este:

VViteza de dizolvareiteza de dizolvare,, deoarece determină viteza absorbdeoarece determină viteza absorbttieieii
Acestea sunt coroborate Acestea sunt coroborate ssi cui cu testăriletestările in vivoin vivo..
Pe baza urmăririi concentraurmăririi concentrattieiiei unui medicament în sângesânge sau 
urinăurină se pot determina:

•• constantaconstanta de de dizolvaredizolvare;;

•• constantaconstanta de absorbde absorbttieie;;

•• timpultimpul de de îînjumătănjumătăttire biologic;ire biologic;

•• constantaconstanta de de eliminareeliminare;;

•• alaltti parametri i parametri ((cu ajutorul ecuacu ajutorul ecuattiilor sau metodelor graficeiilor sau metodelor grafice))..



În general, disponibilitateadisponibilitatea biologicăbiologică creste direct direct proporproporţţionalional
cu vitezaviteza de de dizolvaredizolvare..

fiecarefiecare tip de tip de formăformă farmaceuticăfarmaceutică are comportamentcomportament propriupropriu
(ex. preparatele orale îsi cresc disponibilitatea biologică de la 
drajeuridrajeuri →→ solusoluţţiileiile apoaseapoase). 

În testareatestarea higroscopicităhigroscopicităttii,ii, se iau în considerare: 
bioechivalenbioechivalenttaa si rezultatelerezultatele cliniceclinice ale ale tratamentuluitratamentului..



Din punct de vedere al al dozelordozelor utilizateutilizate aceasta poate fi:

Doză eficace medie Doză eficace medie DEDE5050

reprezintă doza care induce efect pozitiv pentru 50%efect pozitiv pentru 50% din 
indivizii unei populatii 

Doza ideală Doza ideală DDII9999

reprezintă doza care induce un efect pozitiv pentru 99%efect pozitiv pentru 99% din 
indivizii unei populatii. 

Doza Doza letalletală ă DLDL5050

reprezintă doza care induce efect letal pentru 50%efect letal pentru 50% din indivizii 
unei populatii. 

CreCressterea nejustificatăterea nejustificată a dozelor determină crecressterea efectelor terea efectelor 
secundare, a toxicisecundare, a toxicitătăttii ii ssi chiar a mortalităi chiar a mortalităttii,ii, determinând în 
acelasi timp scăderea limitei de sigurantă între DEDE si DLDL5500



Cu cât diferenta între DEDE şşşşi DLDL este mai mareeste mai mare cu atât 
medicamentul va fi mai sigur.va fi mai sigur.

Raportul dintre doza care produce efecte secundare şşşşi doza care 
are efect terapeutic poartă denumirea de index terapeutic (IT) index terapeutic (IT) 
sau limită de siguransau limită de siguranttăă si indică selectivitatea unui medicament.

DozaDoza care produce care produce efecteefecte secundaresecundare
II..TT.. =  =  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DozaDoza care are care are efectefect terapeuticterapeutic

Un medicament poate avea maimai multemulte ITIT dacă are maimai multemulte
efecte secundare sau mai mai multe efecte terapeutice. 

DozaDoza corectăcorectă se stabileste prin determinareadeterminarea limiteilimitei de de siguransiguranţţţţţţţţăă
si relarelattiaia dintredintre dozadoza maximămaximă cu cu efectefect terapeuticterapeutic ssi i dozadoza minimăminimă
care induce care induce fenomenefenomene toxicetoxice..



ReprezentareaReprezentarea graficăgrafică a DEa DE5050 ssi DLi DL5050 pentrupentru un medicament un medicament ipoteticipotetic cece poatepoate fifi

folositfolosit îîn n practicapractica terapeuticăterapeutică datoritădatorită uneiunei limitelimite de de siguransiguranttă ă tolerabilătolerabilă..
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FarmacocineticaFarmacocinetica
administrăriiadministrării ssi absorbi absorbttieiiei



Majoritatea formelor administrate p.o. sunt formformulăriulări solidesolide. . 
Substanta eliberată din excipient →→ difuzează →→traversează
bariera g.i. si cea hepatică →→ în v. portă. 
GGradulradul de de stabilitatestabilitate a a medicamentelormedicamentelor în contact cu enzimele
vava afectaafecta semnificativsemnificativ cantitateacantitatea de medicament ce va ajunge în 
circulatia sistemică. 

De exemplu:
–– amoxiciclinaamoxiciclina vava fifi absoarbităabsoarbită 6060--70%,70%,
–– ampicilinaampicilina 2020--40%,40%,
–– neomicinaneomicina 33--6%6%

DDifereniferenţţţţţţţţaa între pHpH--ulul plasmaticplasmatic şşşşi pHpH--ulul tractuluitractului gg..ii.. are rol în 
absorbţţţţia medicamentelor p.o.

ExExemple:emple:
pH-ul gastrointestinal pe specii este:

cal = 5,5cal = 5,5, , 
câinecâine = 2,5= 2,5--33 şşşşşşşşii
porcporc = 3= 3--44).).



•Un important factor factor fiziologicfiziologic în absorbţia medicamentelor
este rata de rata de evacuareevacuare a a tubuluitubului digestivdigestiv. . 

••MMicroorganismeleicroorganismele din t.d. pot fi distruse de medicamente = 
digestia scăzută şi evacuareaevacuarea lentălentă a tubului digestiv. 

•• La La rumegătoarerumegătoare apar fenomenefenomene de de fermentafermentaţţieie microbiană
în compartimentele digestive la pH = 5,5pH = 5,5--6,5.6,5.

•Medicamentele (în special antibioticele), vorvor inactivainactiva
microflora, cu consecinconsecinţţee directedirecte asupraasupra vitezeivitezei de golire a 
compartimentelor gastrice.

•• Cuantificarea Cuantificarea absorbabsorbţţieiiei se face pe baza concentraţiei
plasmaticeplasmatice a medicamentului (Cp),a medicamentului (Cp), iar reprezentarea grafică
este redată în figura de mai jos.



D

C C maxmax

ConcentraConcentrattiaia
medicamentului medicamentului 

îîn n plasmăplasmă ((µµg/mlg/ml))

Aria trapezului    = 1/2 A (C+D)Aria trapezului    = 1/2 A (C+D)
Aria triunghiului = 1/2 ABAria triunghiului = 1/2 AB

A.U.C.A.U.C. (Area Under C(Area Under Curveurve))

BA

0       1       2       3       4       5       6        70       1       2       3       4       5       6        7 TimpTimp(ore)(ore)

A.A. Rata de Rata de absorbabsorbţţieie -- reprezintă timpul necesar ca jumătatejumătate (T(T1/21/2) din ) din dozadoza administratăadministrată să fie 
absorbită şi regasită în circulaţia sistemică.

B. B. GradulGradul absorbabsorbţţieiiei ((biodisponibilitateabiodisponibilitatea)) -- reprezintă gradul în care un medicament administrat
într-o anumită doză intră în circulaţia sistemică nemodificat (ca formă activă).

AUC AUC oraloral

BD = BD = --------------------------
AUC AUC IVIV

Pentru acelaşi medicament biodisponibilitateabiodisponibilitatea variazăvariază de la de la individindivid la la altulaltul sausau de la o specie la de la o specie la altaalta..
De exemplu, la câinela câine medicamente administrate oral au BDBD diferitediferite:
-- digoxin cpr. digoxin cpr. -- 1mg/animal 1mg/animal = 8= 80% 0% BD sistemicăBD sistemică
-- propanolol cpr. propanolol cpr. -- 80mg/animal =80mg/animal = 2 2--7% 7% BD sistemicăBD sistemică
-- lidocaină solu lidocaină soluţţie ie -- 10mg/kgcorp =10mg/kgcorp = 15 15% B% BD sistemicăD sistemică

C



BiodisponibilitateaBiodisponibilitatea
medicamentelor a.u.v.medicamentelor a.u.v.



O importanţă fundamentală o au problemele legate de 
influeninfluenţţa pe care o are forma farmaceutică asupra aca pe care o are forma farmaceutică asupra acţţiunii iunii 
substansubstanţţelor activeelor active. . 
În ultima perioadă, o importanţă crescândă se acordă 
noţiunii de: biodisponibilitate biologicăbiodisponibilitate biologică. . 
Această biodisponibilitate biologică e legată de cunoasterea 
transformărilor pe care medicamentul le suferă în organism 
şi este exprimată în procente după relatia: 

SS11
% disponibilitate = % disponibilitate = ----------

SS22

unde: unde: 
SS11=concentra=concentraţţia sanguină obia sanguină obţţinută inută îîn cazul preparatului testatn cazul preparatului testat

SS22=concentra=concentraţţia sanguină a unui preparat de referinia sanguină a unui preparat de referinţţăă

O formulare farmaceutică trebuie să aibă o viteză de acviteză de acţţiune iune 
determinatădeterminată, p, previzibilărevizibilă şi în funcfuncţţie ie de variabilitatea de variabilitatea 
răspunsului individualrăspunsului individual. . 



PolimorfismulPolimorfismul::

Proprietatea unei substanţe de a cristaliza cristaliza îîn mod diferitn mod diferit.
Polimorfii au proprietăţi chimice identicechimice identice, dar fizice diferitefizice diferite



Polimorfismul cristalin Polimorfismul cristalin 

Capacitatea pe care o au substanţele de a cristaliza în două două 
sau mai multe forme cristalinesau mai multe forme cristaline cu un aranjament spacu un aranjament spaţţial ial 

diferit.diferit.

SubstanSubstanţţele amorfeele amorfe au de obicei particule de dimensiuni 
reduse si se pot găsi fie sub formă anhidrăformă anhidră, fie având având 
molecule de apă de cristalizaremolecule de apă de cristalizare..

De exempluDe exemplu::

SSubstanubstanţţeleele anhidre anhidre ale cofeinei si teofilinei au vitezvitezaa de de 
dizolvare mai maredizolvare mai mare decât formele cristalinecristaline. 



Deci: gradul de solubilitate, duritatea, configuragradul de solubilitate, duritatea, configuraţţia, ia, 
dimensiunile, propriedimensiunile, proprietătăţţile optice ile optice şşi electricei electrice etc. sunt 
diferite de la un polimorf la altul, modificând modificând 
disponibilitatea biologică.

Acetatul de hidrocortizonAcetatul de hidrocortizon poate exista sub cinci forme sub cinci forme 
cristalinecristaline,, fiecare cu disponibilitate biologică proprie; 
CloCloramfenicolulramfenicolul, sub formele sale palmitat palmitat si stearat, există 
sub trei formesub trei forme polimorfe: două cristalinedouă cristaline si una amorfăuna amorfă, cea 
mai activă fiind cea dede--a doua formă cristalinăa doua formă cristalină, de altfel cea 
mai întâlnită dintre esterii de cloramfenicol (Leucu(Leucuţţa, 1975).a, 1975).

Şi alte substansubstanţţe e activeactive ((ex. ex. acac.. acetil salicilic, barbituricele, acetil salicilic, barbituricele, 
corticoizii, sulfatiazolul, derivacorticoizii, sulfatiazolul, derivaţţii steroidici etc.)ii steroidici etc.) se pot
întâlni sub două sau mai multe forme cristalinedouă sau mai multe forme cristaline,, fiecare cu 
viteză diferită de dizolvare proprie, deci absorbţie diferită.



Desemnarea polimorfilorDesemnarea polimorfilor

Se face cu cifre romanecifre romane (cifra I corespunzând formei cele mai 
stabile) sau cu litere mari (ordinea fiind cea a descoperirii).

FormeleFormele termodinamic instabiletermodinamic instabile sunt denumite metastabilemetastabile. . 

Polimorfii metastabili sunt preferasunt preferaţţii, deoarece folosirea unor 
forme cu solubilitate si energie mare constituie un avantaj. 

De exemplu,De exemplu,

novobiocina (forma amorfăamorfă,, acidă) nu se poate prelucra în 
suspensii, deoarece în mai puţin de şase luni la temperatura 
camerei se transformă în formformaa cristalizată cristalizată..



Mărimea particulelorMărimea particulelor



Pentru unele substanţe cu solubilitate redusăsolubilitate redusă,, mărimea mărimea 
particulelor condiparticulelor condiţţionează absorbionează absorbţţia digestivăia digestivă,, deci, 
eficacitatea terapeuticăeficacitatea terapeutică (direct proporţională cu logaritmul 
suprafeţei specifice a particulei)(Leucu(Leucuţţa, 1975). a, 1975). 

De exemplu:De exemplu:

PParticulele dearticulele de griseofulinagriseofulina,, sulfsulf, cortizon cortizon (prednisolon, 
medroxiprogesteron), sulfadiazinsulfadiazinăă,, barbituricele barbituricele (fin 
pulverizate)..

Uneori se impune utilizarea unor particule cu mărimi diferitecu mărimi diferite
în scopul atingerii activităactivităţţii optimeii optime (efecte secundare reduse, 
eliminarea intoleranţei, efect maxim). 



Mărimea particulelorMărimea particulelor

IInfluennfluenţţează direct activitatea medicamentelorează direct activitatea medicamentelor care se 
administrează parenteral ca suspensii (ex. penicilinele, 
esterii testosteronului). 

Mărimea particulelorMărimea particulelor, în aceste cazuri e cuprinsă între 
11--2020µµµµµµµµmm si sunt pulberi micronizatepulberi micronizate compuse din 
particule foarte mici (monoparticule).

S-a constatat că tolerabilitatea unui medicamenttolerabilitatea unui medicament este 
strâns legată de mărimea particulelormărimea particulelor. . 



De exemplu: De exemplu: 

AAspirina administratăspirina administrată îîn monoparticulen monoparticule provoacă mai pumai puţţine ine 
hemoragii gastricehemoragii gastrice decât sub formă de particule mari.mari.

NNitrofurantoinaitrofurantoina sub formă de cristale mici provoacă uprovoacă uşşor efecte or efecte 
secundaresecundare (vertij, nosee), decât particulele maridecât particulele mari (ce se absorb 
mai greu). 

De aceea, în acest caz, mărimea optimămărimea optimă (pt(pt.. a evita dizolvarea evita dizolvareaa  
prea rapidăprea rapidă) este de ) este de 5050--100 100 µµµµµµµµm.m.

Unele antiseptice Unele antiseptice ssi antihelmintice digestivei antihelmintice digestive pentru a avea o 
actiune completă nu trebuie să se dizolve rapidnu trebuie să se dizolve rapid,, de aceea, 
particulele cele mai eficace sunt de 100de 100µµµµµµµµmm (Leucu(Leucuţţa, 1975).a, 1975).



Stabilirea dimensiunilor particulelor Stabilirea dimensiunilor particulelor 

Trebuie să ţină seama nu numai de aspectele de tehnică 
farmaceutică, ci ci şşi de i de implicaimplicaţţiile de ordin farmacologic.iile de ordin farmacologic.

Este important în cazul unor formeforme farmaceuticefarmaceutice (ex. 
pulberi, comprimate, drajeuri, suspensii, supozitoare, 
unguente) deoarece ajută la stabilirea metodelor de 
măsurare şi a limitelor admise pentru particule în cazul
fiecărei substanţe medicamentoase.



BioechivalenBioechivalenttaa
medicamentelor a.u.v.medicamentelor a.u.v.



Două medicamente suntsunt bioechivalentebioechivalente când produc acelaşi
efect terapeutic şi au aceaşi rată şi grad de absorbţie. 

BioechivalenBioechivalenţţaa medicamentelormedicamentelor

comparăcompară un medicament cu un medicament cu altulaltul sausau cu un cu un ansambluansamblu de de 
condicondiţţiiii de de calitatecalitate prestabiliteprestabilite, , dintredintre care:care:

•• bioechivalenbioechivalenţţaa chimicăchimică

cantitatea substansubstanţţeiei activactivee din din douădouă // maimai multemulte preparatepreparate;;

•• bioechivalenbioechivalenţţaa clinicăclinică

douădouă preparatepreparate ce conţin aceeaaceeaşşii substansubstanţţăă activăactivă dau
răspunsurirăspunsuri identiceidentice,, măsurate printrunprintrun răspunsrăspuns farmacologicfarmacologic
sau apreciat prin controlulcontrolul unuiunui simptomsimptom sau al unei boli;

•• bioechivalenbioechivalenţţaa terapeuticăterapeutică

medicamentemedicamente diferitediferite structural, dau acelaacelaşşii rezultatrezultat clinic;clinic;



BioechivalenBioechivalenţţaa

două preparate care conţin aceeaaceeaşşii substansubstanţţăă
medicamentoasă în cantităţi egale permit trecereatrecerea în 
circulaţia generală, cu aceeaaceeaşşii viteză relativă a substanţei
active, realizând aceleaaceleaşşii concentraconcentraţţiiii sanguine.sanguine.

BBiofarmaceuticiofarmaceutic intereseazăinteresează::

-- alegerea stării chimice alegerea stării chimice (acid, bază, sare, eter, ester etc.);

-- alegerea stării fizice alegerea stării fizice (amorfă, cristalină, polimorfă, 
hidratată, dimensiunea particulelor);

-- alegereaalegerea formeiformei farmaceuticefarmaceutice (lichidă, moale, solidă);

-- alegereaalegerea adjuvanadjuvanţţilorilor (solvenţi, diluanţi, aglutinanţi, 
dezagreganţi, antioxidanţi, antiseptice etc.);

-- alegerea unei tehnici farmaceutice potrivitealegerea unei tehnici farmaceutice potrivite..



Puritatea substanPuritatea substanţţei activeei active

Impurităţile tolerate variazăvariază în funcţie de: tipul substanţei, 
origine si destinaţie. 

Astfel: Astfel: 

substansubstanţţele organice de provenienele organice de provenienţţă sinteticăă sintetică sunt considerate 
satisfăcătoare, compatibile cu utilizarea terapeutică, dacă 
impurităţile nu depănu depăşşescesc 0,50,5--1%,1%, deoarece variabilitateavariabilitatea
răspunsurilor din organismrăspunsurilor din organism este suficient de amplă pentru a este suficient de amplă pentru a 
compensa procentele mici ale impurităcompensa procentele mici ale impurităţţilorilor. 

Condiţia e valabilă când impurităţile sunt inerte biologicinerte biologic..

Unele baze slabebaze slabe (alcaloizii) sau unii aciziunii acizi (barbituricele), pentru 
a se transforma în produşi cu solubilitate mai maresolubilitate mai mare vor fi 
transformate transformate îîn sărurin săruri,, prin aşa-zisa salifiere cu ioni inersalifiere cu ioni inerţţii. . 



Deci, alegerea formeialegerea formei trebuie să se facă prin prisma efectului efectului 
indus. 

Astfel: Astfel: 

fenobarbitalulfenobarbitalul administrat p.o., va fi absorbit mai lentabsorbit mai lent decât 
sarea luisarea lui sodică sodică (observat la aproape toate barbituricele);

polimixinapolimixina sulfatsulfat e mai toxică decât cea metasulfonatmetasulfonat, din 
cauza acidităacidităţţii gastriceii gastrice ce se produce (apare precipitat fin, bine 
dizolvat care permite o absorbabsorbţţieie mai rapidă) (Leucu(Leucuţţa, 1995).a, 1995).

În multe cazurimulte cazuri s-au constat diferendiferenţţe notabilee notabile îîntre efectulntre efectul
formei salifiate,salifiate, comparativ cu cea nesalifiatăcu cea nesalifiată..



Forma farmaceuticăForma farmaceutică

utilizareautilizarea substanţelor ca atare e foarte rarăe foarte rară,, o formulare 
medicamentoasă e constituită pe lângă substanpe lângă substanţţe active e active şşi din i din 
substansubstanţţeelele ajutătoare  ajutătoare (solven(solvenţţi, emulgatori, antioxidani, emulgatori, antioxidanţţi, i, 
corectori, conservancorectori, conservanţţi, colorani, coloranţţi, aglutinani, aglutinanţţi etc) i etc) 

PPrin definirin definiţţieie,, acestea ar trebui să fie ar trebui să fie inactive, inerte biologic
şi să nu producă modificări de ordin fizicosă nu producă modificări de ordin fizico--chimic, chimic, dăunătoare dăunătoare 
substansubstanţţelor active. elor active. 



Acest lucru e doar teoreticdoar teoretic,, substansubstanţţele ajutătoareele ajutătoare putând 
avea rol rol îîn modificarea absorbn modificarea absorbţţieiiei medicamentului (fie 
mărindu-i, fie micşorându-i viteza de absorbviteza de absorbţţieie), reclamând 
în plus cunoaşterea efectelor farmacologice ale adjuvanţilor. 

De exemplu: De exemplu: 

Excipienţii preparatelor dermatologice, pot influenţa gradul gradul 

de penetrarede penetrare i.d. al s.a.

tensioactiveletensioactivele (complexaţii solvenţilor hidrofili, PEG), folosite 
pentru a realiza o formă farmaceutică corespunzătoare 
formează sisteme solubilizate de medicamentesisteme solubilizate de medicamente (înainte greu 
solubile) favorizând astfel absorbfavorizând astfel absorbţţiaia. . 



Aceste substanţe (utilizate cel mai adesea ca solubilizanţi şi 
emulgatori) acţionează, în general, în trei moduri:trei moduri:

11)). . umectareumectare

în concentraconcentraţţii scăzuteii scăzute, agenagenţţii tensioactiviii tensioactivi scad tensiunea scad tensiunea 
superficialăsuperficială. . 
Efectul are loc în cadrul sistemului biofizicsistemului biofizic (solid / lichid) 
constituit din medicamentul aflat în fluidele GI şi va 
determina trecerea trecerea îîn solun soluţţieie a substanţelor greu solubile. 

De asemenea anumite tensioactiveanumite tensioactive ameliorează absorbţia 
unor medicamente administrate sub formă de: 
colire, erine, supozitoare sau unguente.colire, erine, supozitoare sau unguente.



2. 2. complexarecomplexare

în concentraconcentraţţii crescute,ii crescute, substanţele tensioactive 
formează formează complexecomplexe între medicamentele cu caracter 
lipofil. Acest fenomen a fost semnalat de exemplu la 
asocierea antisepticelor tensioactive.asocierea antisepticelor tensioactive.

3. 3. influeninfluenţţa asupra proceselor fiziologicea asupra proceselor fiziologice

anumite tensioactive pot acţiona asupra unor procese 
fiziologice dintre care mai importante sunt: 

•• modificarea permeabilitămodificarea permeabilităţţii celulare, ii celulare, 

•• inhibarea acinhibarea acţţiunii gastrice sau iunii gastrice sau 

•• îîntârzierea evacuării stomaculuintârzierea evacuării stomacului..



Tehnica de lucruTehnica de lucru

Influenţează, disponibilitatea biologică a unui medicament. 

S-a constatat că şşarje diferitearje diferite ale aceluiaşi medicament au 
caracteristici diferite,caracteristici diferite, acestea datorându-se în special unor 
modificări, cel puţin nesemnificative, de obicei greu de 
sesizat) ale condiţiilor de lucru.

De exemplu: 

comprimatele si drajeurilecomprimatele si drajeurile datorită acestor "mici" modificări 
nu dezagregănu dezagregă în timp util, ratând cedarea medicamentului. ratând cedarea medicamentului. 



Când e vorba de instabilitateinstabilitate se poate vorbi de o vorbi de o 
degradare chimică a substandegradare chimică a substanţţei activeei active, însoţită de 
reducerea activităreducerea activităţţiiii, de o modificareo modificare a medicamentului 
ce frânează eliberarea principiului activ sau, modificarea 
distructivădistructivă a unor caracteristici ale medicamentului. 

O sarcină a formulării formulării şşi tehnicii de lucrui tehnicii de lucru e realizarea de 
preparate carecare--şşi meni menţţin calităin calităţţileile timp timp îîndelungatndelungat. 

Aceasta nu e o problemă facilă deoarece factorii de luat 
în studiu (temperatura, lumina, umiditatea, aerul, (temperatura, lumina, umiditatea, aerul, 
microorganismele) microorganismele) provoacă interacprovoacă interacţţiuniiuni imprevizibile.imprevizibile.



Datorită biodisponibilităţii, producătorii stabilesc forma forma 

cea mai potrivităcea mai potrivită administrării, care corespunde nu doar care corespunde nu doar 
medical (calea de administrare medical (calea de administrare şşi dozajul), ci i dozajul), ci şşi din punct de i din punct de 
vedere alvedere al activităactivităţţii biologiceii biologice, în funcţie de parametrii de parametrii 
individuali: individuali: vârstă, sex, boala, cale de administrare etc.). 

Apar diferendiferenţţe e îîntre monogastrice ntre monogastrice şşi poligastrice.i poligastrice.

De exemplu:De exemplu:

Salicilatul administrat p.o. în capsule gelatinoase la diferite 
specii în doze de: 18,5; 50 18,5; 50 şşi respectiv 133mg/kgci respectiv 133mg/kgc. la: 

câine, suine, ponei si capre  a indicat BD: câine, suine, ponei si capre  a indicat BD: 

-- foarte ridicată  foarte ridicată la: câinila: câini si si suinesuine, , îîn timp ce e n timp ce e 

-- foartefoarte redusăredusă lala:: caprecapre şşii îîn n specialspecial la la poneiponei..



2.2. ElementeElemente
practicepractice ale terapeuticiiale terapeuticii veterinareveterinare



Alegerea terapiterapieei i raraţţionaleionale nu e posibilă fără un 
diagnostic diagnostic precisprecis..

În acest context, terapia medicamentoasămedicamentoasă raraţţionalăională
trebuie să ţină cont de: 

-- formulareaformularea medicamentului, medicamentului, 

-- regimulregimul dozelordozelor, , 

-- limitalimita de de siguransiguranţţăă (IT), (IT), 

-- contracontra--indicaindicaţţiileiile, , 

-- reacreacţţiileiile adverse, adverse, 

-- interacinteracţţiunileiunile medicamentoasemedicamentoase, , dardar şşii

-- de de asocierileasocierile de de bunăbună naturnaturăă..



Formulările medicamentoaseFormulările medicamentoase::

►► cu cu denumiredenumire protejatăprotejată

care aparţin unei companii farmaceutice care deţine licenta de 
fabricaţie şi nu pot fi copiate de alte companii;

►► cu cu numenume genericgeneric

ale căror patent a expirat si pot fi produse şi de alte companii;

►► folositefolosite îîn n afaraafara indicaindicaţţiiloriilor (Extra label)(Extra label)

la recomandarea medicului (care răspunde!) un medicament 
poate fi utilizat şi în afara indicaţiilor producătorului;



►► de uz de uz umanuman
ce pot fi folosite a.u.v., pe răspunderea medicului
veterinar şi doar la specii ale căror produse şi subproduse
nu intră în consumul uman;

►► nneeîînregistratenregistrate
utilizate pe riscul medicului şi proprietarului
(medicamentele aflate în faza de testare clinică)

►► prohibiteprohibite
care sunt interzise a fi utilizate la anumite specii de 
animale sau la toate.



• In practica veterinară e frecventă situaţia în care animalului
bolnav trebuie să i se administreze douădouă sausau maimai multemulte
substansubstanţţee medicamentosemedicamentose, fie , fie separatseparat, fie , fie asociateasociate îîn n 
aceeaaceeaşşii formăformă farmaceuticăfarmaceutică. . 

•• Cu Cu câtcât numărulnumărul de de substansubstanţţee administrate concomitent e 
mai mare, cu cu atâtatât crecreşştete risculriscul apariţiei incompatibilităţii.

• In cazul interacinteracţţiuniloriunilor şşii incompatibilităincompatibilităţţilorilor, efectulefectul pe care 
acestea le au asupra animalului se se popoaattee manifestamanifesta prinprin::

-- anihilareaanihilarea reciprocăreciprocă ((totalătotală sausau parparţţialăială)) sau diminuareadiminuarea
efectului substanţelor asociate şi implicit instalarea
eşecului terapeutic;

-- efecteefecte negative negative asupraasupra animaluluianimalului manifestate prin
înrăutăţirea sau agravarea stării generale, iar uneori chiar
moartea animalului prin apariţia de produşi toxici.



Interacţiunile si incompatibilităţile pot pot să să apaparară ă îînaintenainte de de 
pătrundereapătrunderea medicamentelormedicamentelor îîn organismn organism şi sunt datorate unor
fenomenefenomene de de naturănatură fizicofizico--chimicăchimică::

•• precipitprecipităriări, , 
•• hidrolizhidrolizee, , 
•• lichefierlichefierii, , 
•• efervescenefervescenţţăă, , 
•• oxidărioxidări etcetc. 

Aceste interacţiuni sunt frecvente în cazul solusoluţţiiloriilor injectabileinjectabile
i.m.i.m., , sausau îîn n cazulcazul preparăriipreparării de de perfuziiperfuzii intravenoaseintravenoase..

In context se impune rememorarea unor termenitermeni esentiali:esentiali:

1. 1. AfinitateAfinitate
2. 2. EficacitateEficacitate
3. 3. PotenPotenţţialial



AsocierileAsocierile de de medicamentemedicamente



AsociereaAsocierea medicamentelormedicamentelor

influenţează efectele farmacodinamice prin interacţiuni. 

Medicamentele pot fi asociateasociate îîntrntr--un un singursingur preparatpreparat sau
administrate administrate separatseparat..

PrinPrin asocieriasocieri se se urmăreurmăreşştete::

-- intensificareaintensificarea acţiunii unui medicament,

-- extindereaextinderea acţiunii unui medicament,

-- ddiminuareaiminuarea//anulareaanularea acţiunii unei asocieri,

Interacţiunile de de ordinordin farmacodinamicfarmacodinamic pot fi: 

-- SinergiceSinergice,, când medicamentele acţionează în acelaşi sens
(ex. lincomicinălincomicină + + spectinomicinăspectinomicină →→ mycoplasmamycoplasma).

-- AntagonistAntagoniste,e, când medicamentele acţionează contrar

(ex. efecteefectelele histaminicehistaminice / / antihistamineantihistamine).



InteracInteracţţiunile sinergiceiunile sinergice
pot fi catalogate în două categoriidouă categorii: : 

AdiAdiţţiaia

efectele aa douădouă sausau maimai multemulte medicamente se se îînsumeazănsumează (ex. 
analgeanalgeziczice e antiinflamatoriiantiinflamatorii ++ antipireticeantipiretice).

PotenPotenţţareaarea

efectulefectul globalglobal e maimai mare mare decâtdecât sumasuma efectelorefectelor parparţţialeiale

ExExemplu:emplu:

lincomicinălincomicină →→ Gram Gram pozitivipozitivi şşii Mycoplasma; Mycoplasma; 

spectinomicinăspectinomicină →→ spectruspectru Gram Gram negativnegativ şşii Mycoplasma;Mycoplasma;

lincomicinălincomicină ++ spectinomicinăspectinomicină → spectruspectru Gram Gram pozitivpozitiv, Gram , Gram 
negativnegativ şşii MycoplasmaMycoplasma



Interacţiunile antagoniste pot fi: 

PPararţţialeiale

când efectul global e e maimai micmic decâtdecât sumasuma efectelorefectelor parparţţialeiale

EExxemple:emple:

-- antiinflamatoriileantiinflamatoriile nesteroidicenesteroidice ++ diureticediuretice, , 

-- heparinaheparina ++ aspirinaaspirina etc.

TTotaleotale

când efectulefectul global global esteeste nulnul

EExxemplu:emplu:

-- atropinatropina + a + pilocarpinpilocarpinaa



InteracInteracţţiunileiunile medicamentoasemedicamentoase



•• InteracInteracţţiunileiunile medicamentoasemedicamentoase = modificărimodificări ale ale naturiinaturii şşii
intensităintensităţţiiii răspunsuluirăspunsului terapeuticterapeutic al al unuiunui medicament medicament fafaţţăă
de un alt medicament de un alt medicament administratadministrat la un moment la un moment datdat sausau
concomitentconcomitent, la un animal., la un animal.

•• RezultantaRezultanta interacinteracţţiuniiiunii = fie fie crecreşşteretereaa, fie , fie diminuareadiminuarea s.a.
sau a metabolitului specific la locul acţiunii biologice,
denumite: interacinteracţţiuniiuni farmacocineticefarmacocinetice sau cele instalate
prin alte mecanisme = intint.. farmacodinamicefarmacodinamice..

• Incompatibilităţile ““de tip de tip fiziologicfiziologic”” sunt rezultatulrezultatul asocieriiasocierii
corespunzătoarecorespunzătoare sausau necorespunzătoarenecorespunzătoare a substanţelor
active utilizate terapeutic (sau deturnate de la efectul dorit).

•• ÎÎn generaln general acest tip de incompatibilităţi aparaparţţinin mediculuimedicului
veterinarveterinar care, din neatenţie sau necunoaştere, le provoacă. 
(de (de aiciaici iatropatiiiatropatii: : iathrosiathros = = terapeutterapeut, pathos = , pathos = suferinsuferinţţăă).).



IncompatibilităIncompatibilităţţileile farmacodinamicefarmacodinamice sunt legate de 
acţiunea farmacodinamică produsă de substanţa
medicamentoasă.

Acestea se clasifica în cele care apar în:

•• afaraafara organismuluiorganismului (de tehnică terapeutică) 

•• îîn n interiorulinteriorul organismuluiorganismului::

-- schimbărischimbărilele îîn n parametriiparametrii farmacocineticifarmacocinetici determinadeterminaţţii de de 
prezenprezenţţaa altuialtui produsprodus medicamentosmedicamentos;;

-- alterărialterări ale ale farmacodinamieifarmacodinamiei, , datoritădatorită prezenprezenţţeiei altuialtui
produsprodus medicamentosmedicamentos..



InteracInteracţţiunileiunile
de de ordinordin farmacocineticfarmacocinetic



• Farmacocinetica unui medicament poatepoate fifi modificatămodificată la 
toate nivelurile: absorbabsorbţţieie, , distribudistribuţţieie, , metabolizaremetabolizare, , 
excreexcreţţieie,, cu implicaimplicaţţiiii legate de legate de eficacitateaeficacitatea terapeutică (prin
influenţarea disponibilului de substanţă la locul de acţiune).

•• MedicamenteleMedicamentele asociateasociate îîşşii pot pot modificamodifica reciprocreciproc
comportarea farmacinetică la nivelul proceselor de absorţie, 
distribuţie, metabolizare şi excreţie. 

•• ModificărileModificările pot duce la:

-- diminuareadiminuarea eficacităeficacităţţiiii terapeuticeterapeutice sausau

-- la la apariapariţţiaia de de reacreacţţiiii adverseadverse, 

deoarece modificărilemodificările influeninfluenţţeazăează disponibiluldisponibilul de de substansubstanţţăă
la la locullocul de de acacţţiuneiune..



• Interacţiunile farmacocinetice care determină modificarea
disponibilităţii la locul de acţiune sunt în general antrenate
de scădereascăderea rateiratei absorbabsorbţţieiiei sau de crecreşştereaterea rateiratei
metabolismuluimetabolismului sausau excreexcreţţieiiei

•• CreCreşştereaterea biodisponibilităbiodisponibilităţţiiii îîn n biofazăbiofază poate fi determinată
de interacţiuni farmacocinetice ca: 

-- modificareamodificarea rateiratei de de cuplarecuplare la la proteineproteine, , 

-- blocareablocarea metabolismuluimetabolismului sausau

-- blocareablocarea excreexcreţţieiiei renalerenale ((LeucuLeucuţţaa, 1976)., 1976).



a. a. InteracInteracţţiunileiunile asupraasupra absorabsorbbţţieiiei



ModificărileModificările proceselorproceselor de de absorbabsorbţţieie a medicamentelor de către
alt medicament sau substanţa activă poatepoate fifi urmareaurmarea: : 

-- inactivăriiinactivării, , formăriiformării de de complexecomplexe neabsorbabileneabsorbabile îîn n intestinintestin,,

-- interferăriiinterferării proceselorproceselor enzimaticeenzimatice din din tubultubul digestivdigestiv şşii ficatficat..

Acestea pot avea implicaţii asupra: cantităcantităţţiiii absorbiteabsorbite şşii / / sausau
asupraasupra vitezeivitezei de de absorbabsorbţţieie..

a)a). . CantitateaCantitatea absorbităabsorbită reprezentată de secvenţa absorbită (Sa)(Sa)
dintr-o doză totală (D)(D),, dă indicaţii asupra modificărilor
survenite asupra biodisponibilităţii. 

CreCreşştereaterea sausau scădereascăderea vava induce induce mărireamărirea sausau micmicşşorareaorarea arieiariei
de sub de sub curbacurba ““concentraconcentraţţieie plasmaticăplasmatică -- timptimp””::

D x SaD x Sa
ACpACp = = ————————

ClCl



În cazul administrăriloradministrărilor multiplemultiple,, la intervale de timptimp (T)(T) se va
modifica şi concentraţia în platou ((““concentraconcentraţţiaia constantăconstantă””):):

Interacţiunile determina modificareamodificarea cantităcantităţţiiii de de substansubstanţţăă
absorbităabsorbită sausau vitezaviteza de de absorbabsorbţţieie..

CreCreşştereaterea cantitacantitaţţiiii absorbiteabsorbite poate determina crecreşştereaterea
eficacităeficacităţţiiii terapeuticeterapeutice, , dardar în acelaşi timp şi crecreşştereaterea risculuiriscului
de de reacreacţţiiii toxicetoxice. 

ScădereaScăderea cantităcantităţţiiii absorbiteabsorbite poate diminua sau anula
eficacitatea terapeutică. 

ModificareaModificarea vitezeivitezei de de absorbabsorbţţieie afectează timpul de realizare a 
concentraţiei maxime (instalarea efectului) şi valoarea acesteia
(intensitatea efectului).

ACpACp D x SaD x Sa
Cc= Cc= ---------------- = = ----------------------

T           T           ClCl x Tx T



b)b). . VitezaViteza de de absorbabsorbţţieie..

Modificarea acestui parametru nu influenţează ACp (nici în 
cazul dozelor unice, nici repetate), fiind modificate insă: timpultimpul
de de realizarerealizare al al concentraconcentraţţieiiei maximemaxime şşii valoareavaloarea acesteiaacesteia, 
situaţie care va antrena modificarea timpului de instalare a 
efectului (şi a gradului său de intensitate). 

ScădereaScăderea vitezeivitezei absorbabsorbţţieiiei

poate avea importanţă clinică (datorită întârzierii efectului), 
atunci când se se aaşşteaptăteaptă efectefect rapidrapid (ex: terapia cu analgezice), 
reducerea fluctuaţiilor poate fifi dezavantajoasădezavantajoasă în uzul de 
antibiotice (niveluri mari ale concentraţiei plasmatice)

InteracInteracţţiunileiunile farmacocineticefarmacocinetice din din fazafaza de de absorbabsorbţţieie se se 
realizeazărealizează, , decideci, , prinprin modificareamodificarea valorilorvalorilor absorbabsorbţţieiiei şşii, , ca ca 
urmareurmare,, prinprin modificareamodificarea cantitatcantitatii ii substansubstanţţeiei activactivee cece ajungeajunge
la la locullocul acacţţiuniiiunii..



Mecanismele prin care aceste procese devin viabile sunt:

• deplasarea medicamentelor de pe situsurile de cuplare cu 
proteinele plasmatice;

• inducinducţţiaia//inhibiinhibiţţiaia enzimaticăenzimatică (modificarea biotransformării).

▼▼
RezultatRezultat == modificareamodificarea timpuluitimpului de de îînjumătănjumătăţţireire (t(t1/21/2).).

Absorbţia digestivă a unui medicament poatepoate fifi acceleratăaccelerată prinprin
intervenintervenţţiaia unuiunui al al doileadoilea medicamentmedicament

EExxemple:emple:

fenacetina, paracetamolul, vitamina B12 vor fi multmult maimai rapid rapid 
absorbiteabsorbite îîn n prezenprezenţţaa sorbitoluluisorbitolului, , 

epinefrina administrată i.m. concomitent cu un anestezic local 
vava prelungiprelungi absorbabsorbţţiaia acestuiaacestuia prinprin efectefect vasoconstrictor local.vasoconstrictor local.



InfluenInfluenţţaa tubuluitubului digestivdigestiv asupraasupra absorbabsorbţţieiiei

ÎÎn n intestinintestin,,

sărurilesărurile metalelormetalelor (ex: CaCa+2+2, Mg, Mg+2+2, Al, Al+3+3, Fe, Fe+3+3)) produc, în prezenţa

altor medicamente, combinacombinaţţiiii complexecomplexe greugreu solubilsolubilee deci, 

slab slab absorbtiveabsorbtive (ex: tetraciclinele pulberi administrate în lapte

sau hrănirea tineretului concomitent cu lapte; neajunsul acesta

se poate înlătura prin distandistanţţareaarea administrăriloradministrărilor de lapte la 2la 2--

33hh după administrarea medicamentului). 



•• AdministrareaAdministrarea tetraciclineitetraciclinei concomitentconcomitent cu preparate pe
bază de hidroxidhidroxid de de aluminiualuminiu (ex. antacidel, pansamentel
digestive) determină scădereascăderea netănetă a a niveluluinivelului plasmaticplasmatic al 
tetraciclinelor (chiarchiar 90%),90%), datorită formăriiformării chelatachelataţţiilorlor..

•• AdministrareaAdministrarea anioniloranionilor cu cu afinitateafinitate crescutăcrescută pt. moleculelemoleculele
acideacide pot pot influeninfluenţţaa absorbabsorbţţiaia mai ales a: grăsimigrăsimilorlor, , 
hormonihormonilorlor tiroidienitiroidieni, , glicozideglicozidelorlor cardiotonicecardiotonice, , sărurisărurilorlor de de 
fierfier, , varfarinvarfarineiei, , fenilbutazonfenilbutazoneiei, , vitaminelvitamineloror A,A, D,D, E,E, K etc.)K etc.)..

•• AnticolinergiceleAnticolinergicele şşii opiaceeleopiaceele îîntârzientârzie evacuareaevacuarea gastrică
îîncetinindncetinind semnificativsemnificativ absorbabsorbţţiaia altor medicamente p.o.

• Datorită alterăriialterării peristaltismuluiperistaltismului,, pot îîntârziantârzia fazafaza de de 
dizolvaredizolvare a a unorunor comprimatecomprimate..



• Datorită staţionării prelungite in intestin unele medicamente
se pot pot absorbiabsorbi inincorectcorect. . 
Exemple:Exemple:

•• MetoclopramidaMetoclopramida (stimulator al (stimulator al evacuăriievacuării gastricegastrice),), crește
absorbabsorbţţiaia paracetamoluluiparacetamolului dar scadescade concentraconcentraţţiaia gastricăgastrică a a 
digoxineidigoxinei. . 

•• NeostigminaNeostigmina ((anticolinesterazicanticolinesterazic)) modificamodifica ratarata absorbabsorbţţieiiei la 
multe medicamente cu care se asociază, datoritădatorită stimulăriistimulării
peristaltismuluiperistaltismului intestinal.intestinal.

•• BarbituriceleBarbituricele ((ex.ex. fenobarbitalfenobarbitalulul)) scade efectulefectul antimicoticantimicotic al al 
griseofulvineigriseofulvinei

•• PurgativelePurgativele salinesaline scadscad gradulgradul de de absorbabsorbţţieie prinprin diluareadiluarea
conţinutului intestinal şi accelerarea tranzitului.

•• Flora Flora digestivădigestivă modificamodifica activitateaactivitatea a numeroase substanţe
active, datorită transformărilor biochimice la care le supun.



• Antibioticele pot acţiona direct direct asupraasupra floreiflorei intestinaleintestinale şi
astfel indirectindirect, să modificemodifice concentraconcentraţţiaia plasmatică a altor
medicamente
ExempleExemple::
CCrereşştereaterea efectuluiefectului anticoagulanteloranticoagulantelor prin distrugereadistrugerea floreiflorei
producătoare de vitaminavitamina KK la administrările concomitente
de cloramfenicolcloramfenicol, , neomicinăneomicină, , sulfamidesulfamide oraleorale şşii derivaderivaţţiii de i de 
penicilinăpenicilină..
Administrările concomitenteconcomitente de de antibioticeantibiotice cu spectru larg
pot produce în unele cazuri enteriteenterite (şi astfel, datoritădatorită
absorbabsorbţţieiiei redusereduse, scscaad d efectulefectul anticoagulanteloranticoagulantelor).

•• EnzimeleEnzimele pot pot fifi inhibateinhibate şi ele de medicamente:
- absorbabsorbţţiaia acidului folic are loc în prezenţa glutamaglutamaţţilorilor (de 
origine alimentară) rezultaţi din hidrolize. 
DifenilhidantoinaDifenilhidantoina sausau nitrofurantoinanitrofurantoina pot împiedica această
hidroliză, rezultat: scădereascăderea rateiratei absorbabsorbţţieiiei aciduluiacidului folic.folic.



•• AsocierileAsocierile cu adsorbante (ex: cărbune medicinal, caolin, 
bentonita, pulbere de lemn dulce etc.) sau mucilaginoasemucilaginoase
pot pot determina interacţiuni de natură fizico-chimică, care 
vorvor îîntârziantârzia multmult absorbabsorbţţiaia datoritădatorită rereţţineriiinerii principiilorprincipiilor
activiactivi pepe moleculelemoleculele acestoraacestora şşii cedăriicedării lorlor treptatetreptate

Exemple:Exemple:

-- caolinulcaolinul reducereduce absorbţia lincomicinei; 

-- antacideantacidelele cationicationicece ssccadad absorbţia tetraciclinelor, 

-- tensioactiveletensioactivele crecrescsc toxicitatea medicamentelor greu
solubile, prin solubilizare.

•• ÎÎn n cazulcazul administrăriloradministrărilor parenteraleparenterale suntsunt posibileposibile
interacinteracţţiuniiuni de de obiceiobicei utile utile terapeuticiiterapeuticii. . 



•• MedicamenteleMedicamentele cu cu administrareadministrare subcutanatăsubcutanată vor fi absorbite
mai rapid prin asociereasociere cu cu medicamentelemedicamentele vasodilatatoarevasodilatatoare
sau prin adiadiţţiaia substanţelor care cresccresc permeabilitateapermeabilitatea
ţţesutuluiesutului conjunctivconjunctiv (ex: hialuronidaza). 

•• ÎÎntârziereantârzierea rateiratei absorbabsorbţţieiiei la medicamentele care se 
administrează s.c. sau i.m. se realizează prin asociere cu 
substanţe macromoleculare greu absorbabile (ex: PVP) sau
cu vasoconstrictoarele (ex: adrenalina, procaina). 

• Unele interacinteracţţiuniiuni medicamentoasemedicamentoase pot duce la scăderea
permeabilităţii ţesutului conjunctiv

EExxempluemplu: : 

EEstrogeniistrogenii pot conduce la crecreşştereaterea conconţţinutuluiinutului de acid de acid 
hialuronichialuronic din substanţa fundamentală şi, astfel, vor micmicşşoraora
vitezaviteza de de absorbabsorbţţieie a unor medicamente asociate.



InfluenInfluenţţaa pHpH--uluiului

Sucurile digestive şi intestinale pot influenţa absorbţia într-o
manieră imprevizibilă prin pH.

Există maimai multemulte mecanismemecanisme prin care absorbţia e afectată:

• Variaţia pH-ului sucurilor gastric şi intestinal = substanţele
alcalinizante scad absorbţia medicamentelor slab acide.

FormareaFormarea complexelorcomplexelor

•• TetraciclineleTetraciclinele formeazăformează complexecomplexe reversibile sau ireversibile
chelatatechelatate,, cu ioniioni metalicimetalici (mai ales: calciul, aluminiul, fierul; 

•• FFurosemidulurosemidul formează cu hidroxidul de magneziu un 
complex complex neresorbabilneresorbabil..



ModificareaModificarea motilitămotilităţţiiii gastrogastro--intestinaleintestinale

Există medicamente care care accelereazăaccelerează tranzitultranzitul micşorând
absorbţia (metoclopramid, bicarbonat de sodiu) sau care 
îîntârzientârzie tranzitultranzitul intestinalintestinal (atropină, analgezice morfinice, 
hidroxid de aluminiu şi magneziu).

CompetiCompetiţţiaia pentrupentru acelaacelaşşii sistemsistem de transport.de transport.

în caz de asociere a substanţelor care sunt transportate de 
către acelaşi sistem de transport activ membranal, acestea
intrăintră îîn n competicompetiţţieie pentrupentru situsurilesitusurile de de legarelegare pe proteinele
plasmatice de transport. 

Prin saturareasaturarea acestoracestor situsurisitusuri poate apare reducerea reciprocă
a absorţiei substanţelor fixate la acest nivel (ex. fenitoina
împiedică absorbţia acidului folic).



InfluenInfluenţţareaarea metabolizăriimetabolizării intestinaleintestinale
Enzimele intestinale pot metaboliza medicamente, cum este
cazul clorpromazinei, care e metabolizatămetabolizată 50%50% la acest nivel.

AfectareaAfectarea debituluidebitului sanguinsanguin intestinalintestinal
Există substanţe cu grad grad ridicatridicat de de liposolubilitateliposolubilitate şi ce
traversează rapid bariera intestinală - în acest caz debitul
sanguin la nivel intestinal == factor factor limitatorlimitator al al absorbabsorbţţieiiei, în 
cazul asocierii cu un produs care scade sau creşte fluxul
sanguin intestinal, absorbţia poate să scadă sau să crească.

EfecteleEfectele toxicetoxice asupraasupra tractuluitractului digestivdigestiv
Medicamentele sau durata administrării lor pot duce la 
fenomenefenomene toxicetoxice sau malabsorbmalabsorbţţieie. 
Ex. NNeomicineomicinaa p.p.oo.. îîndelungatndelungat == atrofiaatrofia vilozităvilozităţţii intestinaleintestinale = = 
malabsorbmalabsorbţţieie..



bb. . InteracInteracţţiunileiunile asupraasupra distribudistribuţţieiiei



InteracInteracţţiuniiunilele îîn n fazafaza de de cuplarecuplare

Dacă un medicament e legat în proporproporţţieie maremare la proteinele
plasmatice, atunci deplasarea sa de de cătrecătre o o substansubstanţţăă
medicamentoasămedicamentoasă asociatăasociată, capabilă să o deplaseze
competitiv, duce la crecreşştereaterea maremare a concentraconcentraţţieiiei liberelibere a 
primei substanţe medicamentoase.  

Urmarea: potenpotenţţareaarea efectuluiefectului,, datorită faptului că, 
fracţiunea liberăliberă nelegatănelegată de proteine este cea care are 
acţiune farmacocinetică (deoarece accesează farmacoceptorii



•• FenomenulFenomenul opusopus se poate obţine prin oprireaoprirea administrăriiadministrării
medicamentului care l-a deplasat pe primul. 

• Substanţa medicamentoasă care care esteeste deplasatădeplasată trebuie să
fie legată obligatoriu în proporţie mare de proteinele
plasmatice. 

• O deplasare cu 5%cu 5% a unei substanţe medicamentoase legate 
doar 20% la 20% la proteineproteine va duce la o modificare a concentraţiei
libere de la 80%80% la 5%5%..

• Pe de altă parte, modificarea cu 1%,cu 1%, în cazul unei substanţe
medicamentoase legatălegată 90%90% la proteinele plasmatice (ex: 
varfarina) va conduce la o concentraconcentraţţieie liberăliberă de la 1%1% la 2%2%
(deci o dublare a ei).



• Aceste modificări sunt importante în cazul existenexistenţţeiei îîn n 
plasmăplasmă a a unorunor cantităcantităţţii marimari de medicamentde medicament pentru că, dacă
majoritatea cantităţii medicamentului se găseşte în ţesuturi, 
chiar şi deplasareadeplasarea totalătotală de pe proteinele plasmatice vava
aveaavea un un efectefect redusredus. . 

• Din acest motiv doar medicamentele ce au un un volumvolum
aparentaparent de de distribudistribuţţieie scăzutscăzut ((VdVd)) vor fi afectate (ex: 
varfarina, hipoglicemiantele, fenitoina).

• Dintre cele mai întâlnite substanţe medicamentoase care care 
pot pot deplasadeplasa altealte substansubstanţţee medicamentoasemedicamentoase de pe
proteinele plasmatice enumerăm: sulfamidelesulfamidele, , salicilasalicilaţţiiii, , 
cloralhidratulcloralhidratul ((metabolitulmetabolitul săusău: : acidulacidul tricloracetictricloracetic), ), 
fenilbutazonafenilbutazona, , oxifenilbutazonaoxifenilbutazona etc. etc. 



•• AtropinaAtropina şşii dd--tubocurarinatubocurarina,, deplaseazădeplasează competicompetittiivv la nivelul
receptorilor colinergici, mediatorul chimic de la nivelul
terminaţiunii postganglionare parasimpatice şi de la nivelul
plăcii motorii.

•• GuanetidinaGuanetidina deplaseazădeplasează prinprin competicompetiţţieie noradrenalinanoradrenalina, la , la 
nivelulnivelul terminaterminaţţiuniloriunilor adrenergiceadrenergice. . 

•• NalorfineleNalorfinele prezintăprezintă antagonismantagonism competitiv cu morfinamorfina la 
nivelul receptorilorreceptorilor celularicelulari..

•• AcidulAcidul folic folic esteeste competicompetiţţionationat de de cătrecătre metotrexatmetotrexat..

•• FenilbutazonaFenilbutazona deplaseazădeplasează varfarinavarfarina de de pepe proteineproteine dar,
inhibăinhibă metabolizareametabolizarea unuiunui izomerizomer (S) (S) activactiv al al varfarineivarfarinei, ceea
ce va determina hipotrombinemiehipotrombinemie şşii riscrisc hemoragichemoragic..



•• FenilbutazonaFenilbutazona şşii sulfafenazolulsulfafenazolul deplasdeplaseeaazăză tolbutamidatolbutamida de 
pe proteinele plasmatice, inhibândinhibând metabolizareametabolizarea sa (ceea
ce duce la hipoglicemiehipoglicemie).

•• AcidulAcidul valproicvalproic scadescade nivelulnivelul plasmaticplasmatic al fenitoineifenitoinei prinprin
deplasareadeplasarea sasa de de pepe proteineproteine şşii accelerareaaccelerarea metabolismuluimetabolismului
fracfracţţiuniiiunii liberelibere..

• Deci, pentru ca medicamentele săsă fie implicate fie implicate îîn n 
interacinteracţţiuniiuni dede deplasare de pe proteine (în aşa fel încât
deplasarea să fie semnificativă din punct de vedere clinic) 
acestea trebuie săsă posedeposede, , pepe lângălângă un grad mare de un grad mare de legarelegare
de de proteineproteine, un , un volumvolum aparentaparent de de distribudistribuţţieie ((VdVd) ) redusredus şşii un un 
indiceindice terapeuticterapeutic scăzutscăzut.



•• AfinitateaAfinitatea pentrupentru proteineleproteinele plasmaticeplasmatice poatepoate fifi modificatămodificată
prinprin legarealegarea altuialtui medicament.medicament.

•• AspirinaAspirina,, în afara faptului că se leagăleagă reversibilreversibil de de albuminaalbumina
sericăserică, o , o şşii acetileazăacetilează. . Albumina acetilatăAlbumina acetilată va prezenta mare 
afinitate pentru fenilbutazonăfenilbutazonă (şi o afinitate ceva mai mică 
fenfenamic). 

• În acest fel este posibil ca efectulefectul uneiunei asemeneaasemenea interacinteracţţiuniiuni
săsă se se manifestemanifeste multmult timptimp dupădupă cece o o substansubstanţţăă care a care a 
produsprodus--oo ((îîn n cazulcazul de de fafaţţăă, , aspirinaaspirina) s) s--a a eliminateliminat..

•• FixareaFixarea reversibilăreversibilă este condiţia acţiunii medicamentului, 
legarealegarea ireversibilăireversibilă determinând în special acacţţiuniiuni toxicetoxice.



•• ExistăExistă şşii posibilitateaposibilitatea ca ca medicamentelemedicamentele săsă se se fixezefixeze şşii pepe
altealte moleculemolecule == ““situsurisitusuri silensilenţţioaseioase””,, în acest caz legarea fie 
că nunu determină efect farmacodinamic, fie că se produce un un 
efectefect deosebitdeosebit de de celcel farmacodinamicfarmacodinamic,, putând săsă aparăapară
efecteefecte secundaresecundare favorabilefavorabile sausau nefavorabilenefavorabile ((R.A.R.A.). ). 

•• FixareaFixarea medicamentului medicamentului pepe locurilocuri de de fixarefixare ““silensilenţţioaseioase”” şşii
““locurilocuri de de pierderepierdere””, , altelealtele decâtdecât receptoriireceptorii farmacologicifarmacologici nunu
esteeste urmatăurmată de de efectefect, , deoarecedeoarece substansubstanţţaa nu nu ajungeajunge îîn n 
concentraconcentraţţieie eficientăeficientă la la receptoriireceptorii specificispecifici. . 

•• DacăDacă îînsănsă se se vava asociaasocia o o altăaltă substansubstanţţăă cu cu afinitateafinitate maimai mare mare 
fafaţţăă de de ““locurilelocurile de de pierderepierdere””, , aceastaaceasta vava ““deplasadeplasa”” primulprimul
medicament. medicament. 

•• AAstfelstfel ssubstanubstanţţaa dislocatădislocată vava acacţţionaiona asupraasupra receptorilorreceptorilor
specificispecifici..



•• InteracInteracţţiunileiunile la nivelul receptorilor farmacologici depind de 
naturanatura substansubstanţţelorelor şi a receptorului considerat.
Exemplu:Exemplu:

•• AcAcţţiunileiunile acetilcolineiacetilcolinei de tip muscarinic (Mde tip muscarinic (M--colinergicecolinergice)) sau
de tip nicotinic (Ntip nicotinic (N--colinergicecolinergice)) pot fi antagonizateantagonizate:

-- blocareablocarea receptorreceptorilorilor de tip muscarinic (M)de tip muscarinic (M) pot pot fifi blocateblocate
de de substansubstantte Me M--colinoliticecolinolitice:: alcaloizii din solanacee, ca 
atropina şi scopolamina sau sintetice.
După administrarea atropinei pot apare efecteefecte secundaresecundare: 
tulburări de vedere: midriază, fotofobie, paralizia
acomodării, creşterea presiunii intraoculare, precum și:
inhibarea peristaltismului intestinal, atonie vezicală, 
creşterea tonusului sfincterului vezical, tahicardie, stimulare
SNC). 

-- bblocarealocarea receptorilorreceptorilor MM--colinergicicolinergici cu apariţia efectelor
secundare pot fi determinate de către neurolepticele
fenotiazinice, unele antihistaminice şi colinoliticele.



Efectele atropinei pot fi antagonizatepot fi antagonizate prin anticolinesterazice 
(considerate parasimpatomimetice indirecte) care determină
acumularea acetilcolinei. 

În cazul fenomenelorfenomenelor centralecentrale determinate de atropină, 
acestea pot fifi antagonizateantagonizate de fizostigminăfizostigmină,, care poate
penetra în SNC. 

În aceste cazuri, utilizareautilizarea fenotiazinelorfenotiazinelor esteeste contraindicatăcontraindicată
deoarecedeoarece potenpotenţţeazăează efecteleefectele MM--colinoliticecolinolitice..



Curarizantele antidepolarizanteCurarizantele antidepolarizante

se fixează pe receptorii Nse fixează pe receptorii N--colinergicicolinergici şi îîmpiedică mpiedică 
interacinteracţţiunea acestora cu acetilcolina.iunea acestora cu acetilcolina.

În urma acestui blocaj competitiv se produce se produce paraliziaparalizia
musculaturiimusculaturii scheleticescheletice şşii apneeapnee.. Astfel acţionează de 
exemplu tubocurarinatubocurarina..

Unele antibioticeantibiotice aminoglicozidiceaminoglicozidice (ex: streptomicina, 
neomicina, kanamicina, gentamicina) pot produce de pot produce de 
asemeneaasemenea uneleunele fenomenefenomene îîn n cazcaz de de supradozaresupradozare..



CurarizanteleCurarizantele depolarizantedepolarizante (ex: decametoniul, 
succinilcolina) acţionează similar cu similar cu acetilcolinaacetilcolina, , 
depolarizânddepolarizând receptoriireceptorii din din placaplaca terminalăterminală..

EfectulEfectul curarizantelorcurarizantelor antidepolarizanteantidepolarizante eesteste antagonizatantagonizat
noncompetitivnoncompetitiv de de cãtrecãtre anticolinesteraziceleanticolinesterazicele reversibilereversibile
(ex: piridostigminã, neostigminã). 

În cursul decurarizãrii, dupã aceste medicamente, pot 
apare reacreacttii ii colinergicecolinergice (care pot fi prevenite prin
administrarea atropinei).



• Anticolinesterazicele nunu antagonizeazăantagonizează cici potenpotenţţeazăează
acacţţiuneaiunea curarizantelorcurarizantelor depolarizantedepolarizante,, acetilcolina
acumulată acţionând sinergic cu acest tip de curarizante.

•• ÎÎntrentre uneleunele narcoticenarcotice volatilevolatile (ex: fluorexen, halotan, 
metoxifluran, etc.) şi dd--tubocurarinătubocurarină există sinergismsinergism de de 
acacţţiuneiune,, ce permitepermite reducereareducerea dozeidozei blocante de curarizant.

• În intoxicaintoxicaţţiiii cu cu anticolinesteraziceanticolinesterazice ireversibileireversibile (ex: compuşii
OP) atropinizareaatropinizarea îîn doze n doze marimari antagonizează efectele de tip 
M ale acetilcolinei. 

• Tratamentul trebuie completatcompletat rapidrapid prin administrarea
reactivatorilorreactivatorilor de de colinesterazăcolinesterază (ex: pralidoximă) care intră
în competiţie cu toxicul, pe care îl fixează şi îl îndepărtează
de pe enzimă. 

• Cel mai eficient sunt antagonizate efectele toxice de la 
nivelul musculaturiimusculaturii striate,striate, apoiapoi celecele muscarinicemuscarinice..

•• ReactivareaReactivarea nu nu maimai esteeste posibilăposibilă dacă se produce 
consolidareaconsolidarea legăturiilegăturii dintredintre toxic toxic şşii centrulcentrul esterazicesterazic al al 
enzimeienzimei ((““îîmbătrânireambătrânirea enzimeienzimei””)) (Safta, 1984).



•• ReceptoriiReceptorii adrenergici pot pot fifi stimulastimulaţţii prinprin agoniagonişştiti sau
blocablocaţţii prinprin antagoniantagonişştiti adecvaadecvaţţii..

•• BlocareaBlocarea receptorilorreceptorilor histaminergicihistaminergici de tip Hde tip H11 inhibăinhibă sausau
reduce reduce bronhoconstricbronhoconstricţţiaia, , diareeadiareea, , îînronroşşireairea tegumentuluitegumentului, , 
hipotensiunehipotensiune sausau colapscolaps, , fărăfără a a influeninfluenţţaa secresecreţţiaia gastricăgastrică cece
are loc are loc prinprin stimulareastimularea receptorilorreceptorilor tip Htip H22. . 

• Din acest motiv, antihistaminiceleantihistaminicele tip Htip H11, (ex: prometazina), 
se pot utiliza cu cu scopscop profilacticprofilactic îîn n timpultimpul probeiprobei de de 
exploatareexploatare a a funcfuncţţieiiei secretoriisecretorii a a stomaculuistomacului cu cu histaminăhistamină

•• ConcentraConcentraţţiaia din din tesuturitesuturi depindedepinde de de capacitateacapacitatea
medicamentului de a medicamentului de a penetrapenetra endoteliulendoteliul capilarelorcapilarelor, , decideci de de 
a a stabilistabili legăturilegături cu cu proteineleproteinele plasmaticeplasmatice şşii a a difuzadifuza prinprin
membrane.membrane.

•• PracticPractic,, distribudistribuţţiaia medicamentelormedicamentelor variazăvariază îîn n funcfuncţţieie de de 
proporproporţţiaia îîntrentre organeorgane şşii ţţesuturiesuturi..



ProporProporttiaia distribudistributtieiiei îîn n diferitediferite organeorgane ssi i ttesuturiesuturi ((SSintezăinteză,, CristinaCristina))

70,0620,039,016,0380,0Greutate medie

18,1018,09--5,10Tesut adipos

2,00---1,71Tendoane

14,0012,706,308,7014,60Oase

40,0038,5045,5054,5040,10Muşchi

3,708,309,209,307,45Piele

1,4018,4013,900,7212,30Continut intestinal

1,703,806,403,905,80Intestine

0,440,240,350,610,36Rinichi

0,260,160,250,261,11Splină

2,601,220,952,321,30Ficat

1,400,710,880,890,89Pulmon

0,470,370,480,820,66Cord

2,000,060,290,510,21Creier

-7,804,70-8,60Sânge

OmOmVacăVacăCaprăCaprăCâineCâineCalCalOrganOrgan // ttesutesut



ModificareaModificarea fluxuluifluxului sanguinsanguin

la nivelnivel hepatichepatic afecteazăafectează biodisponibilitateabiodisponibilitatea unor substanţe
medicamentoase ce sunt metabolizate de către ficat
(noradrenalina administrată i.v. scade clearance-ul hepatic 
al lidocainei).

DeplasareaDeplasarea de de pepe proteineleproteinele plasmaticeplasmatice

Competiţia devine critică când locurile de legare de pe
macromoleculele proteice devin aproapeaproape saturatesaturate

ExExemple:emple:

•• fenilbutazonafenilbutazona →→ anticoagulanteanticoagulante oraleorale; ; 

•• antiinflamatoriiantiinflamatorii nesteroidicenesteroidice →→ sulfamidesulfamide antidiabeticeantidiabetice;;

•• sulfamidesulfamide antibacterieneantibacteriene →→ anticoagulanteanticoagulante oraleorale



ConcentraConcentraţţiaia plasmaticăplasmatică terapeuticăterapeutică va depinde de:
–– mărimeamărimea dozeidozei
–– intervalulintervalul îîntrentre administrăriadministrări
–– forma forma medicamentoasămedicamentoasă
–– caleacalea de de administrareadministrare
–– distribudistribuţţiaia sistemicăsistemică
–– rata de rata de absorbabsorbţţieie
–– gradulgradul de de absorbabsorbţţieie
–– gradulgradul de de legarelegare de de proteineleproteinele plasmaticeplasmatice
–– rata de rata de eliminareeliminare



LegareaLegarea de de proteineleproteinele plasmaticeplasmatice are are rolrol îîn n limitarealimitarea distribudistribuţţieiiei
şşii influeninfluenţţeazăează eliminareaeliminarea medicamentului din organism. medicamentului din organism. 

Legătura e e reversibilăreversibilă constituind un rezervorrezervor de de substanta substanta 
activaactiva ((cândcând se se elibereazăeliberează receptoriireceptorii specificispecifici). ). 

EExempluxemplu::

CCeftiofuruleftiofurul esteeste metabolizatmetabolizat în desfluorilceftiofurdesfluorilceftiofur care are o 
afinitate mare de legare la proteinele plasmatice determinânddeterminând
crestereacresterea TT1/21/2 de la 1 1 orăoră la 10 ore.la 10 ore.

HipoalbuminemiaHipoalbuminemia ((sindromulsindromul nefroticnefrotic)) = crecreşştereaterea cantităcantităţţiiii de de 
medicament plasmatic medicament plasmatic liberliber (cu (cu pestepeste 80%80% pentrupentru fenilbutazonfenilbutazonăă, , 
furosemidfurosemid, , ceftiofurceftiofur).).



Cuantificarea Cuantificarea distribudistribuţţieiiei se realizează prin măsurareamăsurarea rateiratei şşii
graduluigradului de de distribudistribuţţieie a medicamentului a medicamentului // perioadăperioadă de de timptimp. . 

Rata de Rata de distribudistribuţţieiiei (RD) se (RD) se calculeazăcalculează dupădupă formula:formula:

C m (T)C m (T)
RD  =  RD  =  ------------------------ ecec. 1. 1

C pC p
UndeUnde::

Cm(TCm(T) ) = = reprezintăreprezintă cantitateacantitatea medicamentului din medicamentului din corpcorp
(T) (T) == timpultimpul
CpCp == reprezintăreprezintă concentraconcentraţţiaia plasmaticăplasmatică a medicamentuluia medicamentului

Rata Rata distribudistribuţţieie e e necesarănecesară dpdvdpdv practicpractic pentrupentru calculareacalcularea dozeidozei
care care trebuietrebuie administratăadministrată pentrupentru a a obobţţineine un un efectefect terapeuticterapeutic::

RDRD
D  =   Cp   D  =   Cp   -------------- ec. 2ec. 2

BDBD



cc. . InteracInteracţţiunileiunile asupraasupra metabolizăriimetabolizării



InteracInteracţţiuniiuni prinprin inducinducţţieie enzimaticăenzimatică

Inducţia enzimatică provoacă:

- crecreşştereaterea clearanceclearance--uluiului şi

- diminuareadiminuarea concentraconcentraţţieiiei plasmaticeplasmatice a medicamenta medicamentelorelor..

Consecinţa inducţiei enzimatice se manifestă prin diminuareadiminuarea
sausau anulareaanularea efectelorefectelor terapeuticeterapeutice..

InteracInteracţţiuniiunilele prinprin inhibiinhibiţţieie enzimaticăenzimatică

Unele medicamente potpot inhibinhibaa enzimeleenzimele metabolizantemetabolizante:
cloramfenicolcloramfenicolulul, , fenilbutazonfenilbutazonaa, , estrogeniiestrogenii, , imidazoliiimidazolii, , uneleunele
sulfamidesulfamide şi ca urmare sese redureducece clearanceclearance--ulul hepatic şi crecreşştete
concentraconcentraţţiaia substansubstanţţelorelor ce ar fi fost metabolizate sub 
acţiunea enzimelor respective. 

MedicamenteleMedicamentele pot pot influeninfluenţţaa de asemeneade asemenea metabolismulmetabolismul unorunor
substansubstanţţee endogeneendogene (ex: (ex: bilirubinbilirubinaa, , hormonihormoniii steroizisteroizi etc.).etc.).



SSubstanubstanţţeelele xenobioticexenobiotice pot să interfereze metabolismul
medicamentelor (ex: insecticide, alte substanţe din agricultură)

Studiile in vitroin vitro sau in vivoin vivo, pe animale şi observaţiile clinice la 
om, au au confirmatconfirmat existenţa acestor relaţii.

Unele substanţe acacţţioneazăionează bifazicbifazic,, în sens contrar, în prima 
etapă inhibiinhibiţţiiee apoi, stimulareastimularea metabolismului. 

Alte medicamente potpot producproducee inhibiinhibiţţiiaa simplăsimplă sau stimularestimulareaa
simplăsimplă a biotransformării medicamentului asociat.

IntensificareaIntensificarea biotransformăriibiotransformării se realizează fie:

- prin stimulareastimularea enzimelorenzimelor care participă la metabolizare,

- prin inducereainducerea sintezeisintezei acestora.

Enzimele “xenobiotice” care intervin în metabolizarea
medicamentelor sunt reprezentate mai ales de ““oxigenazeloxigenazelee cu cu 
funcfuncţţiiii mixtemixte microzomalemicrozomale”” ((localizatlocalizatee îîn special n special îîn n ficatficat). ). 

SSistemistemulul îîn general, nu are n general, nu are specificitatespecificitate de de substratsubstrat şşii poatepoate
biotransformabiotransforma nunumeroasemeroase medicamentemedicamente..



Medicamente care 
stimulează
biotransformarea
altor medicamente
sau substanţe
((dupădupă SaftaSafta, 1984), 1984)

Inductor Medicament(e) sau substanţa(e) a(ale) căror metabolism este
stimulat

Fenobarbital şi

alte barbiturice

Derivaţii ac. salicilic, fenazona, aminofenazona, fenilbutazona,

barbiturice, fenitoina, clorpromazina, dismetilimipramina,

anticoagulante de sinteză (indirecte), digitoxina, digoxina,

testosteron, androsteron, estradiol, progesteron, anticoncepţionale

orale, hidrocortizon, dexametazona, tiroxina, chinina,
cloramfenicol, doxicilina, griseofulvina, ciclofosfamida, bilirubina

Fenitoina Fenazona, corticosteroizi, hormoni sexuali, tiroxina,

anticoagulante indirecte, digitoxina, doxicilina, vitamina D

Fenilbutazona Corticoizi, hormoni sexuali, aminofenazona, digitoxina, digoxina

Fenazona Anticoagulante indirecte, hormoni steroizi

Fenotiazinele Anticoagulante indirecte, benzipren

Haloperidol Anticoagulante indirecte, benzipren

Meprobamat Meprobamat, anticoagulante indirecte

Diazepam Diazepam

Clorciclizina Hormoni steroizi

Prometazina Fenilbutazona

Prednison Fenilbutazona, ciclofosfamida

Tolbutamida Fenilbutazona

Spironolactona Fenazona, anticoagulante indirecte, hexobarbital, cortisol

Rifampicina Rifampicina, fenazona, tolbutamida, hexobarbital, metadona,

digitoxina, anticoagulante de sinteză, hormoni steroizi

Griseofulvina Anticoagulante de sinteză

DDT Corticosteroizi, hormoni sexuali, tiroxina



Inductorii enzimatici stimuleazăstimulează şşii sistemelesistemele oxigenazeloroxigenazelor
microzomalemicrozomale: : 

-- NADPHNADPH--citocromcitocrom PP--450 450 reductazareductaza, , 

-- citocromulcitocromul PP--450, 450, 

-- UDPUDP--glucuroniltransferazglucuroniltransferazaa şşii

-- glucozoglucozo--66--fosfatfosfat--dehidrogenazdehidrogenazaa..

InductoriiInductorii nespecificinespecifici pot pot stimulastimula propriulpropriul lorlor metabolism metabolism sausau
metabolismulmetabolismul altoraltor compucompuşşii chimicichimici..

Din categoria inductorilorinductorilor nespecificinespecifici menmenţţionămionăm::

fenobarbitalfenobarbitalulul, , glutetimidaglutetimida, , meprobamatulmeprobamatul, , hexobarbitalulhexobarbitalul, , 
pentobarbitalulpentobarbitalul, , carbamazepinacarbamazepina, , fenitoinafenitoina, , etanoluletanolul, , 
clorpromazinaclorpromazina, , antidepresiveleantidepresivele triciclicetriciclice, , fenilbutazonafenilbutazona, , 
aminofenazonaaminofenazona, , clorciclizinaclorciclizina, , tolbutamidatolbutamida, , probenecidulprobenecidul, , 
halotanulhalotanul, , rifampicinarifampicina, DDT, DDT etc.etc.



Ca un medicament săsă acacţţionezeioneze inductorinductor,, el trebuie:

-- săsă fie fie liposolubilliposolubil,,

-- săsă fiefie administratadministrat îîn doze n doze adecvateadecvate, timp, timp mai multemulte zilezile. 

EfectulEfectul:: după zilezile sausau săptămânisăptămâni şi se menmenţţineine ceva timp,
dupădupă îîncetareancetarea administrării inductorului. 

ÎÎn n urmaurma inducinducţţieiiei:: intensificareaintensificarea metabolismuluimetabolismului sisi apariapariţţiaia
metabolimetaboliţţiilorlor, , pupuţţinin activiactivi sausau inactiviinactivi farmacodinamicfarmacodinamic. . 

PentruPentru obobţţinereainerea efectuluiefectului terapeuticterapeutic iniiniţţialial:: crecreşştereaterea dozeidozei..
Astfel se explica tolerantoleranţţaa la medicamente (ex: 
tranchilizantele)



AnticonvulsivanteleAnticonvulsivantele (tipul fenobarbitalului şi fenitoinei) în
urma intensificării metabolismului vitaminei D, determinadetermina
carenţă vitaminică şi instalarea rahitismului sau osteomalaciei. 

AcetazolamidaAcetazolamida poate grăbi apariapariţţiaia osteomalacieiosteomalaciei,, agravând
acţiunea fenitoineifenitoinei şşii fenobarbitaluluifenobarbitalului.

BarbituriceleBarbituricele, , prednisonulprednisonul, , prometazinaprometazina, , uneleunele antihistaminiceantihistaminice
cresccresc biotransformareabiotransformarea fenilbutazonei, determinând reducereareducerea
timpuluitimpului de de îînjumătănjumătăţţireire ((SaftaSafta, 1984)., 1984).

EfecteleEfectele prinprin stimulareastimularea biotransformăriibiotransformării apaaparr tardivtardiv. . 



InhibareaInhibarea metabolizăriimetabolizării medicamentelormedicamentelor

Duce la prelungireaprelungirea şşii exagerareaexagerarea efectuluiefectului farmacodinamicfarmacodinamic
şi / sau la apariapariţţiaia unorunor efecteefecte adverse.adverse.

Inhibiţia enzimelor caree intervin în biotransformare poate
determina, maimai ales ales inhibareainhibarea activităactivităţţiiii sau sintezeisintezei lor. 

Interacţiunile afecteazăafectează enzimeleenzimele microzomale hepatice, 
existând posibilitatea interacţiunii cu alte sisteme
enzimatice.

BlocareaBlocarea sintezeisintezei enzimaticeenzimatice = maimai rarrar îîntâlnităntâlnită caca inducinducţţiaia

Interacţiunile medicamentoase determină cel mai adesea
inhibiinhibiţţieie prinprin competicompetiţţieie,, faţă de acelaşi sistem enzimatic.



CloramfenicolulCloramfenicolul de ex., inhibăinhibă biotransformareabiotransformarea::

fenitoineifenitoinei, , fenobarbitaluluifenobarbitalului, , dicumaroluluidicumarolului, , ciclofosfamideiciclofosfamidei
etc., determinând prelungireaprelungirea tt1/21/2 şşii apariapariţţiaia reacreacţţiiiilorlor adverse adverse 
gravegrave..

ProcainaProcaina poatepoate potenpotenţţaa paraliziaparalizia musculaturiimusculaturii striatestriate produse
de succinilcolinăsuccinilcolină,, prin competicompetiţţieie fafaţţăă de de pseudocolinesterazapseudocolinesteraza
plasmaticăplasmatică. . 



Interacţiuni prin inhibitia
biotransformării
medicamentelor
şi consecintele clinice
la animale
((dupădupă SaftaSafta, 1984), 1984)

Medicament cu
metabolismul

inhibat

Inhibitor Consecinţe

Fenitoina Anticoagulante indirecte, PAS,

Cicloserină, Fenilbutazona,

Clorpromazina, Diazepam,

Halotan, Carbamazepin, Estrogeni,
Sulfafenazona

Tulburări neurologice

Hiperplazie gingivală

Bishidroxicumarina Cloramfenicol, Feniramidol,

Fenilbutazona, Oxifenilbutazona,

Clorpropamida, Chinidina, Etanol,

Steroizi anabolizanţi

Accidente hemoragice

Tolbutamida Cloramfenicol, Fenilbutazona

Probenecid, Salicilaţi

Paracetamol, Sulfafenazol

Anticoagulante indirecte

Hipoglicemie

Clorpropamida Cloramfenicol, Dicumarol Hipoglicemie

Hexobarbital Ac. aminosalicilic, Testosteron,

Progesteron, Hidrocortizon

Prelungirea acţiunii

Fenobarbital Fenitoina Diverse reacţii adverse

Promazina Dietilstibestrol

Progesteron

Prelungirea efectului

Perfenazina Nortriptilina Prelungirea efectului

Fenazona Fenilbitazona

Ac. nalidixic

Prelungirea timpului

de înjumătăţire

Fenilbutazona

Oxifenilbutazona

Steroizi anabolizanţi Prelungirea efectului

Reacţii adverse

Etilmorfina Estradiol Prelungirea efectului

Ciclofosfamida Cloramfenicol

Prednison

Diminuarea efectului

Reacţii adverse



dd. . InteracInteracţţiunileiunile aasupra supra excreexcreţţieiiei urinareurinare



Rata de Rata de eliminareeliminare (T1/2)(T1/2) a a unuiunui medicamentmedicament = principalulprincipalul factor factor 
carcare e exprimăexprimă duratdurataa efectuluiefectului farmacologicfarmacologic, , determinânddeterminând
intervalulintervalul îîntrentre doze (doze (douădouă sausau administrăriadministrări succesivesuccesive). ). 
SSttăărrilile e patologicpatologicee care afectează mecanismele de eliminare va 
influenţa T1/2. 
Rata Rata elimineliminăriiării sausau timpultimpul de de îînjumătănjumătăţţireire::

RDRD
T1/2  =  0,693  T1/2  =  0,693  -------------------- ec.3ec.3

CLorgCLorg
undeunde::

RD = rata de distribuţie, 
CLorg = clearence-ul organismului,
0,693 = constantă.

CleareCleareanancece--ulul organismuluiorganismului = volumulvolumul de de plasmăplasmă supussupus
transformărilortransformărilor îîn n vedereavederea eliminăriieliminării medicamentului medicamentului îîntrntr--oo
unitateunitate de de timptimp şşii care care se se măsoarămăsoară îîn n (ml/min)/(ml/min)/kgcorpkgcorp..

CLorgCLorg = CLR  +  CLNR= CLR  +  CLNR
UndeUnde::

CLR = cleareance-ul renal şi
CLNR = cleareance-ul non-renal.



ExcreExcreţţiaia medicamentmedicamentuluiului este legată de: 
–– filtrareafiltrarea glomerularăglomerulară, , 
–– reabsorbreabsorbţţiaia tubularătubulară şi
–– de de secresecreţţiaia tubularătubulară..

Mulţi farmaconi se elimină prin mai multe mecanisme.

Medicamentele liberelibere, , nefixatenefixate pepe proteineproteine plasmatice:
► se elimină prin filtrarefiltrare glomerularăglomerulară..
UltrafiltrareaUltrafiltrarea poate săsă fiefie//sausau nunu urmată de resorbresorbţţieie tubularătubulară

FormeleFormele neionizateneionizate, , liposolubileliposolubile ale ale medicamentelormedicamentelor se pot se pot 
resorbiresorbi la la nivelulnivelul membraneimembranei tubilortubilor renalirenali..



Un factor important ce intervine în dirijareadirijarea resorbresorbţţieiiei îl
constituie pHpH--ulul uriniiurinii tubulare:

·· îîn n urinaurina acidăacidă,, medicamentelemedicamentele aciziacizi slabislabi se află sub formă
neionizatăneionizată liposolubilăliposolubilă (HX),(HX), care difuzează uşor din tubul
renal spre plasmă, având un clearance scăzut;

· în urinaurina alcalinăalcalină,, ele se află sub sub formăformă ionizatăionizată (X(X-- + H+)+ H+)
nedifuzibilănedifuzibilă,, ce se elimină prin urină.

ÎÎn n cazulcazul medicamentelormedicamentelor bazebaze slabeslabe, , situasituaţţiaia se se prezintăprezintă
inversinvers..
pHpH--ulul urineiurinei poate varia având valori de 4,5de 4,5 -- 8,8, modificărilemodificările
acestuiaacestuia influeninfluenţţeazăează considerabilconsiderabil resorbresorbţţiaia tubularătubulară şşii, , 
consecutivconsecutiv, , excreexcreţţiaia renalărenală a a medicamentelormedicamentelor. . 



În cazul medicamentelor care sunt aciziacizi slabislabi (pKa 3(pKa 3--7)7) (ex: 
anticoagulantele, acidul nalidixic, barbituricele, indometacinul, 
fenilbutazona, salicilaţii, streptomicina, sulfamidele, penicilina
etc.) excreexcreţţiaia vava scădeascădea dacădacă urinaurina esteeste acidăacidă şşii vava crecreşştete dacădacă
urinaurina devinedevine alcalinăalcalină..

Medicamentele ce sunt bazebaze slabeslabe (pKa 7,5(pKa 7,5--10,5)10,5) (ex: cofeina, 
antihistaminicele, antipirina, nicotina, petidina, procaina, 
teofilina, etc.) prezintă o o excreexcreţţieie urinarăurinară crescutăcrescută îîn n cazulcazul
urineiurinei acideacide. . În urinaurina alcalinăalcalină, eliminarea lor scade ((SaftaSafta, 1984), 1984)



• Dintre medicamentele care pot determina schimbareaschimbarea
pHpH--uluiului urinarurinar amintim: bicarbonatulbicarbonatul de de sodiusodiu, care 
alcalinizeazăalcalinizează urinaurina,, precum şi acidulacidul ascorbicascorbic şi cloruraclorura
de de amoniuamoniu,, care producproduc acidifiereaacidifierea urineiurinei..

•• AlcalinizareaAlcalinizarea urineiurinei e necesară în cazul administrării
sulfamidelor care care acetileazăacetilează (ex: sulfatiazol, 
sulfadiazina etc.) pt. a evita cristalizarea intratubulară.

• În urinaurina cu pH cu pH alcalinalcalin,, crecreşştete solubilitateasolubilitatea sulfamidelorsulfamidelor..



• Unele medicamente devindevin maimai activeactive în tratamentul unor
afecţiuni ale aparatului urinar dacă se asigură pH pH optimoptim..

DDe e exempluexemplu::

pH pH alcalinalcalin,, în cazul antibioticelor aminoglicozidice, 
eritromicinei, rimfapicinei sau

ph ph acidacid (5,5 5,5 sau mai scăzut) ac. nalidixic, nitrofurantoinei, 
cefalosporinelor, tetraciclinelor (doxiciclina, în special). 

•• MetenaminaMetenamina devine activă la pH acid, transformându-se 
în formaldehidă.

• În cazul secresecreţţieiiei tubularetubulare, eliminareaeliminarea medicamentelormedicamentelor
necesită intervenţia unui mecanismmecanism de transport de transport activactiv, cu , cu 
consumconsum de de energieenergie. . 



• Se cunosc mai multe sisteme de transport pt. medicamente: 
unul pentru celecele acideacide şi altul pentru cele bazice. 

• În faza eliminării pot apare interacinteracţţiuniiuni competitive competitive pentrupentru
acelaacelaşşii transportortransportor..

• Un exemplu deja clasic îl constituie probenecidulprobenecidul care 
blocheazăblochează secresecreţţiaia tubularătubulară a a penicilineipenicilinei..

• Astfel vava crecreşştete concentraconcentraţţiaia plasmaticăplasmatică (3(3--6 6 oriori)) şi se va
prelungiprelungi timpultimpul de de îînjumătănjumătăţţireire biologicăbiologică a a penicilineipenicilinei de 22--
2,5 2,5 oriori. . 

• Acest efect e utilizabil în cazcaz de de infecinfecţţiiii în care sunt necesare
doze mari de penicilină ((asociereaasocierea penicilinăpenicilină ++ probenecidprobenecid
esteeste contraindicatăcontraindicată îîn n afecafecţţiunileiunile renalerenale).).



InteracInteracţţiuneaiunea medicamentelormedicamentelor
la la nivelulnivelul sistemelorsistemelor de de 
transport transport activactiv din din tubiitubii renalirenali
((dupădupă SaftaSafta, 1984) , 1984) 

Medicament Interacţionează cu:
Sulfamide Penicilina G, Tolbutamida

Probenecid Penicilina G, Ampicilina

Oxacilina, Carbenicilina

Cefalotina, Indometacina
Clorotiazina

Salicilaţi Probenecid, Fenilbutazona

Sulfinpirazona, Penicilina

Metotrexat

Fenilbutazona Penicilina G, Tolbutamida
Acetohexamida

Oxifenilbutazona Penicilina G

Aminofenazona Penicilina

Derivaţi cumarinici Clorpropamida

Sulfinpirazona Salicilaţi



•• AsociereaAsocierea furosemiduluifurosemidului cu derivaderivaţţiiii aciduluiacidului salicilicsalicilic, în 
urma competiţiei pentru mecanismele de eliminare renală, 
poate duceduce la la intoxicaintoxicaţţieie,, chiar în cazul administrării unor
doze reduse de de salicilasalicilaţţii..

•• ModificareaModificarea echilibruluiechilibrului hidroelectrolitichidroelectrolitic poatepoate influeninfluenţţaa
acacţţiuneaiunea farmacodinamicăfarmacodinamică, , eficacitateaeficacitatea şşii // sausau toxicitateatoxicitatea.

•• HipopotasemiaHipopotasemia,, ce poate apare consecutiv administrării
diureticelor → intensificareaintensificarea acacţţiuniiiunii glicozizilorglicozizilor cardiotonicicardiotonici. . 

•• HHipopotasemiaipopotasemia reducereduce sau antagonizeazăantagonizează efectul antiaritmic
al: chinidineichinidinei, , procainamideiprocainamidei, , lidocaineilidocainei etc.

•• DerivaDerivaţţiiii piralidinicipiralidinici (ex. fenilbutazona) determină retenretenţţiiaa
Na şi apei = edemeedeme ++ antagonizantagonizareaarea efectulefectuluiui diureticelordiureticelor..

• Diminuarea concentraţiei de sodiu, după unele diureticediuretice,,
măremăreşştete toxicitateatoxicitatea sărurilorsărurilor de de litiulitiu.



• Lichidul intracelular e e maimai acidacid, în raport cu plasma = 
concentraţia medicamentelormedicamentelor bazebaze slabeslabe va fi maimai ridicatăridicată în 
mediulmediul ICIC,, iar a a celorcelor cu cu caractercaracter acid slab acid slab vava fifi maimai redusăredusă..

•• ModificareaModificarea pHpH--uluiului plasmaticplasmatic = schimbaschimba raportulraportul dintredintre
concentraconcentraţţiaia ICIC şşii ceacea ECEC a medicamentului. a medicamentului. 

Exemplu:Exemplu:

un medicament acidacid, în condicondiţţiiii de de acidozăacidoză,, devine maimai pupuţţinin
ionizationizat şşii poatepoate penetrapenetra intracelularintracelular::

în intoxicaintoxicaţţiaia cu cu barbituricebarbiturice,, datoritădatorită deprimăriideprimării centruluicentrului
respiratorrespirator == acidozăacidoză respiratorierespiratorie →→ alcalinizareaalcalinizarea mediuluimediului
intern cu bicarbonatbicarbonat de de sodiusodiu vava determinadetermina acumulareaacumularea
extracelularăextracelulară şşii vava facilitafacilita eliminareaeliminarea renalărenală a a toxiculuitoxicului..



Influenţa pH-ului asupra absorbtiei, distribuirii si eliminării unor medicamente
(după Safta, 1984)

Procesul Medicamente
acizi slabi

Medicamente
baze slabe

Absorbţia gastrică relativ rapidă relativ lentă

Absorbţia în intestinul subţire relativ lentă relativ rapidă

Raportul concentraţie plasmatică /

concentraţie intracelulară

Ridicat scăzut

Clearance renal în:

- urina acidă

- urina alcalină

- redus

- ridicat

- ridicat

- redus



InteracInteracţţiunileiunile
de de ordinordin farmacodinamicfarmacodinamic



Un efectefect farmacodinamicfarmacodinamic (sin. acţiune farmacologică)

SSumauma răspunsurilorrăspunsurilor organismuluiorganismului oglinditeoglindite funcfuncţţionalional, , 
dupădupă administrăriadministrări de de medicamentemedicamente. . 

InteracInteracţţiuneaiunea organismorganism –– medicamentmedicament = amplificareaamplificarea sausau
diminuareadiminuarea unorunor funcfuncţţiiii specificespecifice ale ale organismuluiorganismului cu cu 
caractercaracter ((îîn general) n general) reversibilreversibil, , cantitativcantitativ şşii nu nu are ca are ca 
rezultatrezultat creareacrearea unorunor noinoi funcfuncţţiiii fiziologicefiziologice..

ApariApariţţiaia unuiunui efectefect ““vizibilvizibil”” = legatlegat de de existenexistenţţaa uneiunei doze doze 
minimeminime de medicament.de medicament.



EfectEfect principal principal 

răspunsul celcel maimai vizibilvizibil apărut după administrarea unui
medicament (ex: narcoza după administrarea unui narcotic, 
vindecarea unei bacterioze post tratament antibiotic etc.).

EfectEfect secundarsecundar

răspunsul sau răspunsurile maimai pupuţţinin intenseintense care pot care pot îînsonsoţţii
un un efectefect principalprincipal (ex: efectul sedativ, chiar hipnotic al 
antihistaminicelor). 

În general efecteleefectele secundaresecundare nu nu suntsunt doritedorite în practica
terapeutică veterinară, ele fiindfiind dăunătoaredăunătoare (reacţii adverse)



O altă clasificare se referă la modificările funcmodificările funcţţionaleionale pe care le
determina în organism un medicament:

EfectEfect stimulantstimulant
atunci când un medicament crecreşştete stareastarea funcfuncţţionalăională a a unuiunui
organ, organ, aparataparat sausau sistemsistem:
-- direct,direct, prinprin stimuli stimuli excitanexcitanţţii îndreptaţi spre acestea sau
-- indirect,indirect, prinprin blocareablocarea sausau diminuareadiminuarea uneiunei funcfuncţţiiii inhibitoareinhibitoare
Exemple:Exemple:
-- adrenalinaadrenalina stimulează receptorii cardiaci beta-adrenergici =
tahicardie, modificare ce poate fi realizatărealizată şşii prinprin inhibareainhibarea
receptorilorreceptorilor cardiacicardiaci MM--colinergicicolinergici de de cătrecătre atropinăatropină). 

- ddigitalinaigitalina poatepoate stimulastimula miocardulmiocardul ((activitateactivitate stimulantăstimulantă)) dar
în acelaşi timp, poate săsă scadăscadă conductibilitateaconductibilitatea fasciculelorfasciculelor
HissHiss ((decideci activitateactivitate inhibitoareinhibitoare).).



EfectEfect deprimantdeprimant

Realizat de către medicamentele care au capacitatea dede--a a 
reducereduce stareastarea funcfuncţţionalăională a a unuiunui organ, organ, aparataparat sausau sistemsistem
prinprin inhibareinhibare propriupropriu--zisăzisă sausau prinprin excitareaexcitarea uneiunei funcfuncţţiiii
inhibitoriiinhibitorii::

Exemplu:Exemplu:

PParaliziaaralizia terminaterminaţţiiloriilor adrenergice catecolaminice ((tahicardietahicardie))
se realizeaza directdirect prinprin administrareaadministrarea guanetidineiguanetidinei. 

RezultatRezultat fiziologicfiziologic == bradicardibradicardiee..

În acelaacelaşşii timptimp acetilcolinaacetilcolina poate realiza acelaacelaşşii efectefect îîn modn mod
indirectindirect prinprin excitareaexcitarea receptorilorreceptorilor cardiacicardiaci MM--colinergicicolinergici ((rolrol
bradicardicbradicardic). ). 



Unele medicamente pot determina efecte depresoareefecte depresoare care vor vor 
aboli (paraliza) funcaboli (paraliza) funcţţia vizatăia vizată..

Această medicaţie este apelată atunci când în practică se 
constată exagerareaexagerarea unorunor funcfuncţţiiii îîn n cursulcursul unorunor boliboli (ex: 
substanţele depresoare SNC, în cazul excitaţiilor anormale, 
substanţele antispasmodice, antidiareice, astringente etc.).

Legat de această clasificare, modificareamodificarea fiziologicăfiziologică se poate
exprima printr-un:

EfectEfect directdirect

substanţa activă acţionează asupraasupra obiectivuluiobiectivului îîn mod directn mod direct
(ex: excitareaexcitarea centrilorcentrilor bulbaribulbari de de cătrecătre COCO22 sausau excitareaexcitarea
centrilorcentrilor nervonervoşşii corticalicorticali de de cătrecătre cofeinăcofeină);



EfectEfect electivelectiv

când medicamentele acţionează de-o manierămanieră specialăspecială,, electivelectiv,,
doardoar asupraasupra unuiunui organ organ sausau funcfuncţţiiii (ex(ex: digitalicele acţionează
electiv asupra cordului şi funcţiei acestuia). 

În realitate, pupuţţineine medicamentemedicamente posedăposedă aceastăaceastă funcfuncţţieie, ele
influeninfluenţţândând şi alte organe sau sisteme ale organismului (ex: 
aceeaşi digitală = efecte şi asupra SNC şi rinichiului), de aceea, 
nu se poate vorbi de un un efectefect electivelectiv propriupropriu--ziszis. . 

Mai corectă este exprimarea: 

efectefect preponderentpreponderent sausau dominant.dominant.



EfectEfect indirectindirect

caracterizat prin inducereainducerea aceleiaaceleiaşşii modificărimodificări (ca în cazul
acţiunii directe), dardar printrprintr--oo altăaltă manierămanieră. . 

Cofeina, poate determina vasoconstricvasoconstricţţieie prinprin acacţţiuneiune
directădirectă, dar poate determina şi ““vasoconstricvasoconstricţţiiaa indirectăindirectă””
prinprin stimulareastimularea centruluicentrului vasomotor bulbar. vasomotor bulbar. 

DeciDeci cofeinacofeina reduce reduce diurezadiureza atât prin acacţţiuneiune directădirectă (asupra
rinichiului), cât şi indirectindirect (acţiune asupra aparatului cardio-
vascular).



O clasificare a efectelor poate viza localizarealocalizarea::
EfectEfect locallocal
identificabilidentificabil la la locullocul administrăriiadministrării şi care se consideră că nu nu 
ajungeajunge îîn n patulpatul vascular.vascular.
Cele mai cunoscute “producătoare” de efecte locale = topiceletopicele..
Această clasificare e pur teoretică, deoarece şi topice au efecte
mai mult decât locale, prin interacţiunile ţesuturilor adiacente.

EfectEfect generalgeneral
se produce odatăodată cu cu pătrundereapătrunderea medicamentelor îîn n circulacirculaţţiaia
generalăgenerală,, care apoi, datorită distribuţiei, determina efecte în 
toate ţesuturile şi organele. 
Exemple:Exemple:
- stricnina, declanşează efecte generale, prin excitarea SNC,
- adrenalina, prin acţiunea sa hipertensivă, 
- papaverina prin acţiunea sa antispasmodică. 
Medicamentele cu acacţţiuneiune generalăgenerală pot pot acacţţionaiona locallocal: ex. 
activitatea iritantă locală a cloralhidratuluicloralhidratului,, (uzual ca narcotic). 



În funcţie de activitateaactivitatea specificăspecifică,, antibacterianăantibacteriană, , antipatogenăantipatogenă
sausau simptomaticăsimptomatică, , efecteleefectele pot pot fifi::

EfectEfect etiotropetiotrop
se referă la acţiunea medicamentelor asupra agenţilor
patogeni (ex: chimioterapice, antibiotice, antiparazitare). ÎÎn n 
medicinamedicina veterinarăveterinară terapiaterapia etiotropăetiotropă se se considerăconsideră a a fifi ceacea maimai
raraţţionalăională..

EfectEfect antipatogenantipatogen

urmarea acţiunii medicamentelor asupraasupra mecanismelormecanismelor
patogenicepatogenice instalateinstalate ale unei boli. 

Deci, se referă la la altealte cauzecauze ale ale uneiunei boliboli, , diferitediferite de de agenagenţţiiii
etiologicietiologici (ex: hipovitaminoze, hipomineraloze, histaminemia
etc.) care sunt combătutecombătute prinprin medicamedicaţţiaia specificăspecifică (vitamine, 
oligominerale, calciu, antihistaminice etc.).



EfectEfect simptomaticsimptomatic

produs consecutiv intervenţiei medicamentoase asupraasupra
simptomatologieisimptomatologiei uneiunei boliboli..

RRezultatulezultatul = crecreşştereaterea rezistenrezistenţţeiei organismuluiorganismului,, chiarchiar dacădacă cauzacauza
nu nu vava fifi combătutăcombătută..

EExxempleemple: : 

CCofeinaofeina previne colapsul →→ crecreşştereaterea presiuniipresiunii sanguine scăzute, 

OOpiaceepiaceelele suprimă durerile acute care pot instala şocul. 

Tot efecteefecte simptomaticesimptomatice ((indirecteindirecte)) →→ imunostimulanteimunostimulantelele
(extracte tisulare, polidin, iodisept, vaccinuri etc.) în proceseleprocesele
imunosupresoareimunosupresoare..

Se cunoaşte că un un singursingur medicamentmedicament poate intra în relarelaţţieie cu cu 
maimai multemulte tipuritipuri de de receptorireceptori,, a a cărorcăror stimularestimulare = efecteefecte diferitediferite, 
uneoriuneori opuseopuse (ex: adrenalinaadrenalina produce vasodilatavasodilataţţieie la doze mici
prinprin legarealegarea la la receptoriireceptorii betabeta şi vasoconstricvasoconstricţţieie la doze 
terapeutice prin legarea receptoriireceptorii alfaalfa). 



• Un efectefect farmacologicfarmacologic va apare maimai îîntâintâi la la nivelnivel invizibilinvizibil, 
celularcelular,, această activitate fiind urmată de modificărimodificări care se care se 
pot pot amplificaamplifica la la nivelnivel metabolicmetabolic (care interesează toate
componentele celulare în egală măsură) şi doar apoi se va
prefigura ca efectefect farmacologicfarmacologic global. global. 

•• UUnelenele sistemesisteme fiziologicefiziologice deprimatedeprimate de medicamente, 
structurile morfologice analoge au capacitatea, într-o primă
fază, de a se putea adapta prinprin accentuareaaccentuarea funcfuncţţionalităionalităţţiiii
propriiproprii. . 

• În situaţia îîntreruperiintreruperii administrăriiadministrării medicamentului 
respectiv, aceste mecanisme de compensare vor persista
(fenomenulfenomenul reboundrebound), aceasta fiind explicaţia sindromuluisindromului
de de abstinenabstinenţţăă. . 



AsocierileAsocierile sinergicesinergice



AsocierileAsocierile de de ““bunăbună naturănatură”” = sinergismsinergism medicamentosmedicamentos. . 

AvantajeAvantaje::

-- efectefect terapeuticterapeutic decelabildecelabil şşii la doze la doze micimici

-- reducereareducerea incidenincidenţţeiei efectelorefectelor adverseadverse

-- obobţţinereainerea unorunor condicondiţţionăriionări eficienteeficiente

DezavantajeDezavantaje::

-- potenpotenţţaarearea efectulefectuluiui cu cu activitateactivitate deprimantădeprimantă SNCSNC



SinergismulSinergismul medicamentosmedicamentos (sin = (sin = îîmpreunămpreună, , ergonergon = = acacţţiuneiune))

importanimportanţţăă practicăpractică directădirectă pentru că, prin ““asocieriasocieri gânditegândite””,,
se poate obţine acelaacelaşşii efectefect terapeuticterapeutic dar cu doze multmult maimai
micimici,, astfel reducândureducându--se se incidenincidenţţaa reacreacţţiiloriilor adverse.adverse.

SinergismulSinergismul poatepoate fifi directdirect şi se numeşte şşii sumasumaţţieie ((sausau
adiadiţţieie).).

Determină efecteefecte finale (E)finale (E) ce pot fi celcel multmult egaleegale cu cu sumasuma
algebricăalgebrică a a efectelorefectelor parparţţialeiale a a douădouă medicamentemedicamente asociateasociate A A 
şşii B B (E(E << A+B).A+B).



FFenomenenomenulul ee frecventfrecvent îîntâlnitntâlnit în cazul medicamentelor ccarare e 
au au aceeaaceeaşşii acacţţiuneiune şşii acelaacelaşşii mecanismmecanism de de acacţţiuneiune (ex: 
sumaţia efectelor sulfamidelor (Suzotril, Ametosulfin etc.), 
sumasumaţţiaia efectelorefectelor analgeziceloranalgezicelor (aminofenazonă, fenacetină), 
efectul parasimpaticomimeticelor (ce produc intensificarea
funcţiei digestive, mioză, scăderea presiunii intraoculare
etc.), narcoticele ce produc narcoza prin depresia encefalului, 

bulbului sau măduvei).



SinergismulSinergismul directdirect

caracteristic s.a. înrudite ca mod de acţiune care-şi exercită
mecanismul asupra aceleiaşi ““ţţinteinte””..

În cazul acestui sinergism ((sumasumaţţiaia sausau adiadiţţiaia)) medicamentele
asociate nu se influenţează reciproc, rata fixării pe receptori
fiind egală. 

LărgireaLărgirea spectruluispectrului de de activitateactivitate →→ asocieri:asocieri:

aantibioticentibiotice: penicilinăpenicilină + + streptomicinăstreptomicină, , ampicilinăampicilină + + cloxacilinăcloxacilină, , 
gentamicinăgentamicină + + vancomicinăvancomicină sau

antiparazitareantiparazitare:: rafoxanidrafoxanid + + tiabendazoltiabendazol, , oxiclozamidoxiclozamid + + 
tetramisoltetramisol, , albendazolalbendazol + + levamisollevamisol etc.

În situaţia în care nu au nu au acelaacelaşşii mecanismmecanism de acţiune şi au 
““ţţinteinte”” morfologicemorfologice diferitediferite, se vorbeşte de sinergismulsinergismul indirectindirect
(ex: pilocarpina şi purgativele saline).



Un exemplu de sinergismsinergism indirectindirect::

cel dintre atropinăatropină şşii adrenalinăadrenalină,, ambele intens midriatice
dar prin activităţi şi ““sediisedii morfologicemorfologice”” diferitediferite: : 

- atropina, prin paralizareaparalizarea musculaturiimusculaturii circularecirculare a a irisuluiirisului, 
inervată de filetelefiletele parasimpaticeparasimpatice (midriază pasivă) şi

- adrenalina, prin activareaactivarea musculaturiimusculaturii radiareradiare a a irisuluiirisului,,
inervată de această dată de de simpaticsimpatic (midriază activă). 

EfecteleEfectele induseinduse de de sinergismulsinergismul indirect indirect suntsunt maimai intense.intense.



PotenPotenţţareaarea medicamentoasămedicamentoasă

tot sinergism medicamentos dar care urmăreşte un un efectefect final final 
intensificatintensificat, , superior superior sumeisumei efectelorefectelor parparţţialeiale determinate de determinate de 
medicamentelemedicamentele asociateasociate A A şşii B (E > A+B).B (E > A+B).

Potenţarea esteeste o o superadisuperadiţţieie de de efecteefecte a unor medicamente
din clase terapeutice diferite ce pot avea efecte asemănătoare
(ex: asociereaasocierea sulfamidelorsulfamidelor + + potenpotenţţializatoriiializatorii conduce la 
amplificarea xx 55--1010 oriori a a activităactivităţţiiii antibacterieneantibacteriene, 

TrifadoxinulTrifadoxinul = = SulfadoxinSulfadoxin + + TrimetoprimTrimetoprim îîn n proporproporţţieie de 5:1de 5:1 are 
activitate xx 88--10 10 oriori maimai puternicăputernică decâtdecât a a fiecăruifiecărui component component 
îîn parte.n parte.

SulfaveridinSulfaveridina =a = SulfaquinoxalinăSulfaquinoxalină ++ EtoxidiaveridinăEtoxidiaveridină == efectefect
anticoccidiananticoccidian amplificatamplificat; ; 

SSulfatululfatul de de magneziumagneziu potenpotenţţeazăează acacţţiuneaiunea hipnoticăhipnotică a 
cloralhidratuluicloralhidratului,,

Penicilinele suntsunt potenpotenţţateate de unele sulfamide etc.). 



PotenPotenţţareaarea mai poatepoate urmăriurmări intensificareaintensificarea efectelorefectelor unuiunui
component al component al asocieriiasocierii prinprin intermediulintermediul altuialtui component al component al 
asocieriiasocierii (acesta neavând acelaşi efect)
EExxempluemplu: : 
NNeurolepticeleeurolepticele potenpotenţţeazăează narcoticelenarcoticele::
Droperidolul potenpotenţţeazăează analgeziaanalgezia Fentanilului (în NLA).
Prin potenţare, dozeledozele uzualeuzuale ale ale unuiunui medicament pot medicament pot fifi
scăzutescăzute, , efectulefectul obobţţinutinut îîn n urmaurma asocieriiasocierii fiindfiind identicidentic sausau
maimai ampluamplu
EExxempluemplu: : 
asociereaasocierea terapeuticăterapeutică între atropinăatropină şi papaverinăpapaverină
determină aceleaaceleaşşii efecteefecte ca ca dozeledozele terapeuticeterapeutice individualeindividuale, 
chiar şi la 50% 50% dintrdintr--oo dozădoză terapeuticăterapeutică mediemedie pentru
atropinăatropină şi 33% 33% dintrdintr--oo dozădoză terapeuticăterapeutică mediemedie pentrupentru
papaverinăpapaverină).
AsocierileAsocierile de de potenpotenţţareare suntsunt celecele maimai utile utile îîn n medicinamedicina
veterinarăveterinară, , sinergismulsinergismul clinic clinic fiindfiind adeseaadesea apelatapelat îîn n cazurilecazurile
de terapie de terapie veterinarăveterinară..



ÎÎn n concluzieconcluzie,,
asocierile de potenţare pot pot fifi urmareaurmarea mecanismemecanismelorlor::
-- inhibareainhibarea inactivăriiinactivării unorunor medicamentemedicamente

exexempleemple:: potenţarea activităţii acetilcolinei şi a esterilor
colinei prin anticolinesterazice;

-- antagonizareaantagonizarea biosintezeibiosintezei unuiunui componentcomponent esenesenţţialial al al 
metabolismuluimetabolismului
exexempleemple:: sulfamidele şi potenţializatorii inhibă biosinteza
acidului tetrahidrofolic microbian;

-- sensibilizareasensibilizarea unorunor substraturisubstraturi la la acacţţiuneaiunea ulterioarăulterioară a a unorunor
medicamentemedicamente
exexempleemple:: clorpromazina determină modificări ale SNC care 
vor sensibiliza neuronii la activitatea unor inhibitori ai SNC.



AsocierileAsocierile de de atenuareatenuare



NNu u suntsunt foartefoarte frecventefrecvente în M.V.M.V. fiind folosite îîn special n special îîn n 
cazulcazul medicamentelormedicamentelor cu cu acacţţiuneiune “prea drastică”

EExxempluemplu: : 

Activitatea iritantăiritantă şşii purgativăpurgativă a uleiului de croton →→
diminuatădiminuată de uleiul de floarea soarelui (sau ricin), cunoscute
ca având activitateactivitate maimai ““blândăblândă””..

AsocierileAsocierile indiferenteindiferente

Realizate între medicamente care nu se influenţează reciproc. 
Acestă asociere →→ frecventfrecventăă îîn n cazulcazul preparatelorpreparatelor magistralemagistrale
sausau tipizatetipizate..



AsocierileAsocierile antagonisteantagoniste



Efectele farmacodinamice consecutive consecutive asocierilorasocierilor pot pot aveaavea şşii
caractercaracter antagonicantagonic, , fiindfiind supusesupuse sinergismuluisinergismului..

SinergismulSinergismul clinicclinic

este efectulefectul cumulatcumulat al tuturortuturor medicamentelor administrate 
unui animal, unde, deşi mecanismele de acţiune şi proprietăţile
farmacodinamice sunt diferite, folosirea în asociere va duce la 
tratarea eficientă a unui animal.

EExxempluemplu: : 

Asocierea îîn n atoniaatonia prestomacelorprestomacelor a cofeineicofeinei, , vasoperifuluivasoperifului şşii
purgativelorpurgativelor saline.saline.



AntagonismulAntagonismul

e reprezentat de activitateaactivitatea contrarăcontrară, , opusăopusă,, a două sau mai
multe medicamente, care-şi anuleazăanulează parparţţialial sausau totaltotal
acţiunea farmacodinamică. 

Situaţia reclamă prezenţa unuiunui agonistagonist (ce influenţează
efectul farmacodinamic) şi a unuiunui antagonistantagonist (ccarare e 
influeninfluenţţeazăează efectulefectul produsprodus de agonistde agonist,, în sensul diminuăriidiminuării
sausau anihilăriianihilării). 

InteracInteracţţiuniiuni antagonisteantagoniste

Pot surveni în cuplareacuplarea pepe receptoriireceptorii celularicelulari sau în diferitediferite
proceseprocese enzimaticeenzimatice

ExExemple:emple:

SSulfamideleulfamidele sunt antagonizate competitiv de către APABAPAB sau
de substanţele cu structurăstructură asemănătoareasemănătoare ce derivă din acest
compus: procainaprocaina, , anestezinaanestezina; 

Administrarea concomitentă a unuiunui bacteriostaticbacteriostatic şi a unui
bactericidbactericid reprezintăreprezintă = antagonism antagonism medicamentosmedicamentos..



AntagonismulAntagonismul medicamentosmedicamentos clinicclinic poate fi clasificat ca:

DirectDirect
Două sau mai multe substanţe acacţţioneazăionează îîn n senssens contrarcontrar, dar
asupraasupra aceluiaaceluiaşşii obiectivobiectiv morfologicmorfologic

ExExempluemplu: : 
Musculatura circularăcirculară a a irisuluiirisului poate fi paralizatăparalizată de de cătrecătre
atropinăatropină,, instalându-se midriazamidriaza,, în timp ce ezerinaezerina acţionează
asupra aceleiaşi musculaturi determinând stimulareastimularea eiei şşii
instalareainstalarea, , îîn final, a n final, a miozeimiozei.

Indirect Indirect 
Substanţe cu activitateactivitate contrarăcontrară acţionează asupra unor
obiectiveobiective morfologicemorfologice diferitediferite

EExxempluemplu: : 
PPilocarpinailocarpina contractăcontractă pupilapupila prin stimulareastimularea musculaturiimusculaturii
circularecirculare a a irisuluiirisului, în timp ce adrenalinaadrenalina dilatădilată pupilapupila
acacţţionândionând,  ,  asupraasupra musculaturiimusculaturii radiareradiare a a irisuluiirisului. . 



În funcfuncţţieie de de intensitateaintensitatea acţiunii farmacodinamice se 
cunoaşte un antagonism:antagonism:

UnilateralUnilateral

Când una din substanţele active active antagoniceantagonice are o o activitateactivitate
farmacodinamicăfarmacodinamică maimai intensăintensă..

Este situaţia ceacea maimai obiobişşnuitănuită îîn terapeutica n terapeutica veterinarăveterinară (de de 
obiceiobicei substansubstanţţeleele depresoaredepresoare posedăposedă o o activitateactivitate maimai
puternicăputernică decâtdecât a a celorcelor excitanteexcitante);

BilateralBilateral

Când substanţele antagonice au activitate la la felfel de de intensăintensă..

Aceste două tipuri de antagonism mai sunt denumitedenumite şşii::
antagonism antagonism fiziologicfiziologic sausau farmacodinamicfarmacodinamic..



Tot antagonismantagonism este şi cel:

•• fizicfizic şşii

•• chimicchimic,,

Forme ce apar în urma unei reacreacţţiiii fizicefizice sausau chimicechimice directedirecte
de tip agonistagonist--antagonistantagonist..

EExxempleemple: : 

EDTAEDTA,, capacitate de a fixafixa metalemetale grelegrele, 

AAciziicizii ++ alcaliialcalii în stărilestările de de acidozăacidoză ale tubului digestiv,

AAlbuminelbuminelele în contact cu contact cu sărurilesărurile metalelor grele, 

TTaninulaninul în prezenţa alcaloizilor etc.



AAmbivalenmbivalenţţaa farmacodinamicfarmacodinamicăă::

două substanţe pot pot fifi atâtatât antagonisteantagoniste câtcât şşii sinergicesinergice::

PPapaverinaapaverina este:

→→ sinergicăsinergică cu morfina când e vorba de analgezie,  
→→ antagonicăantagonică asupra sfincterelor digestive pe care morfina
le contractă, iar papaverina le relaxează; 

NNarcotinaarcotina şşii morfinamorfina sunt:

→→ sinergicesinergice ca ca activitateactivitate asupraasupra dureriidurerii, , 

→→ antagoniceantagonice în ce priveşte centrul respirator, pe care 
narcotina îîll stimuleazăstimulează, iar morfina îîll deprimădeprimă.

Organismul ca un ““tot tot unitarunitar”” primeşte ““informainformaţţiiii”” din 
exterior şi interior, administrareaadministrarea de de medicamentemedicamente fiind un 
““stimulstimul”” reglatreglat prinprin feedfeed--back. back. 



Când medicamentele ““deprimădeprimă”” sistemelesistemele fiziologicefiziologice,,
substraturilesubstraturile morfologicemorfologice dependentedependente se se vorvor adaptaadapta, îîn prima n prima 
fazăfază prinprin accentuarea funcţionalităţii
ÎÎn n cazulcazul suprimăriisuprimării administrăriiadministrării medicamentelormedicamentelor respective, respective, 
mecanismelemecanismele de de compensarecompensare rămânrămân prezenteprezente. . 

AAntagonismntagonismulul biologic.biologic.

Se poate subsubîîmpărmpărţţii în:

1.1. Antagonism Antagonism competitivcompetitiv
2.2. Antagonism nonAntagonism non--competitivcompetitiv
3.3. Antagonism Antagonism funcfuncţţionalional
4.4. Antagonism Antagonism fiziologicfiziologic



1).1). Antagonismul competitiv Antagonismul competitiv 

Se produce când agonistul şi antagonistul acacţţionează asupra ionează asupra 
aceluiaaceluiaşşi receptor efector.i receptor efector.

AntagonismulAntagonismul competitivcompetitiv esteeste::

-- specific, specific, 
-- reversibilreversibil şşii
-- reciprocreciproc..



AntagonismulAntagonismul nonnon--competitivcompetitiv

Antagonistul nunu se se vava fixafixa pepe acelaacelaşşii receptor cu receptor cu agonistulagonistul
sau vava acacţţionaiona pepe zone zone diferitediferite ale ale receptoruluireceptorului..

Exemple:Exemple:

Administrările excesive de corticoizi deprimădeprimă major major 
corticosuprarenalacorticosuprarenala →→ depresidepresiee hipotalamohipotalamo -- hipofizarăhipofizară = = 
depledepleţţiiaa corticotropineicorticotropinei. . 

În evaluarea relarelaţţieiiei receptorreceptor--medicamentmedicament sunt esenţiale:

-- afinitateaafinitatea şi

-- activitateaactivitatea intrinsecăintrinsecă (adicăadică ““atracatracţţiaia”” dintredintre receptor receptor şşii
medicament medicament precumprecum şşii capacitateacapacitatea receptoruluireceptorului stimulatstimulat
de a de a determinadetermina efecteefecte farmacodinamicefarmacodinamice). 



AgonistulAgonistul posedă ambele calităţi enunţate,  

AAntagonistulntagonistul posedă afinitate doardoar fafaţţăă de receptorde receptor şşii vava
blocabloca efectulefectul agonistuluiagonistului

EExxempluemplu: : 

AAcetilcolinacetilcolina vava acacţţionaiona asupraasupra receptorilorreceptorilor specificispecifici
muscarinicimuscarinici (M)(M) sau nicotinicinicotinici (N)(N) determinând efecteefecte aalfalfa--
adrenomimeticeadrenomimetice (asupra receptorilor alfaalfa),

HHistaminaistamina,, activeaza receptorii HH11 şşii HH22 . 

Acest tip de antagonismtip de antagonism nu nu prezintăprezintă specificitatespecificitate între
agonist şi antagonist (neexistândneexistând analogieanalogie structuralăstructurală). 



Antagonismul nonAntagonismul non--competitiv competitiv poate determinapoate determina::

a.a. InhibareaInhibarea stimulanstimulanţţilorilor. . 

medicamentele cu efectefect puternicputernic blocantblocant, , nespecificnespecific,, inhibăinhibă
acacţţiuneaiunea farmaconilorfarmaconilor stimulanstimulanţţii pentrupentru anumiteanumite efecteefecte

EExxempleemple: : 

- PPapaverinaapaverina antagonizeazăantagonizează serotonina, 

- HHistaminaistamina sausau acetilcolinaacetilcolina →→ relaxarea musculaturii netede
contractate ((mecanismmecanism miotropmiotrop) nu) nu la nivelulnivelul recrec.. specifici; 

- EEfectulfectul convulsivantconvulsivant al stricninei se poate contracara prin
blocareablocarea nervilornervilor motorimotori cu anesteziceanestezice localelocale sau prin
blocarea joncjoncţţiuniloriunilor neuroneuro--muscularemusculare cu curarizante).



b.b. InhibareaInhibarea alostericăalosterică
modificări care au loc au loc îîn n preajmapreajma receptoruluireceptorului (consecutiv
cărora conformaconformaţţiaia spaspaţţialăială a acestuia se se vava modificamodifica). 
În această situaţie, agonistul fie nu nu vava maimai acacţţionaiona, fie nu 
se va mai putea produce decâtdecât o o interreacinterreacţţieie parparţţialăială a 
acestuia cu receptorul. 
Acest tip de inhibiţie se petrece la nivelnivel enzimaticenzimatic..

c.c. Fixarea prin legături covalenteFixarea prin legături covalente..
tip de antagonism nontip de antagonism non--competitivcompetitiv, , fixareafixarea prinprin legăturilegături
puterniceputernice ((covalentecovalente) ) pepe receptoriireceptorii farmacologicifarmacologici. . 
Aceste procese sunt în mare parte cu caractercaracter ireversibilireversibil
(ex: anticolinesterazicele).



AntagonismulAntagonismul funcfuncţţionalional

În acest caz agonistulagonistul şşii antagonistulantagonistul acţionează pepe receptorireceptori
diferidiferiţţii aiai aceluiaaceluiaşşii organ. organ. 
Este vorba de acţiunea ca ca agoniagonişştiti,, pepe diferidiferiţţii receptorireceptori,, îîn n senssens
contrarcontrar

ExExempleemple: : 
interacinteracţţiuneaiunea dintredintre grupurilegrupurile bacteriostaticbacteriostatic––bactericidbactericid::
- primulprimul grupgrup îîmpiedicămpiedică multiplicareamultiplicarea bacterianăbacteriană,,
--al al doileadoilea interfereazăinterferează şşii îîmpiedicămpiedică fazafaza de de crecreşşteretere bacterianăbacteriană,,

HHistaminaistamina contractăcontractă musculaturamusculatura netedănetedă bronbronşşicăică, în timp ce

IIzoprenalinazoprenalina va relaxa (mecanism ß-adrenergic) aceeaşi
musculatură, acţionând asupra aceloraşi tip de receptori
(histaminergici).



AntagonismulAntagonismul fiziologicfiziologic

Diferit de cel funcţional pentru că agonistulagonistul şşii antagonistulantagonistul
acacţţioneazăionează asupraasupra unorunor ţţesuturiesuturi diferitediferite..

ExExempleemple::

CCrereşştereaterea debituluidebitului cardiac poate fi contracarat de 
substanţele hipotensoarehipotensoare,, care reduc rezistenţa periferică. 

Pentru îînlăturareanlăturarea efectelorefectelor adverse adverse şşii toxicetoxice ale ale 
medicamentelormedicamentelor ((prinprin supradozărisupradozări),), recunoaşterea
tipurilor de antagonism sunt foarte importante, 
antagonismul putând evolua şi determina incompatibilităţi
de diverse tipuri (farmacodinamice, de administrare etc.).



Reacţiile
nedoritenedorite la la medicamentemedicamente



Apar datorită nerespectăriinerespectării principiilorprincipiilor generalegenerale ale ale terapeuticiiterapeuticii::

-- terapiiterapii necorespunzătoarenecorespunzătoare;;

-- neanalizareaneanalizarea relarelaţţieiiei riscrisc--beneficiubeneficiu;;

-- nemonitorizareanemonitorizarea răspunsuluirăspunsului terapeuticterapeutic;;

-- neanalizareaneanalizarea impactuluiimpactului ++ efectulefectul boliibolii // farmacodinamifarmacodinamiaa şşii
farmacocineticfarmacocinetica medicamentelora medicamentelor..

ReacReacţţiileiile adverse pot adverse pot fifi::

-- predictibilepredictibile sau

-- nepredictibilenepredictibile. . 

Cauzele care pot determina apariţia reacţiilor adverse pot fi:

- folosireafolosirea medicamentelormedicamentelor umaneumane îîn uzul veterinarn uzul veterinar, , 

-- indexindex--ulul terapeuticterapeutic micmic

-- combinacombinaţţiiiilele medicamentoasemedicamentoase nerecomandabilenerecomandabile..

AparApar mai ales mai ales lala:: animaleanimale tineretinere,, bătrânebătrâne, , obezeobeze,, emaciate, emaciate, 
gestantegestante, , sau sau cu cu hepatopatiihepatopatii//nefropatiinefropatii..



ClasificareaClasificarea reacreacţţiiloriilor adverse:adverse:

•• EficacitateEficacitate scăzutăscăzută ((limitatălimitată););

•• EfecteEfecte secundaresecundare

•• EExtinderixtinderi alalee proprietăproprietăţţilorilor farmacodinamicefarmacodinamice, , 

•• ReacReacţţiiii alergicealergice

Acestea nu pot nu pot fifi anticipateanticipate și nunu--s legate de s legate de mărimeamărimea dozeidozei. . 

AApar par datoritădatorită formăriiformării metabolimetaboliţţiilorlor ce se se combinăcombină cu 
substanţele endogene, determinând apariapariţţiaia alergenuluialergenului. . 

Se Se manifestămanifestă prin:

-- reacreacţţiiii la la nivelulnivelul pieliipielii, , 

-- anemianemiaa hemoliticăhemolitică, , 

-- reacreacţţiiii anafilacticanafilacticee etc.etc.

ReacReacţţiiiilele adverse cadverse carare se e se aseamănăaseamănă cu cu reacreacţţiileiile alergicealergice:

Datorită administrării necorespunzătoarenecorespunzătoare a medicamentelor
(viteză prea mare de administrare i.v., urmată de modificări
la nivel cardiovascular şi pulmonar).



ReacReacţţiiiilele toxicetoxice
Mecamisme complexe ce nu nu suntsunt legatelegate de efectul farmacologic
al medicamentului (aminoglicozidele - nefrotoxice);

ReacReacţţiiiilele de de idiosincrazieidiosincrazie
NuNu pot pot fifi clasificateclasificate, apar ca ca surprizesurprize terapeuticeterapeutice la un un numărnumăr micmic
de animale şi în general au substratsubstrat genetic.genetic.

In cazul apariapariţţieiiei R.A.R.A. se vor lua următoareleurmătoarele măsurimăsuri::

•• menmenţţinereainerea funcfuncţţiiloriilor vitalevitale
•• continuareacontinuarea tratamentuluitratamentului ((candcand esteeste posibilposibil))
•• schimbareaschimbarea medicamentului (medicamentului (candcand se se impuneimpune))
•• asigurareaasigurarea eliminăriieliminării medicamentuluimedicamentului
•• administrareaadministrarea de de medicamentemedicamente antagonisteantagoniste sausau aa antidoturilorantidoturilor
•• asigurareaasigurarea funcfuncţţiiloriilor hepaticehepatice şşii renalerenale



ReacReacţţiileiile
adverseadverse



EEfectefecte nedoritenedorite sausau chiarchiar periculoasepericuloase, , declandeclanşşateate consecutivconsecutiv
uneiunei posologiiposologii inadecvateinadecvate, , adeseaadesea îînsonsoţţiteite de de reacreacţţiiii imunitareimunitare
Frecvenţa RA e mai redusă ca în medicina umană.
LLa a animaleanimale, se , se apreciazăapreciază căcă frecvenfrecvenţţaa reacreacţţiiloriilor adverse adverse este este dede::
55--8%.8%.
CeleCele maimai frecventefrecvente suntsunt reacreacţţiileiile adverseadverse de tip:de tip:

-- toxic;toxic;
-- idiosincrazicidiosincrazic;;
-- alergicalergic;;
-- mutagenmutagen--teratogenteratogen;;
-- cancerigencancerigen..

În plus:

La câinecâine, cal, , cal, pisicăpisică s-au identificat reacreacţţiiii adverseadverse tip tip tolerantoleranţţăă

La câiniicâinii şşii porciiporcii “vamali”, tiptip dependendependenţţăă..



MEDICAMENTUL

(structură chimică)Metabolism

NEIMUNITAR IMUNITAR
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  transportoare
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medicamentului
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Inhibiţie
haptenică

RăspunsulRăspunsul imunitarimunitar
contra contra unuiunui medicamentmedicament
((dupădupă MihăilescuMihăilescu, 1980, 1980))



•• ReacReacţţiileiile adverse de tip toxicadverse de tip toxic



ReacReacţţiileiile toxicetoxice apar în general:

- în cazul supradozărilorsupradozărilor medicamentelormedicamentelor cu cu indiceindice
chimioterapeuticchimioterapeutic micmic (ex: chimioterapice, antihelmintice, 
purgative, diuretice), care administrate, depădepăşşescesc adeseaadesea
efectulefectul primarprimar sau

- pot fi determinate şi de fenomenefenomene care nu care nu derivăderivă din din 
efectulefectul primarprimar (ex: afectarea organului auditiv şi vestibular 
de către antibioticele aminoglicozidice) de obicei la 
produse apărute mai demult pe piaţă.

Exemplu:Exemplu:

Florosilul la porc nu se nu se admiteadmite a a fifi administratadministrat în apă sau
hrană umedă datorită toxicităţii mărite a florosilului în apă
(1:25); santonina în parazitoze la porc, Neguvonul oral în 
nematodoze la cal etc.). 



•• DozaDoza totalătotală la care apare efectulefectul toxictoxic al medicamentelor nu 
poate fi cuantificată precizie, toleranţa individuală a 
animalului sau a speciei putându-se situa în limite foarte
largi în funcţie de vârstă şi funcţionalitatea organelor de 
metabolizare si eliminare.

•• ToleranToleranţţaa individualăindividuală diferitădiferită fafaţţăă de de anumiteanumite efecte toxice
este valabilă pentru toate substanţele. 

•• Un Un individindivid poate prezenta slabăslabă tolerantoleranţţăă faţă de un anume
medicament dar tolerantoleranţţăă ridicatăridicată faţă de alt farmacon. 



Un exemplu de reacţie toxică = reacreacţţiaia HerxheimerHerxheimer = efectulefectul
produsprodus de de endotoxineleendotoxinele eliberateeliberate dede către către microorganismemicroorganisme,,
care care mormor sub sub acacţţiuneaiunea antibioticelorantibioticelor.. În general metaboliţii 
bacterieni sunt consideraţi toxine primaretoxine primare, dar acestea duc si la 
sensibilizări de tip alergicsensibilizări de tip alergic..

ReacReacţţia Hia H nu se poate produce nu se poate produce îîn absenn absenţţaa infecţiei bacteriene şi 
nu trebuie să ducă la abandonarea tratamentului cu antibiotic.

În cazul în care este anticipată probabilitatea unei astfel de 
reacţii, terapia se va începe (contrar uzanţei) cu doze mici. 



În anumite circumstanţe, antiinfecantiinfecţţioaseleioasele pot pot modificamodifica flora flora 
bacterianăbacteriană ubicuitarăubicuitară şşii astfelastfel săsă determine determine suprainfecsuprainfecţţiiii sausau
chiarchiar declandeclanşşareaarea unorunor boliboli infecinfecţţioaseioase (efect întâlnit în cazul
antibioticelor cu spectru larg). 

Aceasta necesita măsurimăsuri de de antidotismantidotism,, care vin să combată, să
anihileze substanţele toxice necunoscute (antidoturi generale) 
sau cunoscute (antidoturi specifice) pătrunse în organismul
animal.



•• EfecteleEfectele neurotoxiceneurotoxice



Antibioticele pot fi adesea neurotoxice. Antibioticele pot fi adesea neurotoxice. 

EExemplxemplee::

betalactaminelebetalactaminele şşii polimixinelepolimixinele = hiperexcitahiperexcitaţţieie şşii convulsiiconvulsii. 

efecte neurotoxice sunt și cele de la nivelnivel::

-- acusticoacustico--vestibularvestibular,, urmarea afectăriiafectării perechiiperechii a VIIIa VIII--aa, 
vestibulo-cochleare, de nervi cranieni, produse de către
streptomicinăstreptomicină, , kanamicinăkanamicină şşii neomicinăneomicină,, sau

-- vestibular,vestibular, de către: gentamicinăgentamicină, , streptomicinăstreptomicină şşii kanamicinăkanamicină..

ppolimixineleolimixinele şşii cloramfenicoliicloramfenicolii, afectafecteeaazaza nn.. opticoptic şi scscaad d astfelastfel
acuitateaacuitatea vizualăvizuală..

aacidulcidul arsanilicarsanilic = efectefectee neurotoxiceneurotoxice asupraasupra nervuluinervului optic.optic.

barbituricbarbituriceleele în doze mari (barbital, ciclobarbital, fenobarbital, 
pentobarbital, Inactin, Medinal etc.) = activitateactivitate puternicputernic
deprimantădeprimantă asupraasupra SNCSNC. . 



La nivelul ţţesutuluiesutului nervosnervos s-a observat scăderea consumului
de oxigen de pânăpână la 50%la 50% şi acţiunea la nivelul bulbului (centrul
respirator şi termoreglator) = hipoxiahipoxia. . Aceştia au acţiunea 
legată de inhibarea inhibarea lanlanţţului respirator mitocondrianului respirator mitocondrian unde este 
blocată metabolizareablocată metabolizarea oxidativă a flavoproteineloroxidativă a flavoproteinelor..

NeurolepticeleNeurolepticele fenotiazinicefenotiazinice = = deprimă SNC. 

ClorpromazinClorpromazinaa inhiba (reversibil) acetilcolin-esteraza şi poatepoate
potenpotenţţaa efecteleefectele toxicetoxice ale hipnoticelorhipnoticelor, , curarizantelorcurarizantelor, , 
erbicidelorerbicidelor, , etanoluluietanolului etc.etc.

RezerpineleRezerpinele, , alcaloiziialcaloizii de de RauwolfiaRauwolfia ((SerpasilSerpasil)) == deprimandeprimanţţii SNCSNC
- efecte hipotermizantehipotermizante şşii hipotensivehipotensive (mecanism central şi
periferic) potenpotenţţândând activitateaactivitatea hipnoticelor şi narcoticelor.



ButirofenoneleButirofenonele (haloperidol, (haloperidol, droperidoldroperidol, , azaperonaazaperona))

- acţiune mai intensă ca fenotiazinicele legat de: hipertermiehipertermie
şşii sindromsindrom extrapiramidalextrapiramidal şi

- potenţează barbituricele, narcoticele şi benzodiazepinele.

TranchilizanteleTranchilizantele difenilmetanicedifenilmetanice ((hidroxizinahidroxizina, , benactizinbenactizin))::

-- deprimădeprimă centrii respiratori din SNC. 

-- acacţţiuneiune mm--colinoliticăcolinolitică (efecte cardiovasculare şi digestive).

- ppotenotenţţeazăează activitateaactivitatea barbituricelor şi opiaceelor. 

EfecteleEfectele hidroxizineihidroxizinei →→ amplificateamplificate de de cătrecătre fenotiazinicefenotiazinice..



TranchilizanteleTranchilizantele carbamicecarbamice (ex. meprobamat)

- cresc ativitatea miorelaxantă şi deprimă SNC. 
- deprimă centrii respiratori,
- instalează paralizia m. respiratori,
- hipnoticele sunt potenţate.

BenzodiazepineleBenzodiazepinele (Diazepam, Clordiazepoxid) 

-- deprimădeprimă SNCSNC,, şşii afecteazăafectează vedereavederea. . 
-- potenpotenţţeazăează acacţţiuneaiunea deprimantelordeprimantelor SNC,SNC, evoluţii grave.



AmfetamineleAmfetaminele

- excitante puternice SNC →→ uzul îndelungat cu doze crescute =
instalarea epuizării după încetarea fazei de stimulare iniţiale →→
deprimareadeprimarea centrilorcentrilor vitalivitali, datorită funcţionalităţii inferioare a 
celulelor nervoase. 

-- potenpotenţţeazăează activitateaactivitatea antidepresoarelorantidepresoarelor triciclicetriciclice. . 

- inducinduc hipoactivitatehipoactivitate accentuatăaccentuată adrenomimeticăadrenomimetică (xx100 100 oriori mai
mică, comparativ cu adrenalina).

ExcitanExcitanţţiiii corticalicorticali purinicipurinici (ex. cafeina, teobromina, teofilina) 

- dozedozelele măritemărite afecteazăafectează SNC = excitexcitatieatie

DozeleDozele toxicetoxice depinddepind dede sensibilitateasensibilitatea individualăindividuală fiindfiind cuprinsecuprinse
de ex. de ex. îîntrentre::

-- 100100--175 mg/kg175 mg/kgcc la la câinecâine sausau

-- 7575--150 mg/kg150 mg/kgcc.. la la pisicăpisică..



ExcitanExcitanţţiiii medularimedulari şşii bulbaribulbari (ex. stricnina):

-- excităexcită reflectivitateareflectivitatea medularămedulară →→ scădereascăderea praguluipragului de de 
excitabilitateexcitabilitate == răspunsurirăspunsuri exagerateexagerate (ex: (ex: convulsiiconvulsii).).

-- blocheazăblochează neuroniineuronii intercalariintercalari în activitatea de control a 
răspunsurilor. 

La nivelulnivelul bulbuluibulbului →→ deprimareadeprimarea centrilorcentrilor vitalivitali, 

La nerviinervii perifericiperiferici →→ acţiune de tip de tip curarizantcurarizant (datorită 
scăderii cronaxiei). 



DozeleDozele letaleletale::

în funcţie de specie, de 10 10 oriori maimai micimici îîn n cazulcazul administrăriloradministrărilor
parenteraleparenterale..

Sensibilitatea e Sensibilitatea e îîn ordine: n ordine: 

-- 0,5 mg/kgc la 0,5 mg/kgc la bovine bovine şşi cabalinei cabaline; ; 
-- 0,75 mg/kgc 0,75 mg/kgc la câine,la câine,
-- 1 mg/kgc la 1 mg/kgc la om om şşi porci porc şşi i 
-- 2 mg / kgc la 2 mg / kgc la pisicăpisică..

Picrotoxina (excitant SNC)  
- puternic excitant al bulbului şi mezencefalului. 
- de asemenea excită formaţiunile colinergice.



AnalgeziceleAnalgezicele narcoticenarcotice ((opiulopiul, , morfinamorfina))

- acţionează prin excitaexcitaţţiiii uuşşoareoare urmate de: deprimaredeprimareaa
centruluicentrului respirator, respirator, hipotermiehipotermie şşii miozămioză. . 

CreCreşştereaterea tolerantoleranţţeiei la la morfinămorfină

-- urmareaurmarea modificărilormodificărilor cantitativecantitative îîn n biotransformarebiotransformare = tolerantoleranţţaa
(la animale x x 10 10 oriori doza letală la indivizi normali). 

-- aanimalelenimalele tineretinere = maimai vulnerabilevulnerabile la la acacţţiuneaiunea morfineimorfinei, o dată
cu vârsta (consolidarea barierei hemato-encefalice), rezistenrezistenţţaa la la 
morfinămorfină crecreşştete. . 



Din acest considerent, dozeledozele considerate considerate toxicetoxice sunt variabile:

-- dozadoza letalăletală la la câinecâine, , îîn n funcfuncţţieie de de vârstăvârstă, , variazăvariază i.vi.v., s.c. ., s.c. îîntrentre
110110--220 mg/220 mg/kgckgc,, comparacomparattiivv cu cu cceleele de la de la porcporc de 20de 20--50 mg/50 mg/kgckgc

DerivaDerivaţţiiii aciduluiacidului salicilicsalicilic

în prima fază prezintă activitate excitantă SNC, urmată de 
acacţţiuneiuneaa deprimantădeprimantă..

DDerivaerivaţţiiii pirazolonicipirazolonici (aminofenazona, fenilbutazona)

- pot devenideveni toxicitoxici pentru SNC.



•• EfecteleEfectele hematotoxicehematotoxice



AAntibioticentibioticele:le:
- în doze mari = mecanism medulotoxicmedulotoxic
- în doze mici = hematotoxichematotoxicee
ExExempluemplu: : 
Cloramfenicolul doze mari:
-- deprimareadeprimarea măduvei spinării
-- inhibareainhibarea hematopoezeihematopoezei.

Tulburările hematotoxice se recunosc prin:
- anemieanemie (chiar aplasticăaplastică) la: cloramfenicolcloramfenicol[1][1], , sstreptomicinătreptomicină,,
- leucopenieleucopenie la cloramfenicol şi novobiocină, 
- granulocitopeniegranulocitopenie şi agranulocitozăagranulocitoză la cloramfenicolcloramfenicol şşii ristocetinăristocetină
-- trombocitopenietrombocitopenie la rifampicinărifampicină şşii novobiocinănovobiocină). 
-- hhemolizaemoliza poate fi determinată de novobiocinănovobiocină şşii rifampicinărifampicină..
[1][1] Cloramfenicolul este deja interzis Cloramfenicolul este deja interzis îîn uzul veterinarn uzul veterinar la animalele de rentă  la animalele de rentă îîn n RORO..



SulfamideleSulfamidele
hemolizante şi methemoglobinizante, tulburările hematologice =
deprimdeprimareaarea medularmedularăă. . 
TulburăriTulburări hematologicehematologice frecventfrecventee: : 

-- leucopenialeucopenia, , 
-- granulocitopeniagranulocitopenia, , 
-- trombocitopeniatrombocitopenia, , manifestate clinic prin anemieanemie severăseveră..

NNitrofuranulitrofuranul şşii furazolidonafurazolidona
-- hematotoxicehematotoxice ((trombocitopenietrombocitopenie şşii agranulocitozăagranulocitoză). ). 

DiatezaDiateza hemoragicăhemoragică →→ consecutivconsecutiv uzuluiuzului furazolidoneifurazolidonei în avicultură.
BenzodiaBenzodiazzepineleepinele (ex. (ex. DiazepamulDiazepamul, , ClordiazepoxidulClordiazepoxidul) ) 
-- eozinofilieeozinofilie, , 
-- anemieanemie şşii
-- trombocitopenietrombocitopenie..



Doze mari de acacidid salicilicsalicilic la la câinecâine = anemieanemie prin suprimarea
eritropoezei, hipotrombinemie şi tulburări ale coagulării
sângelui.

ConsecutivConsecutiv distrugeriidistrugerii mucoaseimucoasei gastricegastrice = ulceraulceraţţiiii şşii hemoragiihemoragii. 

Indirect,Indirect, eliberărileeliberările de de histaminăhistamină = crecreşştereaterea acidităacidităţţiiii ++
vasodilatavasodilataţţieie localălocală. . 

AspirinaAspirina = tulburăritulburări de de coagulabilitatecoagulabilitate la la nounou--născunăscuţţii..

FenacetinaFenacetina (derivat paraminofenolic) = methemoglobinemiemethemoglobinemie
(metaboliţi anilinici) →→ SS--hemoglobinăhemoglobină = anemieanemie hemolitihemoliticăcă..

-la subiecţi deficienti enzimatic (glucozo-6-fosfatdehidrogenază):

methemoglobinemiemethemoglobinemie,, hemolizăhemoliză masivămasivă,, chiar chiar exituexitus.s.

ParacetamolulParacetamolul == fenacetinafenacetina, dar acţiunea methemoglobinizantă
este de 2-3 ori mai mică.

FenilbutazonFenilbutazonaa în exces = hemoragiihemoragii, , reactivarereactivare ulcereulcere gastricegastrice, , 
tulburăritulburări hematologicehematologice..



•• EfecteleEfectele dermatotoxicedermatotoxice



SSulfamideleulfamidele după utilizări îndelungate (1-2 săptămâni):
-- pruritprurit intensintens, , 
-- eritemeritem, , 
-- dermatitedermatite exfoliativeexfoliative, , 
-- edemeedeme angioneuroticeangioneurotice ((îîn special n special petepeteşşialial şşii purpuricpurpuric) ) cece,,
-- pot pot dada reacreacţţiiii anafilacticeanafilactice grave.grave.
MeprobamatulMeprobamatul, , determină, în doze mărite:
-- manifestărimanifestări dede naturănatură alergicăalergică..
MorfinaMorfina determină
-- eruperupţţiiii, , urticarieurticarie, , pruritprurit..
AspirinaAspirina determină:
-- hipersensibilitatehipersensibilitate şşii reacreacţţiiii cutanatecutanate, , edemeedeme etc.
AminofenazonaAminofenazona şşii fenilbutazonafenilbutazona produc, în doze crescute:
manifestărimanifestări alergicealergice cutanatecutanate..



•• EfecteleEfectele hepatotoxicehepatotoxice



AntibioticeleAntibioticele acacţţioneazăionează hepatotoxichepatotoxic prin mecanisme de:
-- citolizăcitoliză (ex: (ex: oxitetraciclineleoxitetraciclinele, , clortetraciclineleclortetraciclinele), ), 
-- steatozăsteatoză (ex: (ex: tetraciclinetetracicline) ) sausau
-- colestaticcolestatic ((streptomicinastreptomicina, , rifampicinarifampicina, , tetraciclinatetraciclina).).
AcidulAcidul arsanilicarsanilic,,
chimioterapic utilizat utilizat îînn numeroasenumeroase enteropatiienteropatii la porcporc şşii păsăripăsări
- produce chiar şi la doze terapeutice uşor mărite (300300--400 400 
mg/kg mg/kg furajefuraje) ) efecteefecte gravegrave hepatotoxicehepatotoxice..
ChimioterapicelChimioterapicele e îîn doze măriten doze mărite: 
- enterităenterită, , parezepareze şşii chiarchiar paraliziiparalizii la la suinesuine..
CarbamaCarbamaţţiiii tranchilizantranchilizanţţii (ex. Meprobamatul):
- pot afecta morfomorfo--funcfuncţţionalional ţţesutulesutul hepatichepatic.



DiazepamulDiazepamul ((benzodiazepinelebenzodiazepinele) ) 

produce tulburăritulburări hepaticehepatice, iniţial şterse care se accentuează
în cazul tratamentelor repetate cu doze mari.

Acidul salicilic este periculos în administrări la:

- pisicăpisică,, specie la care determină hepatitahepatita toxicătoxică şi leziunileziuni
gastricegastrice (ex: doze de 30 mg/kgc, multe zile = la peste 50%50% din 
indivizi, hepatită toxică).

FenacetinaFenacetina şşii paracetamolulparacetamolul, în doze mărite şi timp îndelungat:
- produce produce necrozanecroza hepaticăhepatică (după o evoluţie gravă).

AminofenazonaAminofenazona şi fenilbutazonafenilbutazona pot deveni:

-- hepatotoxicehepatotoxice şşii săsă determine determine stazăstază biliarăbiliară, , ictericter colestaticcolestatic..



•• EfecteleEfectele toxicetoxice respiratoriirespiratorii



HipnoticeleHipnoticele,, în doze crescute, pot induce:

-- hipoventilahipoventilaţţieie cu cu evoluevoluţţieie cătrecătre apneeapnee. . 

MModificărileodificările parametrilorparametrilor fiziologicifiziologici respiratoriirespiratorii pot antrena:

- bronbronşşiteite şşii bronhopneumoniibronhopneumonii. . 

- la nounou--născunăscuţţii tulburările respiratorii sunt îîntotdeaunantotdeauna gravegrave.

FenotiaziniceleFenotiazinicele pot:

-- deprimadeprima centriicentrii nervonervoşşii respiratorirespiratori şi

-- săsă inducăinducă paraliziaparalizia traheeotraheeo--bronbronşşicicăă..

AnalgeziceleAnalgezicele narcoticenarcotice::

-- deprimădeprimă centriicentrii respiratori la excitantul fiziologic (CO2) şi

-- spasmulspasmul musculaturiimusculaturii bronhiolicebronhiolice, adesea urmat de exitus.exitus.



•• EfecteleEfectele nefrotoxicenefrotoxice



La aprox. 40%40% din antibiotice (ex. oligozaharide şi polipeptide). 

Acestea realizează concentraconcentraţţiiii renalerenale de 1010--50 50 oriori maimai marimari
decâtdecât uzualuzual la la nivelnivel sanguinsanguin, , fiindfiind astfelastfel afectatăafectată ultrafiltrareaultrafiltrarea
glomerularăglomerulară şşii reabsorbreabsorbţţiaia tubularătubulară..

ManifestărileManifestările cliniceclinice mai frecvente sunt: 

-- aalbuminurialbuminuria șșii

-- cilindruriacilindruria..

Cea mai mare mare nefrotoxicitatenefrotoxicitate dintre antibiotice e provocată de: 
kanamicinăkanamicină, , neomicinăneomicină, , bacitracinăbacitracină, , gentamicinăgentamicină şşii polimixinepolimixine..

TulburărileTulburările renalrenalee determinate de sulfamidesulfamide sunt recunoscute
prin colicicolici severesevere consecutivconsecutiv afectăriiafectării nefronuluinefronului (leziuni tubulare)

Paraclinic,Paraclinic,

- efectele nefrotoxice produse de sulfamide sunt identificate prin:
hematuriehematurie, , cristaluriecristalurie şşii albuminuriealbuminurie..



DerivaDerivaţţiiii barbituricibarbiturici induc:
- insuficienţă renală, urmare deshidratării şi şocului, moartea
putându-se →→ stop respiratorstop respirator (la 11--3 3 zilezile după administrări). 
CândCând evoluevoluţţiileiile sunt mai îndelungate = complicaţii pulmonare. 
- La subiecţii cu tulburări renale (manifestate hormonal) = 
retenţie urinară.
MorfinaMorfina şşii opiulopiul::
scad diureza prin stimularea eliberării de hormon antidiuretic.
DerivaDerivaţţiiii aciduluiacidului salicilicsalicilic determină:
-- dezechilibrudezechilibru hidroelectrolitihidroelectroliticc ++ acidozacidozăă metabolicămetabolică (și apariţia
corpilor cetonici prin perturbarea ciclului acizilor carboxilici) şi
instalarea insuficienţei renale funcţionale.
FenacetinaFenacetina:: efecteefecte nefrotoxicenefrotoxice în tratamente de durată.:
-- nefritanefrita interstiinterstiţţialăială, , 
-- necrozelenecrozele papilarepapilare, , 
-- pielonefrităpielonefrită ((iritatiritatiia a metabolimetaboliţţilorilor la la nivelulnivelul glomerululuiglomerulului)). . 
NNefritaefrita abacterianăabacteriană,, prinprin asociereaasocierea factoruluifactorului bacterianbacterian →→
nefritănefrită bacterianăbacteriană..



•• EfecteEfecte toxicetoxice cardiocardio--circulatoriicirculatorii



BBarbituricearbituricelele pot inducepot induce::

- tahicardietahicardie, , hipotensiunehipotensiune chiar (în formele grave) cădericăderi de de 
tensiunetensiune şi şşococ (consecutivconsecutiv hipoxieihipoxiei). 

În cazul anesteziei generale, pe lângă hipotensiune şi
tromboflebite →→ prelungireaprelungirea acacţţiuniiiunii hipnoticehipnotice..

mm--colinoliticecolinoliticelele şşii alfaalfa--adrenoliticeadrenoliticelele în exces →→ tahicardie şi în 
final, hipotensiunehipotensiune. . 

De asemenea apare insuficieninsuficienţţaa respiratorierespiratorie acutăacută (consecutivă
hipoxiei datorită inhibării oxido-reducerilor mitocondriale.

TranchilizanteleTranchilizantele difenilmetanicedifenilmetanice în asociere cu anticoagulantele
dicumarinice = stăristări hemoragiparehemoragipare, , hipotensiunehipotensiune şşii tahicardietahicardie..

TranchilizanteleTranchilizantele carbamicecarbamice pot deveni toxice cardio-vasculare:

- prinprin hipotensiunehipotensiune arterialăarterială..



•• ÎÎn n evoluevoluţţiiiilele gravegrave → insuficienţa circulatorie acută, urmareaurmarea
hipovolemieihipovolemiei şşii scăderiiscăderii funcfuncţţionalităionalităţţiiii miocardicemiocardice..

• Uneori se poate constata deprimareadeprimarea hematopoezeihematopoezei..

•• StricninaStricnina,, în doze mărite, acţionează asupraasupra centrilorcentrilor
autonomiautonomi aiai corduluicordului. . 

•• MorfinaMorfina determină:

- hipotensiune consecutiv deprimăriideprimării centrilorcentrilor cardiovasculari

- capacităţii histamino-eliberatoare a morfinei.



•• AntidotismulAntidotismul



SSumauma măsurilormăsurilor utilizateutilizate pentrupentru anihilareaanihilarea toxicelortoxicelor pătrunsepătrunse îîn n 
organism, organism, precumprecum şşii a a efectelorefectelor acestoraacestora. . 

Substanţele folosite în combaterea efectelor toxice = antidoturiantidoturi..

Acestea pot fi: o o singurăsingură substansubstanţţăă sau un un amestecamestec, acţiunea lor
bazându-se pe incompatibilităţile ce se stabilesc în raport cu 
substanţa toxică. 

În funcţie de specificitateaspecificitatea lorlor fafaţţăă de de toxicetoxice, antidoturile pot fi:

-- generalegenerale - cu cu sferăsferă largălargă de de acacţţiuneiune folosite atunci când nu se nu se 
cunoacunoaşştete cu cu exactitateexactitate substansubstanţţaa care a care a provocatprovocat intoxicaintoxicaţţiaia;;

-- specialespeciale ((specificespecifice)) - binebine stabilitestabilite pentrupentru fiecarefiecare substanţă
toxică şi care se folosesc oriori de de câtecâte oriori naturanatura intoxicaintoxicaţţieiiei esteeste
cunoscutăcunoscută cu cu exactitateexactitate..



•• ReacReacţţiileiile adverse adverse idiosincraziceidiosincrazice



IdiosincraziaIdiosincrazia ((idiosidios = = propriupropriu; ; sincrazissincrazis = = amestecamestec))

corespundecorespunde intoleranintoleranţţeiei congenitalecongenitale, caracterizându-se prin
răspunsurirăspunsuri calitativecalitative modificatemodificate consecutivconsecutiv administrăriiadministrării unuiunui
anumitanumit medicament. medicament. 

VariaVariaţţiaia intoleranintoleranţţeiei esteeste expresiaexpresia disipăriidisipării biologicebiologice. . 

IdiosincraziaIdiosincrazia a a fostfost comparatăcomparată eronateronat cu cu alergiaalergia
medicamentoasămedicamentoasă dardar, , îîn n cazulcazul idiosincrazieiidiosincraziei, nu , nu avemavem de a face de a face 
cu cu reacreacţţiiii alergicealergice de de tip antigentip antigen--anticorpanticorp cici cu cu uneleunele proprietăproprietăţţii
somaticesomatice degenerativedegenerative::

În acest mod se ajunge la o o reacreacţţieie la la un medicamentun medicament, chiar de 
la prima la prima administrareadministrare a sa şi nu nu dupădupă sensibilizare (alergia). 

SSimptomeleimptomele intoxicaţiei idiosincrazice suntsunt diferitediferite de de celecele de de 
tip tip alergicalergic. . 



Această incompatibilitate se datorează unor particularităunor particularităţţi i 
genetice,genetice, cel mai adesea datorită deficiendeficienţţeelorlor enzimaticenzimaticee..
Acestea pot interfera degradareadegradarea metabolicămetabolică a substanţei
medicamentoase

ExExemplu:emplu:

NNitrofurantoinaitrofurantoina →→ anemie hemolitică (deficitul glucozo-6-fosfat
din eritrocite). 

SuccinilSuccinil--colinacolina →→ apnee, la animale cu colinesterază plasmatică
“atipică”. 

Din Din aceastăaceastă cauzăcauză inactivareainactivarea currareicurrarei de exde ex.. se se desfădesfăşşoarăoară lent, lent, 
punândpunând îîn n pericolpericol viaviaţţaa animaluluianimalului. 



Cel mai cunoscut exemplu de instalare a efectelor
idiosincrazice este la:

tinerettineret (prematuri, nou-născuţi) →→ efecteefecte toxicetoxice, , chiarchiar letaleletale,,
datorită absenabsenţţeiei ontogeniceontogenice a a unorunor enzimeenzime în cazul
administrării sulfamidelor (icter hepato-celular) şi
cloramfenicolilor ((““sindromsindrom GrauGrau”” la la animaleanimale şşii omom →→ colapscolaps
cardiocardio--circulatorcirculator letal).



•• AlergiaAlergia medicamentoasămedicamentoasă



SSubstanubstanţţeelele activeactive, cu toate că nu nu suntsunt antigeniantigeni, pot , pot determinadetermina
reacreacţţiiii alergicealergice..

Reacţiile vor fi mediate mediate de anticorpianticorpi umoraliumorali ((IgIg)) cece vorvor conduce conduce 
la la reacreacţţiiii antigen antigen –– anticorpanticorp..

Este de Este de faptfapt un un răspunsrăspuns alteratalterat fafaţţăă dede medicament ca medicament ca rezultatrezultat
alal uneiunei expuneriexpuneri anterioareanterioare şşii implicăimplică mecanismemecanisme imunologiceimunologice. . 

ReacReacţţiiiilele alergicealergice sunt provocate de medicamente cu structură
proteică şi de compuşi care potpot cuplacupla proteinele şi care astfel
pot declanşa reacţii de tip antigen-anticorp

Exemple:Exemple:

-- acidulacidul penicilamicpenicilamic poate cupla cu peptidele, 

-- sulfamidelesulfamidele, , dextraniidextranii pot declanşa reacţii alergice datoritădatorită
formăriiformării de de complexecomplexe cu cu proteineleproteinele. . 



Medicamentele se comportă ca o haptenăca o haptenă ce cuplează la ce cuplează la 
albumialbuminelenele propripropriii organismului organismului şşi se comportă cai se comportă ca unun antigen. antigen. 

Procesul se poate petrece şi la suprafaţa:

-- eritrocitelor, eritrocitelor, 

-- trombocitelor trombocitelor şşi i 

-- granulocitelor,granulocitelor, în acest caz, haptenahaptena (prin cuplare) 
transformândtransformând o componentă a membranei o componentă a membranei îîn antigen.n antigen.

Acesta, la rândul lui, stimulează stimulează producerea de anticorpiproducerea de anticorpi care 
persistă timptimp îîndelungatndelungat..

Adică organismul organismul îîşşi meni menţţine capacitatea ca ine capacitatea ca la un nou contact la un nou contact 
cu haptena să sintetizeze instantaneu anticorpiicu haptena să sintetizeze instantaneu anticorpii. . 



Dacă administrarea haptenei e continuată Dacă administrarea haptenei e continuată (adi(adică reexpunerecă reexpunere), ), 
aceasta aceasta va lega din nouva lega din nou la suprafala suprafaţţa celulară a celulară şşi va forma i va forma 
antigenulantigenul ccee va va reacreacţţiona cu anticorpuliona cu anticorpul ( (această combinare la această combinare la 
suprafasuprafaţţa celulei a celulei →→ liza celuleiliza celulei). ). 

În locul haptenei primare în reacţie mai pot intra şi substansubstanţţe e 
active modificate sau metaboliactive modificate sau metaboliţţii acestoraii acestora,, răspunzătoare de răspunzătoare de: : 
alergialergiaa de grude grupp medicamenmedicamentostos (ex: sulfamide, betalactamine, (ex: sulfamide, betalactamine, 
benzotiadiazine etc.).benzotiadiazine etc.).

În MV alergia medicamentoasă se instalează după aplicăriaplicări
topicetopice şşii dupădupă administrăriadministrări p.p.oo.. rrarar postpost--injectabilinjectabil (dar mult mai (dar mult mai 
grave)grave).



Reacţiile = eliberare de histamină şi serotonină se recunosc după:

-- aparapar doardoar la o partela o parte din din indiviziindivizi;;

-- răspunsulrăspunsul organismuluiorganismului e sub forma e sub forma uneiunei reacreacţţiiii severesevere ((chiarchiar şşii
la doze la doze micimici de medicament);de medicament);

-- reacreacţţiileiile îînregistratenregistrate suntsunt diferitediferite de de eventualeeventuale efecteefecte obiobişşnuitenuite;;

-- se se constatconstatăă o o perioadăperioadă iniiniţţialăială,, care precedecare precede reacreacţţiaia violentăviolentă;;

-- paraclinicparaclinic poatepoate evidenevidenţţiaia:: anticorpianticorpiii circulancirculanţţii la la animaleanimalelele îîn n 
prealabilprealabil sensibilizatesensibilizate;;

--testeletestele cutanatecutanate (patch(patch--test)test) pot pot demonstrademonstra reacreacţţiaia pozitivăpozitivă fafaţţăă
de de medicamentulmedicamentul testattestat (ex: (ex: testultestul de de scarificarescarificare pentrupentru
penicilinăpenicilină evidenevidenţţiiazăază hipersensibilitatehipersensibilitate anafilacticăanafilactică la la speciilespeciile de de 
agrementagrement). ). 
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MecanismulMecanismul simplificatsimplificat al al alergieialergiei medicamentoasemedicamentoase
((dupădupă DragoDragoşş 1978, 1978, modif.Cristinamodif.Cristina))



SSimptomeleimptomele asociateasociate reacreacţţieiiei alergicealergice pot apare:

-- imediatimediat sausau

-- dupădupă 77--14 14 zilezile (cazul bolilor serice cu hipertermie, artrite, 
glomerulonefrite etc., ca rezultat al uneiunei dipropordiproporţţiiii între
cantităţile de antigeni şi anticorpi). 

Când antigenii şi anticorpii sunt îîn n cantităcantităţţii echivalenteechivalente == se 
formformeazăează macrocomplexemacrocomplexe care pot fi eliminate prin fagocitoză. 

Când antigenii sunt îîn n cantităcantităţţii multmult maimai marimari == se formează
complexe antigen–anticorp mici, cu cu potenpotenţţialial patogenpatogen. . 

Această stare se poate atinge uşor prin administrări continue
de medicament →→ menmenţţinereainerea unuiunui titrutitru ridicatridicat de antigende antigen (în 
timp ce capacitatea de sinteză a anticorpilor va fi depăşită).



•• SemnulSemnul clinic al clinic al alergieialergiei la la antibioticeantibiotice = = febrafebra

adeseaadesea confundatăconfundată cu cu stareastarea febrilăfebrilă infecinfecţţioasăioasă şşii de aceeade aceea
tratatătratată îîn n continuarecontinuare cu cu antibioticeantibiotice == amplificareaamplificarea riscuririscurilorlor
administrăriiadministrării (ex: (ex: tratamenteletratamentele cu cu penicilinepeniciline).).

•• ReacReacţţiileiile alergicealergice la la antibioticeantibiotice foartefoarte legate de legate de dozadoza şşii duratadurata
administrăriloradministrărilor, , 

Efectele sunt mult mai intense după tratamente îndelungate, 
repetarea medicaţiei = creşterea riscului instalării alergiei. 



CCliniclinic șșii paraclinicparaclinic alergia medicamentoasă identificată prin:

-- eruperupţţiiii cutanatecutanate, , 
-- pruritprurit şşii urticarieurticarie, , 
-- fenomenefenomene astmatiformeastmatiforme, , 
-- modificărimodificări hematologicehematologice, , 
-- edemeedeme ((angioneuroticeangioneurotice), ), 
-- reacreacţţieie febrilăfebrilă, , 
-- şşococ anafilacticanafilactic, , 
-- dermatitedermatite ((reacreacţţiiii alergicealergice tardivetardive))



Majoritatea reacţiilor de sensibilizare alergică la antibiotice =
urmareaurmarea impurităimpurităţţilorilor în fabricaţia antibioticelor şi a toxicităţii
specifice antibioticelor şi a compuşilor de descompunere. 

RReaceacţţiileiile la la antibioticeantibiotice aparapar rapid rapid la la 1010--30min30min.. dupădupă administrareadministrare

ȘȘoculocul anafilacticanafilactic →→ trattratatat cucu::
- antihistaminice, 
- cortizoni, 
- oxigenoterapie şi
- noradrenalină (i.v.).



UniiUnii farmaconifarmaconi pot pot provocaprovoca boalaboala sericăserică ((ex. ex. alfaalfa--metilmetil--DopaDopa))

((reacreacţţiiiilele, , ceacea imediatăimediată şşii ceacea îîntârziatăntârziată,, asemănătoareasemănătoare cu cu celecele

provocateprovocate dede alergenialergeni: : albuminealbumine, , polenpolen etc.). etc.). 

ÎÎn n subcategorisubcategoriaa bolii sericebolii serice::

-- reacreacţţiileiile cutanatecutanate,, urmareaurmarea fotosensibilizăriifotosensibilizării sausau

-- ale ale sistemuluisistemului hematopoetichematopoetic, , 

-- febrafebra sausau artriteleartritele alergicealergice..



Medicamente răspunzătoare de frecvente reacţii alergice în medicina veterinară
((SSintezăinteză CristinaCristina))

Medicamentul Manifestarea clinică /
paraclinică

Mecanismul

Aspirina Urticarie generalizată, edem

angioneurotic

Prin anticorpi IgE

Penicilinele Şoc anafilactic, anemie

hemolitică

Prin anticorpi IgE,

IgE/IgG

Digitoxina, Novobiocina,

Chinina

Trombocitopenie IgE / IgG

Aminofenazona,

Ampicilina, sulfamidele

Agranulocitoză, exantem

morbiliform

Tip celular

Săruri de argint sau aur Eritrodermie, febrilitate Tip celular



•• FotoalergiileFotoalergiile medicamentoasemedicamentoase



FFotoalergiaotoalergia::
totalitatea reacţiilor de fotosensibilizare ce apar printr-un 
conflict fotofoto--antigen antigen sausau fotofoto--alergenalergen –– fotofoto--anticorpanticorp..

După Longhin, formarea foto-alergenilor e influenţată de: 

1.1. substantesubstantelele au au compozicompoziţţiiaa chimicăchimică diferitădiferită şşii sunt desunt de origineorigine::
animalăanimală, , vegetalăvegetală, , mineralăminerală sausau farmaceuticăfarmaceutică..

2. 2. MecanismulMecanismul dede produceproducere are a fotosensibilizfotosensibilizăărriiii pieliipielii esteeste::
fotodinamicfotodinamic sausau fotoalergicfotoalergic. . 

SSubstanubstanţţele fotoreactiveele fotoreactive
Sunt substansubstanţţe complexee complexe care măresc reactivitatea pielii la care măresc reactivitatea pielii la 
radiaradiaţţiile U.V. sau vizibile  (cuprinse iile U.V. sau vizibile  (cuprinse îîntre 2900ntre 2900––7900 7900 ÅÅ).).



•• ÎÎn general,n general, moleculelemoleculele care care suntsunt capabilecapabile săsă inducăinducă
fotosensibilizărifotosensibilizări suntsunt capabilecapabile săsă absoarbăabsoarbă energiaenergia::

-- fotonilorfotonilor ((îînaltănaltă) ) 

-- a a radiaradiaţţiiloriilor U.V. U.V. şşii

-- radiaradiaţţiilor iilor vizibilevizibile ((datoritădatorită absorbabsorbţţieiiei selective a selective a radiaradiaţţiiloriilor, , 
multemulte dintredintre acesteacesteaa fiindfiind coloratecolorate). ). 

•• MajoritateaMajoritatea substansubstanţţelorelor au o au o structurăstructură cu cu treitrei ineleinele
benzenicebenzenice dispusedispuse linearlinear ((celecele dispusedispuse îîn n unghiuriunghiuri au au 
activitateactivitate multmult maimai redusăredusă)) şi GM = 310 GM = 310 --430.430.

• Multe suntsunt fluorescentefluorescente şi pot forma pot forma uușșoror radicaliradicali liberiliberi..

• Unele sunt:

-- alergenialergeni de contact (de contact (producproduc dermatitedermatite de contact), de contact), altelealtele

-- suntsunt carcinogenecarcinogene. . 

• Unele (cele fotodinamice) pot pot ucideucide culturileculturile fungicefungice (ex: 
Candida albicans) prin proceseprocese fototoxicefototoxice..



Acestea au compozicompoziţţieie complexăcomplexă având în structura lor:

a.a. substansubstanţţaa reactivăreactivă cu rolrol de de prohaptenăprohaptenă, sub acţiunea
luminii, se se vava transformatransforma îîn n haptenăhaptenă (prin oxidare) ce se 
combinacombina cu o cu o proteinăproteină == antigenantigen ((fotofoto-- alergenalergen sausau antigen);antigen);

b.b. substansubstanţţaa fotoreactivăfotoreactivă,, sub forma propro--haptenehapteneii,, se combinăcombină
cu o cu o proteinăproteină şşii formformeeazăază un un propro--alergenalergen ce, sub acţiunea
luminii = antigen.antigen.
MMicrobiiicrobii, , virusurilevirusurile, , fungiifungii,, pot şi ei să sesă se transformtransformee în 
fotoalergeni →→ manifestărimanifestări cutanatecutanate de tip de tip alergicalergic..



Reacţiile fotoalergice au caracteristicile principale:

-- suntsunt individualeindividuale,,

-- aparapar la la animaleanimale cu cu pilozitatepilozitate şşii pielepiele deschisedeschise la la culoareculoare;;

-- reacreacţţiileiile nu nu aparapar la prima la prima iradiereiradiere, , cici dupădupă expuneriexpuneri succesivesuccesive;;

-- perioadaperioada de de incubaincubaţţieie esteeste de de câtevacâteva zilezile;;

-- eruperupţţiileiile aparapar la la distandistanţţăă de de zonazona iradiatăiradiată, sub forma , sub forma eruperupţţiiiilorlor
de de tip tip eczemeczematiformatiform sausau urticariurticariformform ((fărăfără pigmentăripigmentări
rezidualereziduale).).



PrincipalelePrincipalele substansubstanţţee cu cu potenpotenţţialial recunoscutrecunoscut fotoalergenfotoalergen
((SSintezăinteză CristinaCristina))

Externe

Bitionolul, eozina, gudroanele, hexaclorfenul, lavanda, plantele din familia

Umbelifere şi Rutacee care conţin furocumarine (angelica, bergamotul,

căpşunile, coada şoricelului, frăsinelul, morcovul, muştarul, păstârnacul,

mărarul, mohorul, păpădia, pătrunjelul, pintenul cocoşului, portocalul,

rapiţa, sunătoarea, teiul, troscotul, ţelina, volbura, etc), rivanolul,
tripaflavina, sulfamidele, uleiurile volatile, vanilia.

S
u
b
st
an
ţe
 e
x
o
g
en
e

Interne

Acridina, albastrul de metilen, antihistaminicele de sinteză (fenergan,
romergan), antipirina, argintul, atebrina, aurul, barbituricele, chinina,

chinidina, fenocumarinele, fenotiazinicele, griseofulvina, hematoporfirina,

neoxazolul, PAS – sodic, sulfacetamida, sulfadiazina, sulfamerazina,

sulfametinul, sulfanilamida, sulfapiridina, tetraciclinele,

Substanţe

endogene

Rezultă din metabolismul viciat (dintre care cele mai numeroase sunt

porfirinele şi derivaţii indolici)



•• ReacReacţţiile de tip mutageniile de tip mutagen--teratogenteratogen



Unele medicamente Unele medicamente a.u.a.u.vv.. pot pot provoaprovoacaca mutamutaţţii definitiveii definitive..

Acestea pot pot interferainterfera::

-- replicareareplicarea ADADNN--uluiului sausau

-- configuraconfiguraţţiileiile cromozomialecromozomiale ((efecteefecte teratogeneteratogene) ) 

ExExempluemplu::

-- agenagenţţiiii alchilanalchilanţţii →→ efecteefecte mutagenemutagene datoritădatorită:: alterăriialterării
bazelorbazelor azotateazotate perechepereche sausau prinprin fisurareafisurarea cromozomilorcromozomilor. . 

- se cunosc multe medicamente, care administrate gestantelor: 
pirimidona, fenitoina, CBZ, PBZ, ABZ la rumegătoare pot 
determina malformamalformaţţiiii fetalefetale mai ales în prima parteprima parte a a 
gestagestaţţiei.iei.



AAcesteceste malformamalformaţţiiii suntsunt tradusetraduse prinprin::

-- îîntârziereantârzierea crecreşşteriiterii fetalefetale;;
-- lipsalipsa văluluivălului palatinpalatin, , 
-- hidrocefaliehidrocefalie
-- malformamalformaţţiiii minoreminore sausau grave grave şşii chiarchiar moartemoarte embrionarăembrionară;;
-- malformamalformaţţiileiile extremităextremităţţilorilor ((scurtareascurtarea oaseloroaselor)), , 
-- anomaliianomalii scheleticescheletice..



ReacReacţţiiii teratogeniceteratogenice la la animaleanimale au mai fost descrise la: 

-- inhibitoriiinhibitorii S.N.C., S.N.C., 
-- imunodepresoareimunodepresoare ((antifoliceleantifolicele), ), 
-- antivitamineantivitamine (K), (K), 
-- fenotiazinefenotiazine, , 
-- diazepam diazepam şşii clordiazepoxidclordiazepoxid, , 
-- morfinămorfină, , 
-- heroinăheroină, , 
-- meperidinămeperidină, , 
-- metadonămetadonă,  ,  
-- glucocorticoiziglucocorticoizi, , 
-- antibioticeantibiotice ((streptomicinastreptomicina, , tetraciclinatetraciclina) etc. ) etc. 
-- ssulfamideulfamide



•• ReacReacţţiileiile adverse de tip adverse de tip cancerigencancerigen



UneleUnele substansubstanţţee pot pot favorizafavoriza proliferareaproliferarea procesuluiprocesului canceroscanceros

EleEle pot pot acacţţionaiona::

-- fie la fie la locullocul administrăriiadministrării, , 

-- fie la fie la nivelulnivelul tractuluitractului digestivdigestiv,, îîn n cazulcazul administrăriloradministrărilor pp..oo.., , 

-- fie fie sistemicsistemic. . 

Cancer la Cancer la animaleanimale pot pot provocaprovoca: : 

-- agenagenţţiiii alchilanalchilanţţii, , 

-- produseleprodusele organoclorurateorganoclorurate, , 

-- uretanuluretanul etc. etc. 

-- ffenacetinaenacetina ((cancerulcancerul ureterelorureterelor şşii veziciivezicii urinareurinare)),,

-- fenilbutazonafenilbutazona provoacăprovoacă leucemiileucemii..



•• ReacReacţţiileiile adverse tip adverse tip tolerantoleranţţăă ((obiobişşnuinnuinţţăă))



Toleranţa (obişnuinţa) 

sensibilitatesensibilitateaa redusăredusă faţă de unele medicamente reclamă
crecreşştereaterea dozeidozei pentrupentru obobţţinereainerea aceluiaaceluiaşşii efectefect terapeuticterapeutic, , 
ca la un alt ca la un alt individindivid la care sla care s--a a administratadministrat dozadoza uzualăuzuală. . 

Modificarea care are loc este de naturănatură farmacocineticăfarmacocinetică..

Medicamentul incriminat nunu vava ajungeajunge la la receptorireceptori sau la la 
ţţesuturileesuturile ţţintăintă îîn n concentraconcentraţţieie activăactivă, , identificabilăidentificabilă prinprin
efectefect clinic.clinic.



Toleranţa se poatepoate îîmpărmpărţţii îîn:n:

-- congenitalăcongenitală,,
este legată de specie (ex: insensibilitatea iepurelui la 
atropină (Atropa belladonna) datorită capacităţii atropin-
esterazelor specifice de a metaboliza alcaloidul);

-- dobânditădobândită ((obiobişşnuinnuinţţaa propriupropriu--zisăzisă))
este urmarea unorunor administrăriadministrări repetaterepetate care vor antrena, 
cu timpul, răspunsurirăspunsuri farmacodinamicefarmacodinamice minoreminore..
În general, in cazul celui de-al doilea tip de toleranţă la 
medicamente, efectulefectul diminuatdiminuat se datorează:

-- fie fie scăderiiscăderii reacreacţţieiiei de de răspunsrăspuns a a receptorilorreceptorilor, , 
-- fie fie interferăriiinterferării unorunor sistemesisteme enzimaticeenzimatice. . 



La La animaleanimale,, acest tip de reacţie adversă se poate identifica la: 

-- amineleaminele simpaticomimeticesimpaticomimetice (ex efedrina), 
-- vasodilatatoarelevasodilatatoarele colinergicecolinergice, 
-- hipertensivehipertensive etc. 

În aceste situaţii s-a instalat tahifilaxiatahifilaxia ((tachistachis = rapid, = rapid, phylaxysphylaxys = = protecprotecţţieie))

== tolerantoleranţţaa rapidărapidă.

Acest tip de toleranţă esteeste urmareaurmarea::
- dezvoltării rapide a capacităcapacităţţiiii de de reacreacţţieie îîn n sensulsensul diminuăriidiminuării
efectelorefectelor îîn n decursdecurs de de minutminute e -- oreore dupădupă administrăriadministrări repetaterepetate. . 

Mecanismul tahifilaxiei în medicina veterinară esteeste îîncăncă îîn n 
studiustudiu, , fiindfiind cunoscutcunoscut pepe deplindeplin doardoar îîn n cazuricazuri experimentaleexperimentale. . 



De De exempluexemplu: : 

•• amfetaminaamfetamina (simpaticomimetic indirect) vava eliberaelibera din 
terminaţiunile adrenergice noradrenalina. 

• Tahifilaxia în acest caz a fost, probabil, depleţia
noradrenalinei disponibile. 

• Un mecanism oarecum similar s-a identificat şi în cazul
substanţelor histaminice. 

• Sunt situaţii în care acţiunea unui medicament poate
persista la nivelul receptorilor, dar datorită reflexelor
compensatorii, aceasta este estompată. 

• De reţinut că fenomenul de tahifilaxie esteeste un un procesproces
reversibilreversibil..



Un alt tip de toleranţă câştigată este:

MMitridatismulitridatismul

s-a identificat la indivizii ce luat tratamentetratamente îîndelungatendelungate cu cu 
atropinăatropină,, derivaderivaţţii arsenicaliarsenicali etc. 

SSchimbareachimbarea căiicăii de de administrareadministrare conduce la conduce la pierdereapierderea acesteiacestei
capacităcapacităţţii. . 

În medicina umană se cunoaşte tolerantoleranţţaa îîncrucincrucişşatăată (ex: ex: etiliciietilicii
devindevin pupuţţinin sensibilisensibili la la narcoticenarcotice). Probabil acest fenomen
există şi în medicina veterinară, dar nu s-au înregistrat încă
semnalări prea numeroase



•• FarmacodependenFarmacodependenţţaa



După OMS esteDupă OMS este::

””SStare tare patologicăpatologică complexăcomplexă psihicăpsihică, , uneoriuneori fizicăfizică, , rezultatărezultată
din din interacinteracţţiuneaiunea dintredintre organismulorganismul viuviu şşii o o substansubstanţţăă
medicamentoasămedicamentoasă, , caracterizatăcaracterizată prinprin modificărimodificări de de 
comportamentcomportament şşii altealte reacreacţţiiii care care facfac necesarănecesară
administrareaadministrarea continuăcontinuă sausau periodicăperiodică a a substansubstanţţeiei, , îîn n 
scopulscopul regăsiriiregăsirii efectelorefectelor psihicepsihice şşii uneoriuneori pentrupentru a a evitaevita
stareastarea maladivămaladivă rezultatărezultată din din privareprivare””..

Această stare poatepoate fifi îînsonsoţţităită adesea de stareastarea de de 
tolerantoleranţţăă,, acelaacelaşşii individindivid putândputând săsă fie dependent de fie dependent de maimai
multemulte medicamentemedicamente..

AdministrareaAdministrarea repetatărepetată,, cu cu tendintendinţţaa de a de a depădepăşşii dozeledozele
uzualeuzuale poatepoate determinadetermina toxicomaniatoxicomania sau eufomaniaeufomania..



AAcestcest tip de tip de reacreacţţieie adversăadversă nu nu existăexistă îîn n medicinamedicina veterinarăveterinară, , 
decâtdecât la la animaleleanimalele special special dresatedresate îîn a n a identificaidentifica droguriledrogurile ((câiniicâinii
şşii porciiporcii)) sau mai rar la cabalinelecabalinele dopatedopate pentrupentru competicompetiţţieie..

Se pare că tolerantoleranţţa a şşi dependeni dependenţţaa la (ola (opiacee, morfipiacee, morfinice) se nice) se 
datorează datorează inhibiinhibiţţiei retrograde a sintezei sau eliberării iei retrograde a sintezei sau eliberării 
endorfinelor. endorfinelor. 

ToleranToleranţţaa == deficitul endorfinedeficitul endorfinelorlor ( (ce vor lăsa un număr ce vor lăsa un număr îîn n 
crecreşştere de receptori liberi ce vor fixa astfel opiaceele). tere de receptori liberi ce vor fixa astfel opiaceele). 

Când administrareaadministrarea se suprimă subitse suprimă subit == sindrom de abstinensindrom de abstinenţţăă..
În legătură cu acest fapt s-a ipoteza că, unii indivizi sunt sunt 
predispupredispuşşi la obii la obişşnuinnuinţţa la opiaceea la opiacee, tocmai datorită deficittocmai datorită deficituluiului
genetic genetic îîn endorfinen endorfine



Tot reacreacţţiiee adversadversăă este considerataeste considerata şşii farmacotezauriosmozafarmacotezauriosmoza

ea constă în acumularea medicamedntelor în ţesuturi pentru
perioadeperioade îîndelungatendelungate de de timptimp ((luniluni -- aniani)),, care pot pot antrenaantrena sausau
nu nu efecteefecte şi leziunileziuni gravegrave: : hemoragiihemoragii, , sclerozescleroze, , tumoritumori).).

În general la animale localizările sunt: 

-- ţţesutulesutul adiposadipos (ex: (ex: insecticideleinsecticidele organoclorurateorganoclorurate), ), 

-- tegumentetegumente şşii fanerefanere (ex: (ex: arsenarsen, , sulfsulf etc.), etc.), 

-- rinichirinichi (ex: (ex: sărurilesărurile, , îîn special de n special de calciucalciu), ), 

-- sistemulsistemul reticuloreticulo--endotelialendotelial din din ficatficat şşii splinăsplină (ex: (ex: sărurilesărurile

metalelormetalelor grelegrele, , sărurilesărurile de de auraur, de , de fierfier,, PVPPVP etc.) etc.) şşii maimai rarrar lala

-- nivelulnivelul sistemuluisistemului nervosnervos central (ex: central (ex: fenitoinafenitoina).).

La La alcaloizialcaloizi, , obiobişşnuinnuinţţaa se se instaleazăinstalează prinprin amplificareaamplificarea
posibilităposibilităţţilorilor organismelororganismelor de a de a inactivainactiva ((uzualuzual prinprin oxidareoxidare) ) 
substansubstanţţaa respectivărespectivă. . 



OObibişşnuinnuinţţaa e reversibile reversibilăă,, cucu suspendarea administrării  suspendarea administrării 
substansubstanţţei ce o provoacăei ce o provoacă. . 

ObiObişşnuinnuinţţăă pot pot dada: : 

barbiuricebarbiuricele: le: Barbital, Barbital, InactinInactin, , FenobarbitalFenobarbital, , CiclobarbitalCiclobarbital, , 
DormitalDormital, Pentothal etc.), , Pentothal etc.), 

fenotiazinelefenotiazinele neurolepticeneuroleptice:: ClordelazinClordelazin, , LevomepromazinaLevomepromazina, , 
NeuleptilNeuleptil, , PlegomazinPlegomazin, , RomtiazinRomtiazin, , TrifluoperazinaTrifluoperazina

carbamacarbamaţţiiii:: MeprobamatMeprobamat, , 

benzodiazepinebenzodiazepinelele:: ClordiazepoxidClordiazepoxid, Diazepam , Diazepam 

psihoanalepticepsihoanalepticelele betafenilbetafenil--etilenetilen--aminiceaminice:: AmfetaminaAmfetamina, , 

analgeziceanalgezicelele narcoticenarcotice: : oopiupiull, , morfinamorfina, , heroinaheroina, , codeinacodeina, , 
hidromorfonahidromorfona..



IncompatibilităIncompatibilităţţileile
medicamentoasemedicamentoase



Prin incompatibilitate medicamente se înţelege imposibilitateaimposibilitatea
de de asociereasociere a a acestoraacestora,, fie prin prepararepreparare, fie prin administrareadministrare, 
raporturile care se stabilesc între acestea fiindfiind defavorabiledefavorabile
actuluiactului terapeuticterapeutic. . 

Sunt situaţii când asociereaasocierea poatepoate aveaavea un un scopscop protectorprotector, în 
cazulcazul antidotismuluiantidotismului sau de de amplificareamplificare a a răspunsuluirăspunsului
terapeuticterapeutic, , îîn n interacinteracţţiunileiunile terapeuticeterapeutice doritedorite..

AsociereaAsocierea gregreşşităită şi/sau de de prescriereprescriere,, a unor medicamente vorvor
determinadetermina dificultădificultăţţii de de prepararepreparare a a formulărilorformulărilor. . 

UneoriUneori, , datoritădatorită priceperiipriceperii, , farmacistulfarmacistul poatepoate săsă îînlăturenlăture
incompatibilitateaincompatibilitatea respectivărespectivă prinprin tehnicitehnici de de prepararepreparare
adecvateadecvate, , dardar de de celecele maimai multemulte oriori acestaacesta esteeste nevoitnevoit săsă
respingărespingă rereţţetaeta..



Tot incompatibilitate se înţelege și:

prescrierprescriereaea gregreşşitităă cece stabilestabileșștete raporturiraporturi contraindicate contraindicate îîntrentre
medicamentemedicamente şşii organismorganism

EExxempluemplu::

Penicilina G administrată p.o. va fi inactivată de secreţia gastrică, 

Clorura de calciu injectată s.c. sau i.m. = iritaţii, abcese, 
flegmoane, chiar necroze, adică interacţiuni nedorite. 

În cursulcursul preparăriipreparării formulărilorformulărilor magistrale, între componentele
din amestec, pot interveni reacreacţţiiii fizicefizice sausau chimicechimice = scădereascăderea
calităcalităţţiiii preparatuluipreparatului dpvd al acacţţiuniiiunii sausau moduluimodului de de prezentareprezentare..

ÎÎn n asociereaasocierea substansubstanţţelorelor pentrupentru obobţţinereainerea unuiunui medicament e medicament e 
necesarănecesară cunoacunoaşşteretereaa incompatibilităincompatibilităţţilorilor şşii interacinteracţţiuniloriunilor
medicamentoasemedicamentoase..



Reacţiile între componente aparapar imediatimediat,, după momentul
asocierii, dar pot apare şi dupădupă o o perioadăperioadă variabilăvariabilă de timp
(interacţiunile farmacodinamice sau farmacocinetice).

Reactiile chimice ce se petrec în formulele medicamentoase
(sau efectele lor, ce pot fi evitate) = dificultădificultăţţii tehnicetehnice..

În funcţie de caracterul modificărilor se pot clasifica în: 
-- fizicefizice, , 
-- chimicechimice şşii
-- farmacodinamicefarmacodinamice. . 

UneleUnele din din incompatibilităincompatibilităţţileile chimicechimice şşii farmacodinamicefarmacodinamice au au 
valoarevaloare practicăpractică îînn antidotismantidotism
- primele, cândcând toxicultoxicul se se găsegăseşştete îîncăncă la la nivelnivel digestivdigestiv (stomac), 
- ultimele, pt. contracarareacontracararea efectuluiefectului toxicelortoxicelor dejadeja resorbiteresorbite.



•• IncompatibilităIncompatibilităţţiilele fizicefizice



NemiscibilitateaNemiscibilitatea fazelorfazelor lichidelichide

GradulGradul de de miscibilitatemiscibilitate a a principalilorprincipalilor solvensolventti i utilizautilizatti i îîn n medicinamedicina veterinarăveterinară

(Sinte(Sintezăză, Cristina), Cristina)

�r. crt. Solventul 1 2 3 4 5 6
1 Apă - M M M M X

2 Alcool 90° M - M M M G

3 Eter M M - X M M

4 Glicerină M M X - X X

5 Cloroform M M M X - M

6 Grăsimi şi uleiuri X G M X M -

7 Uleiuri eterice F M M X M M

8 Parafină lichidă X F M X M M

9 Ulei de peşte X G M X M M

10 Benzen X X M X M M

PentruPentru îîndepărtareandepărtarea acestoracestor dificultădificultătti i tehnicetehnice recurgerecurge la la altealte
substansubstantte e cece favorizeazăfavorizează amesteculamestecul ((tensioactivetensioactive pt pt amestecuriamestecurilele
lichidelichide; ; lanolinalanolina ptpt.. formeleformele moimoi etc.etc.)) == intermediiintermedii farmaceutice.farmaceutice.

F=F=foartefoarte greugreu miscibil;Gmiscibil;G ==greugreu miscibil;Mmiscibil;M==miscibil;Xmiscibil;X ==nemiscibilnemiscibil



•• InsolubilitateaInsolubilitatea componentelorcomponentelor îîn n vehiculvehicul



FiecareFiecare substansubstanţţăă posedăposedă o o anumităanumită proporproporţţieie maximămaximă pânăpână
la care se la care se poatepoate solubilizasolubiliza îîntrntr--un solventun solvent..
GGraderadelele de de solubilitatesolubilitate pot fi exprimate cu ajutorul unor
expresii. În acest caz prevederile de solubilitate se referă la 
temperatura de 2020±±55ººC. C. 
În literatură se mai pot întâlni termenii: 

completcomplet solubilsolubil = = complcompl. sol. . sol. 
se se descompunedescompune = = descdesc..
miscibilmiscibil = misc.= misc.
incompletincomplet solubisolubill = inc. sol.= inc. sol.
InsolubilInsolubil = ins.= ins.
îîn n toatetoate proporproporţţiileiile = t. pr. = t. pr. 
solubilitatesolubilitate neverificatăneverificată = = --
volatilvolatil = vol.= vol.



Alte incompatibilităAlte incompatibilităţţi fizice i fizice îîntâlnite ntâlnite îîn MV sunt:n MV sunt:

•• Precipitarea datorită modificării naturii vehicululuiPrecipitarea datorită modificării naturii vehiculului

•• SSalefierealefiere

•• Modificarea consistenModificarea consistenţţei prin ei prin îîntărirea componentelorntărirea componentelor

•• Modificarea stării coloidaleModificarea stării coloidale

•• IncompatibilităIncompatibilităţţi de formă farmaceuticăi de formă farmaceutică

•• AdsorbAdsorbţţiaia

•• Modificarea consistenModificarea consistenţţei prin ei prin îînmuiere nmuiere şşi lichefierei lichefiere



Principalele amestecuri eutecticePrincipalele amestecuri eutectice

Substanţa În amestec cu :
Acetanilida Timol, Fenacetină

Acid salicilic Acetanilidă

Aspirina Cloralhidrat, Piperazină, Rezorcină, Urotropină, Antipirină

Camfor Uretan, Salol, Timol, Rezorcină

Cloralhidrat Mentol, Aspirină, Uretan, Salol, Timol, Piperazină

Fenacetina Acetanilidă

Mentol Uretan, Timol, Cloralhidrat, Rezorcină

Piperazina Cloralhidrat, Aspirină

Rezorcina Camfor, Mentol, Aspirină, Uretan

Salol Cloralhidrat, Camfor

Timol Cloralhidrat, Acetanilidă, Camfor, Mentol, Uretan

Uretan Mentol, Camfor, Cloralhidrat, Rezorcină, Timol



•• IncompatibilităIncompatibilităţţiilele chimicechimice



Acestea presupun: 

-- precipităriprecipitări, , 

-- coloracoloraţţii, ii, 

-- formareformareaa de noi compude noi compuşşi,i,

-- descompuneri, descompuneri, 

-- explozii etc.explozii etc.

După natura lor reacţiilor chimice care au loc, incompatibilităţile
chimice se clasifică în reacţii:

•• de de oxidooxido--reducerereducere şşii de de descompuneredescompunere

•• de de precipitareprecipitare

•• de de dubludublu schimbschimb

•• de de adiadittieie

•• dintre acizi dintre acizi ssi baze (de neutralizare)i baze (de neutralizare)



IncompatibilităIncompatibilităţţile ile 
de administrare din solude administrare din soluţţiile parenteraleiile parenterale



Medicamentele din solusoluţţiileiile injectabileinjectabile administrate administrate îîn n aceeaaceeaşşii
seringăseringă sausau flacon de flacon de perfuzieperfuzie pot pot prezentaprezenta incompatibilităincompatibilităţţii::
fizicefizice, , chimicechimice şşii farmacodinamicefarmacodinamice. 

În aceste cazuri, efectulefectul esteeste negativnegativ, adesea înregistrându-se: 
inactivăriinactivări, , antagonizareaantagonizarea efectuluiefectului sausau chiarchiar reacreacţţiiii adverseadverse. 

AcesteAceste interacinteracţţiuniiuni

pot fi sesizatesesizate uuşşoror sau nu se nu se observăobservă imediatimediat. 

Alteori numainumai dupădupă injectareinjectare, la temperatura organismului.



Interacţiunile apar uzual îîntrentre substansubstanţţeleele acideacide cu cele bazicebazice..
SchimbareaSchimbarea pHpH--uluiului solusoluţţiiloriilor poatepoate modificamodifica stabilitateastabilitatea şşii
activitateaactivitatea componentelorcomponentelor. . 

MedicamenteleMedicamentele cece au pH acidau pH acid (ex: vitamina C) nu se pot nu se pot asociaasocia
îîn n solusoluţţiiii alcalinealcaline (ex: (ex: ampicilinaampicilina).).

Soluţiile alcaline nu se nu se vorvor asociaasocia cu cu alcaloizalcaloiziiii (precipitări).



Componentele soluţiilor pot pot fixafixa medicamente asociate

ExExempleemple: : 

hidrolizatelehidrolizatele proteiceproteice fixeazăfixează barbituricelebarbituricele, , digitaliceledigitalicele etc. etc. 
alteorialteori, , substansubstanţţeleele ajutătoareajutătoare, , stabilizatorulstabilizatorul sausau substansubstanţţeleele
tampon pot face tampon pot face imposibilăimposibilă asociereaasocierea uneiunei solusoluţţiiii
medicamentoasemedicamentoase cu cu altealte medicamentemedicamente. . 

Nu se pot Nu se pot utilizautiliza ca ca diluandiluanţţii::

-- plasma, plasma, 

-- hidrolizatelehidrolizatele proteiceproteice, , 

-- substansubstanţţeleele macromolecularemacromoleculare, , 

-- solusoluţţiileiile de de electrolielectroliţţii,,

-- solusoluţţiaia de de bicarbonatbicarbonat de de sodiusodiu..

La La combinareacombinarea medicamentelormedicamentelor se se vava lualua îîn n considerareconsiderare şşii
efectulefectul local local asupraasupra venelorvenelor şşii ţţesuturiloresuturilor vascularevasculare, , îîn n cazulcazul
injecinjecţţiiloriilor ii..vv.. recomandândurecomandându--se se eliminareaeliminarea asocierilorasocierilor



IncompatibilităIncompatibilităttile unor ile unor 
mmedicamenteedicamente uzuale uzuale 
cu solvencu solventti destinai destinatti căii ii căii i.v..v.
((dupădupă W.CookeW.Cooke, 1993), 1993)

Medicamentul Solvenţi i.v. incompatibili
(soluţii)

Solvenţi compatibili (soluţii)

Ampicilină Soluţii de dextroză Saline normale (după 24 de ore scade

90% din activitate), lactat de sodiu

(după 4 ore scade 90% din activitate)

Adrenalină Bicarbonat de sodiu şi alte

soluţii cu pH-ul mai mic de 5,5

Saline normale

Benzilpenicilină

sodică

Soluţii de dextroză

(literatură conflictuală)

Saline normale

Bicarbonat de

sodiu

Soluţie Ringer, compuşi lactaţi,

soluţii cu conţinut în calciu

Saline normale, dextroză, dextroză

salină

Cloxacilină
sodică

Soluţii de dextroză sub 5% Saline normale, soluţie Ringer,
dextroză salină (după 24 ore scad

90% din activitate)

Diazepam Nu se recomandă calea i.v.,

insolubil în majoritatea

soluţiilor

-

Gentamicină

sulfat

Orice soluţie în care

concentraţia Gentamicinei

depăşeşte 1 g/l

Saline normale, dextroză, dextroză

salină (se folosesc în 1-2 ore de la

preparare)

Heparină sodică Soluţii de dextroză

(literatură conflictuală)

Compatibile cu majoritatea soluţiilor

Sulfat de

magneziu

Bicarbonat de sodiu Saline normale, dextroză, dextroză

salină

Metil

prednisolon

sodiu succinat

Lactat de sodiu (dacă

concentraţia de metil-

prednisolon sodiu succinat

depăşeşte 500 mg/l)

Saline normale, dextroză, dextroză

salină (dacă concentraţia metil-

prednisolonului sodiu succinat este

sub 500 mg/l)

Noradrenalină

bitartrat

Saline normale, bicarbonat de

sodiu

Dextroză, dextroză salină

Oxitetraciclină

hidroclorică

Soluţii cu conţinut de Ca sau mg

(de ex. sol. Ringer), dextroză

(literatură conflictuală)

Saline normale (a se utiliza în 6 ore

de la preparare)

Oxitocină Dextran 12% Dextroză 5%, saline normale

Sulfadiazină

sodică

Dextroză 10%, soluţii

electrolitice

Saline normale, dextroză, dextroză

salină

Sulfizoxazol

diolamina

Soluţii electrolitice Saline normale, dextroză, dextroză

salină

Vitamina B

complex cu
vitamina C

Bicarbonat de sodiu Saline normale, dextroză, dextroză

salină, compuşi sodiu lactaţi



Metodele statisticeMetodele statistice
utilizate frecvent utilizate frecvent îîn farmacometrien farmacometrie



AnalizaAnaliza statisticăstatistică farmacologicăfarmacologică e e utilizatăutilizată ccuu scoscopulpul::

•• de a de a confirmaconfirma căcă experimentulexperimentul a a fostfost binebine planificatplanificat şşii
executatexecutat, , 

•• rezultatelerezultatele obobţţinuteinute suntsunt potrivitepotrivite pentrupentru analizaanaliza statisticăstatistică;;

•• de ade a procesprocesaa dateledatele brute brute îîntrntr--oo formăformă multmult maimai accesibilăaccesibilă;;

•• săsă ““idealizezeidealizeze”” date brute date brute şşii

•• săsă testezetesteze dateledatele cu cu privireprivire la la ““importanimportanţţaa biologicăbiologică””..



Scopul experimentului trebuie săsă fie fie binebine definitdefinit

EExempluxemplu::

evaluarea capacităţii unui promotor de creştere tip implanttip implant de 
a mări ss..mm..zz.. şşii rata de rata de conversieconversie a furajelor la tăuraşi.

AlegereaAlegerea subiecsubiecţţilorilor carecare vorvor fifi incluincluşşii îîn n studiustudiu

trebuie să se facă ţinând cont de ninişştete criteriicriterii predeterminatepredeterminate. 

Exemplu:Exemplu:

evaluarea eficacităţii unui promotor de creştere se poate face 
la tăuraşi în jurul vârstei de 21 21 luniluni,, din aceeaşi rasă şi într-o
stare fizică bună (și care să nu se afle în perioada de 60 60 zilezile
înainte de sacrificare). 



Pentru a asiguraasigura echivalenechivalenţţaa loturilor, alegerea subiecţilor în 
loturi experimentale trebuie să fie o procedură de tip 
randomizatrandomizat::

-- un lot un lot martormartor (M)(M) sausau control control (C)(C) şşii

-- loturiloturi experimentaleexperimentale (E).(E).

MărimeaMărimea loturilorloturilor trebuietrebuie prestabilităprestabilită, , ţţinândinând cont de cont de mărimeamărimea
răspunsuluirăspunsului care se care se propunepropune a a fifi consideratconsiderat semnificativsemnificativ, cu un , cu un 
anumitanumit grad de grad de certitudinecertitudine..

Loturile trebuietrebuie echivalenteechivalente,, ţinând cont de anumianumiţţii factorifactori
să existe o distribuiredistribuire echivalentăechivalentă în cele două loturi a valorilor
greutăţii corporale, la începutul studiului. 
Toate procedeele experimentale trebuie aplicate ambelor
loturi (M şi E), care trebuie întreţinute în aceleaşi condiţii.



ExExempluemplu: : 

Revenind la exemplul nostru, la tăuraşii din lotul de control li
se va implanta un comprimat “orb” (fără efect), vava fifi supussupus
aceluiaaceluiaşşii regimregim alimentaralimentar şşii vava fifi cântăritcântărit concomitentconcomitent cu cu lotullotul
tratattratat. . 
Acelaşi lot poate fi utilizat atât ca lot experimental, cât şi ca lot 
martor, prin efectuareaefectuarea aceloraaceloraşşii proceduriproceduri, , succesivsuccesiv (studiul
încrucişat). 
În cazul promotorului de creştere, după 4 săptămâni, se scot
implanturile, urmând să se schimbe destinaţia loturilor: 
- lotul experimental va deveni lot martor (implant orb), 
- iar lotul de control va deveni lot experimental (implant activ), 
timp de alte patru săptămâni. 



•• OrdineaOrdinea aplicăriiaplicării tratamentelortratamentelor în cadrul fiecărui lot sau
individ în cazul unui model model multifactorialmultifactorial ((maimai multmult de de douădouă
tipuritipuri de de tratamentetratamente) ) vava urmaurma o o matricematrice predeterminatăpredeterminată cece
poartăpoartă denumireadenumirea de:de: ““pătratulpătratul latinlatin””..

• Această procedură se realizează pentru a oferi certitudinea
că tratamentele se fac îîn n toatetoate secvensecvenţţeleele posibileposibile, adică
schemele de tratament suntsunt randomizaterandomizate, cazcaz îîn care n care 
ordineaordinea de de administrareadministrare a a medicamentelormedicamentelor poatepoate fifi ea ea îînsănsăşşii
un factor care un factor care săsă influeninfluenţţezeeze rezultatulrezultatul experimentuluiexperimentului..



În exemplul de mai jos “pătratul latin” a fost utilizat în 
studiul efectelor a treitrei tranchilizantetranchilizante diferitediferite asupraasupra
ECG la ECG la patrupatru câinicâini..

CPZCPZPPSfSfCPTHCPTHCâineleCâinele 44

PPCPZCPZCPTHCPTHSfSfCâineleCâinele 33

SfSfCPTHCPTHCPZCPZPPCâineleCâinele 22

CPTHCPTHSfSfPPCPZCPZCâineleCâinele 11

ZiuaZiua 2222ZiuaZiua 1515ZiuaZiua 88ZiuaZiua 11SubiectSubiectulul

CPZ = CPZ = clorpromazinaclorpromazina, P, P == promazinapromazina, , SfSf == ser ser fiziologicfiziologic, CPTH = , CPTH = clorprotixenclorprotixen

PătratulPătratul latinlatin



Thanks for yourThanks for your’’s s 
attentionattention folksfolks! ! 

&&
Happy Happy (all) (all) winter winter 

hollydayshollydays!!
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