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Termenul de dezinfectant este folosit pentru un agent chimic cu activitate 
bacteriostatică sau bactericidă, antivirală, uneori antiprotozoarică şi antifungică, cu 
acţiune moderat specifică, cu utilizare asupra ţesuturilor vii, dar întotdeauna de o manieră 
locală, în limitele toleranţei lor precum şi la sterilizarea instrumentarului, adăposturilor, 
solului, apei şi aerului (Brander şi Bywater,1991). Încercând o nuanţare: 

Antisepticele sunt substanţe cu acţiune reversibilă care împiedică dezvoltarea şi 
înmulţirea microorganismelor, acestea acţionând prin contact nemijlocit.  

Antisepticele sunt utilizate cel mai adesea pentru antisepsia mâinilor, câmpului 
operator, plăgilor, pielii şi mucoaselor, în infecţii diverse, pentru sterilizarea probelor de 
laborator şi pentru sterilizarea unor alimente. De reţinut că, antisepticele au acţiune 
destul de limitată asupra plăgilor infectate, vechi. De asemenea, toxicitatea asupra 
neutrofilelor şi a altor mecanisme defensive este destul de mare. 

Dezinfectantele. Sunt substanţe cu acţiune ireversibilă care distrug 
microorganismele cu care vin în contact, motiv pentru care mai sunt denumite 
bacteriolitice şi/sau bactericide. In general aceste substanţe au acţiune brutală, fiind 
utilizate la dezinfectarea unor piese de instumentar, a sălilor de operaţie, lenjeriei şi 
obiectelor contaminate, harnaşamente, cadavre şi platforme de gunoi, hale de tăiere, boxe, 
apă potabilă, grajduri şi păşuni. Activitatea dezinfectantă a substanţelor din această 
categorie se face cel mai adesea, prin compararea cu soluţia standard de fenol (exprimată 
şi ca coeficienţii Rideal–Walker sau Chick–Martin, în funcţie de testul aplicat1). La acest 
coeficient se mai adaugă şi date referitoare la sensibilitatea cutanată şi reactivitatea 
generală a organismului (prin teste de toleranţă locală tip patch-test).  

Introducere 
Între cele două noţiuni de antiseptic şi dezinfectant nu există deocamdată o delimitare 

foarte strictă, factorul determinant fiind încă concentraţia substanţei, cu excepţia 
substanţelor caustice, intens iritante, care nu pot fi folosite pe tegumente sau intern.  

Specificitatea tot mai strictă a produselor din ultimele generaţii apărute au determinat 
autorii anglo-saxoni să demarce dezinfectantele ca fiind: substanţe care se aplică doar 
asupra suprafeţelor neanimate, ele fiind adesea prea toxice în concentraţiile uzuale pentru 
învelişurile cutanate ale omului şi animalelor, spre deosebire de antiseptice, substanţe 
recomandate pentru a fi utilizate pe acestea.  

După Brander (1991), o substanţă dezinfectantă ideală trebuie să întrunească 
următoarele cerinţe: 

• eficient şi rapid în instalarea efectului,  
• să aibă spectrul antibacterian cât mai larg,  
• să nu determine rezistenţa populaţiilor bacteriene, 
• să nu fie inactivat de proteine,  
• să fie cât mai puţin toxic,  
• să fie necoroziv şi să nu păteze, 
• să nu fie nociv pentru piele, prin acţiune directă sau sensibilizare,  
• să fie fără miros puternic, 
• să păstreze o acţiune uşor reziduală după spălare,  
• să aibă proprietăţi detersive şi să fie lavabil uşor 
• să fie economic şi uşor de utilizat. 

                                                           
1 Ambele teste sunt in vitro, ultimul incluzând în plus, material organic (în cazul de faţă drojdie), care ‘simulează’ prezenţa materiilor 
organice. În orice situaţie, pentru o evaluare corectă sunt necesare date adiţionale legate de: sensibilitatea pielii, toxicitatea sistemică, 
reactivitatea selectivă asupra microorganismelor etc. De aici şi concluzia că, unele substanţe pot indeplini unele din condiţiile solicitate 
şi totuşi să fie inutile terapeutic şi viceversa. De exemplu, dacă pe piele se foloseşte un detergent anionic (un săpun) şi apoi la scurt timp 
se va utiliza un detergent cationic (ex. clorură de benzalconiu), acesta va avea o activitate redusă, chiar nulă. Dar dacă, pielea va fi 
fricţionată cu alcool, ulterior spălării cu săpun, sau dacă substanţa cu caracter cationic va fi dizolvată în alcool (ex. alcool etilic 50%) sau 
acetonă (10%), atunci activitatea antisptică va fi îmbunătăţită considerabil. De asemenea, în cazul antisepticelor cu aplicare pe mucoase 
(orală, conjunctivală, mamară) este foarte important ca activitatea să fie strict localizată la sediul acţiunii pentru a nu interfera activitatea 
antibioticelor, în cazul folosirii acestora. 
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Modul de acţiune al unei substanţe antiseptice este determinat în principal de: 
concentraţie, temperatură, pH, gradul de curăţenie mecanică, perioada de contact, 
selectivitatea şi gradul de distrugere asupra microorganismelor fiind determinate 
esenţialmente de către factorii amintiţi. Activitatea, inactivitatea şi mecanismul de acţiune 
al principalelor structuri antiseptice şi dezinfectante este redată în tabelul 1.1. 
 

Tabelul 1.1. 
 

Principalele grupe de antiseptice şi dezinfectante folosite în medicina veterinară 
(după Löscher, 1991, cit. 7ueleanu) 

 

Grupa Activitatea asupra: Inactivitate faţă: Mecanism de acţiune 

Halogeni 
Bacterii, fungi, spori 

(condiţionat) 
Bacilul Koch 

Eliberare oxigen, inhibare sisteme 
enzimatice 

Detergenţi Bacterii, fungi 
Virusuri, spori, 
bacilul Koch 

Lezionarea membranei bacteriene 

Formol 
Bacterii, virusuri fungi, 

spori, bacilul Koch 
- 

Denaturări proteice prin reacţie la 
gruparea amino 

Alcooli Bacterii, fungi 
Virusuri, spori, 
bacilul Koch 

Denaturarea proteinelor 

Fenoli 
Bacterii, fungi, bacilul 

Koch 
Virusuri, spori 

Denaturarea proteinelor, 
lezionarea mb. mcrobiene 

 

În practică este dificil de-a face o disjuncţie între cele două categorii, dar  
antisepticele prin mărirea concentraţiei pot deveni dezinfectante şi invers (unele  
antiseptice şi dezinfectante sunt utilizate ca astringente, dezodorizante şi, în concentraţii 
mari, substanţe caustice. Ambele categorii sunt în general, de uz extern. De regulă, se 
recomandă folosirea soluţiilor fierbinţi, care sunt mult mai eficiente decât cele reci (cu 
excepţia produşilor pe bază de clor). Formele vegetative sunt distruse mult mai uşor decât 
cele sporulate. De asemenea, nu este lipsit de importanţă practică faptul că multe sustanţe 
din această grupă, în concentraţii uzuale pot afecta textura unor materiale sau pot 
determina apariţia de combinaţii ‘neproductive’ cu unele metale, scăzându-le astfel 
eficacitatea (tabelul 1.2.). 

 

Tabelul  1.2. 
Rezistenţa unor materiale la acţiunea dezinfectantelor 

(Schliesser şi Strauch, cit. Decun, 1995) 
 

Categoria de substanţe 

 A
l 

 C
u
 

 S
n
 

 A
la
m
ă 

 F
e 

 O
ţe
l 

 O
ţe
l i
n
ox

 

 Z
id
ăr
ie
 

 V
op

se
le
 

 T
ex
ti
le
 

 P
ie
le
 

 P
V
C
 

Baze şi acizi - - - - - + + - - - - ± 
Clor - - - - - - + + ± - - + 

Cloramine +  +  + + + + + + + + 
Aldehidă formică +  + + + + + + + + ± + 

Ionofori + ± ± ± + + + + ± + ± + 
Compuşi orcanomercurici + + +  + + + + + + + + 

Fenoli + + +  + + + + + + + ± 
Acid peracetic + - - - - + + - - + - + 

Săruri de amoniu cuaternar + + + + - + + + + + + ± 
Tenside amfotere + + + + + + + + + + + ± 

 

)otă: + = rezistent, ± = puţin rezistent, - = sensibil 
 

Efectul distructiv al substanţelor din această categorie este manifestat în principal 
prin: denaturarea structurilor şi funcţiilor esenţiale celulare microbiene (modificarea 
parametrilor permeabilităţii celulare şi ale membranei citoplasmatice, blocajul sau 
‘deturnarea’ enzimatică şi metabolică).  

De reţinut că, antisepticele singure nu pot eradica singure procese patologice 
specifice, cum ar fi mamitele sau plăgile infectate, în acest caz antisepticele având o 
valoare limitată legată de activitatea locală (eliminarea detritusurilor, puroiului etc.) cât şi 
datorită toxicităţii lor asupra neutrofilelor şi asupra altor mecanisme defensive.  
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1.1.Grupele de antiseptice şi dezinfectante 
 

1.1.1. Antiseptice şi dezinfectante anorganice 
 

1.1.1.1. Substanţele instabile 
 

Antisepticele şi dezinfectantele instabile au acţiune în general intensă, dar de scurtă 
durată, cea mai frecventă utilizare fiind sub forma lavmentelor şi aplicaţiilor topice 
circumscrise.  

Această categorie se împarte în antiseptice şi dezinfectante oxidante şi reducătoare. 
 

Instabile oxidante 
 

După modul de acţiune acestea pot fi directe şi indirecte.  
Cele directe acţionează prin oxigenul molecular eliberat în reacţie, iar cele indirecte 

prin oxigenul atomic.  
 

Oxidantele directe (peroxizii) 
 
Perhidrolul  
Este o soluţie 30% de peroxid de hidrogen, denumit şi apa de 100 de volume. Este o 

soluţie limpede, incoloră, fără miros dar cu gust specific caustică.  
Puterea microbicidă este redusă (CF=0,01) Din acesta se prepară apa oxigenată în 

proporţie de 1:9, soluţie ex-tempore. 
 
Apa oxigenată  
Este soluţia de peroxid de hidrogen 3% (H2O2), numită şi apa de 10 volume, deoarece 

1 litru de apă oxigenată poate degaja 10 litri oxigen, după reacţia:  
 

2 H2O2              2H2O+O2 
 

Este un lichid limpede, inodor cu gust slab metalic.  
Acţiunea peroxizilor este bivalentă: pe de o parte activitate antiseptică şi deodorantă, 

urmarea efectului puternic oxidant al oxigenului în stare născândă, iar pe de altă parte 
activitatea mecanică, de curăţire a detritusurilor din plăgile anfractuoase.  

În contact cu substanţele organice (sânge, puroi), datorită prezenţei catalazei, enzimă 
prezentă în ţesuturile vii şi sânge, o moleculă de catalază la 100.000 molecule apă 
oxigenată (Dumitrescu, cit. Decun, 1995), hidroxidul de perogen se va descompune rapid şi 
va determină apariţia oxigenului molecular.  

Datorită peroxidazei, oxigenul molecular se desface şi se va produce oxigen atomic, 
care va oxida puternic substratul determinând apariţia efectului antiseptic, dezodorizant şi 
decolorant.  

Efervescenţa care are loc ajută la ridicarea pansamentelor atraumatic, fără sângerări, 
apa oxigenată având înalte calităţi astringente, hemostatice, în cazul hemoragiilor capilare.  

Nu atacă obiectele de metal sau textilele, dar are dezavantajul că topeşte catgutul, de 
aceea se va evita spălarea suturilor realizate cu acest material.  

Zakomârdin (cit. Decun, 1995) recomandă aerosolii de perhidrol (0,3 ml/m3), în 
pseudopesta aviară, laringotraheită şi variola aviară, cu efecte certe după 20 de minute.  

Activitatea proxizilor este crescută mai ales asupra Gram pozitivilor, fiind 
bactericidă, cu activitate mai ales asupra formelor vegetative.  
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Apa oxigenată nu are activitate asupra formelor sporulate2.  
Apa oxigenată este folosită per se, sau în diluţii 1:10, pentru antisepsie şi 

dezodorizarea plăgilor, în stomatite, difterovariolă, otite şi ca hemostatic al micilor 
hemoragii.  

Pentru spălarea plăgilor murdare se utilizează concentraţii de 1–3%, pentru 
badijonările mucoaselor şi conductului auditiv extern sunt recomandate concentraţii de 
0,30-5%. Se cunoaşte şi o acţiune antidot în intoxicaţiile cu acid cianhidric, ca sursă de 
oxigen, în soluţii 0,5%, în doze de 1 ml/kg corp, pe calea i.v.  

Activitatea peroxizilor descreşte impresionant în prezenţa materiilor organice, sub 
influenţa luminii, căldurii sau în mediul bazic (de aceea, recomandarea este de-a menţine 
soluţiile preparate în vase de sticlă neutră).  

Conservarea soluţiilor 3 sau 30% face la întuneric şi la temperaturi sub 15 °C.  
De asemenea, soluţiile pot fi aduse la pH acid, prin adiţie de acid boric sau fosforic, 

care va prelungi considerabil perioada de conservabilitate.  
 
Perogenul (Perhidrolureea)(CH672O3)  
Este hidrogen-peroxid carbamida3 (care conţine în mod uzual 34-35% H2O2).  
Se prezintă sub formă de pulberi albe, cristaline sau condiţionat în comprimate de 1g 

substanţă activă şi aproximativ 0,3g peroxid de hidrogen. Soluţia se prepară introducând 1-
2 comprimate în 200 ml apă distilată. Perogenul este întâlnit în tot mai numeroase asocieri 
şi condoţionări comerciale (ex. Hyperol, Perhydrit, Exterol, Steri-Machine, Steri-plus), 
alături de tensioactivi, acid peracetic etc. 

 
Benzoilperoxidul (C14H10O4)  
Este obţinut ca urmarea reacţiei dintre clorura de benzoilclorură şi peroxidul de sodiu 

la rece, cu eliberare lentă de oxigen. Este o pulbere cristalină, parţial solubilă în apă şi 
alcool, solubil în eter şi benzen.  

Peroxidul de benzoil are calitatea de a elibera oxigen în stare născândă în timpul 
penetrării sale prin piele având o eficienţă mărită mai ales asupra germenilor care 
determină piodermatitele câinelui (Staphilococcus spp.) precum şi în sindromul seboreic.  

Uzual, benzoilperoxidul se introduce în şampoanele de uz veterinar în concentraţii de 
2-5%, cu rol antiseptic, antiseboreic şi cheratolitic, în concentraţie mare.  

Cele mai cunoscute produse comerciale sunt: Acnegel, Benoxyl, Persadox, Lucidol, 
Theraderm, Xerac, Paxcutol, produse de către firma Virbac, lista lor fiind în continuă 
creştere.  

 
Perboratul de sodiu (7aBO3)  
Este o pulbere albă, cristalină, fără miros, cu gust sărat.  
Este stabil în mediul uscat şi răcoros, dar la temperatură mărită şi umiditate în exces îi 

creşte mult rata de eliminare a oxigenului, care prin descompunere va degaja componentele 
sale: metaboratul de sodiu şi peroxidul de hidrogen ca sursă de oxigen.  

Mediul acid favorizează de asemenea formarea H2O2.  
Perboratul de sodiu este folosit tot mai des în medicina veterinară, în componenţa 

pastelor de dinţi pentru carnasiere, a şampoanelor şi apelor de gură dezodorizante (ex. 
Dexol). 

 
Permanganatul de potasiu (KMnO4) 
Se prezintă sub formă de cristale violet-închis, lucioase, solubile 1:17 în apă.  

                                                           
2 Sunt totuşi semnalări că ar fi eficientă asupra sporilor, dar în volume mari: 50 de volume soluţie şi timp de contact de 5 minute, în cazul 
sporilor de antrax şi un minut, în cazul bacilului pioceanic. Soluţiile diluate de patru ori nu pot distruge nici măcar cocii, chiar şi după 30 
de minute de expunere) şi bacilului Koch. 
3 În prezenţa aerului degradează în uree, oxigen şi apă. 
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Soluţiile uzuale au culoare de roz-purpuriu. În contact cu substanţele organice, 
permanganatul de potasiu se va descompune punând în libertate oxigen în stare născândă. 

Permanganatul de potasiu este un antiseptic mai slab comparativ cu apa oxigenată, 
dar efectul dezodorizant este mult mai bun.  

În concentraţii de 0,3-2‰ se foloseşte ca antiseptic, astringent, dezodorizant, fiind 
utilizat în stomatite, gingivite, faringite, sau după rabotajele dentare. 

Această eliberare este lentă, fără să se producă efervescenţă, dar pemanganatul se va 
lega de substanţele substratului (identificabil după mirosul specific degajat şi după 
modificarea culorii soluţiilor în brun).  

Acţiunea antiseptică a permanganatului se pierde rapid în contact cu materiile 
organice în exces.  

Acest lucru este semnalat prin coloraţia brună a soluţiilor, virarea culorii indicând 
inactivarea soluţiilor. Instrumentarul nu se sterilizează în soluţii de permanganat, deoarece 
acesta atacă nichelul (petele se pot elimina cu soluţii de acid oxalic, acid citric, acetic sau 
acid sulfuros).  

Nu este foarte toxic pentru om şi animale, doza letală fiind în jur de 10 g (Dănilă şi 
col. 1984) şi poate fi utilizat ca antidot al veninului de şarpe, administrat în injecţii 
perifocale (în concentraţii de 1%) sau pe rană (în concentraţii 2-4%).  

Aceeaşi concentraţie se poate utiliza şi în arsuri. Pentru uz intern se foloseşte în 
soluţii 1-2‰, în cantităţi de 100-300 ml la animalele mari şi 20-40 ml la animalele mici, ca 
antidot, în intoxicaţii cu morfină, barbiturice şi fosfor. În soluţii de 1‰ este antiseptic 
gastrointestinal. 

Limarenco, (cit. Decun, 1995) a utilizat aerosoli de permanganat de potasiu 1% 
(1ml/m3) pentru decontaminarea aerului, în profilaxia bolilor respiratorii la viţei, în 
aplicaţii o dată la cinci zile. Consecutiv aplicărilor, încărcătura microbiană a aerului a 
scăzut de trei-patru ori. 

 
Ozonul (O3)  
Este oxigen în forma sa alotropică şi este folosit ca dezinfectant al apei (inclusiv 

activitate virulicidă4, începând cu concentraţia de 0,2 mg/l apă).  
Deocamdată, costurile ridicate, circumscriu aplicările de ozon ca dezinfectant doar în 

sfera aviculturii şi în dezinfecţia apei şi aerului.  
 

Oxidantele indirecte (halogenii) 
 

Din această grupă, pentru medicina veterinară au importanţă halogenii, în special 
clorul şi iodul, ambii cu acţiune rapidă bactericidă rapidă şi puternică şi cu in spectru larg. 

 

Clorul  
Este un gaz galben verzui, sufocant, iritant pentru mucoase, puternic oxidant cu 

activitate antiseptică şi dezodorizantă, chiar şi în diluţii mari.  
Este avid de hidrogen rezultând forme instabile (acidul clorhidric şi acidul 

hipocloros5). Acesta din urmă în mediu organic se descompune şi eliberează ioni de clor 
puternic dezinfectant.  

Cloraminele apar în prezenţa materialului organic, prin combinare cu proteinele.  
Activitatea dezinfectantă este energică, prin eliberarea principiului activ, care va 

degrada proteinele bacteriene (prin reacţii cu grupările aminice, sulfhidril sau carboxil).  
Clorul este eficient în multe boli infecţioase, mai ales aerogene (rinite, faringite, 

bronşite, gripe), activitatea microbicidă (mai ales) a clorului fiind înaltă în prezenţa unui 
                                                           
4 Activitatea virulicidă este manifestată prin oxidări ale aminoacizilor, modificări structurale virale şi denaturarea procesului de fixare pe 
suprafeţele celulare  
5 Pentru realizarea efectului dezinfectant clorul are nevoie de apă, după reacţia: 
 2 Cl+ + H2O = ClOH + H+ + Cl-  = 2H+ + Cl- + OCl-  
de aici acidul hipocloros: 2 ClOH = 2 HCl + O 
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pH scăzut (la pH=5 şi 20°C, acidul hipocloros este prezent în proporţie de 99,7%, în timp 
ce la pH=10). În prezenţa proteinelor din ţesuturile animale, sau altor materii organice (sol, 
fecale) activitatea este scăzută.  

Clorul este un foarte bun dezodorizant combinându-se uşor cu amoniacul şi 
hidrogenul sulfurat, dar are dezavantajul că atacă obiectele metalice şi textile. Este de 
asemenea un dezinfectant al apei în concentraţii de 1-3 mg/l (0,3 g/l clor rezidual) 

 
Hipocloritul de calciu (CaOCl2)  
Se prezintă sub formă de pulbere cenuşie, avidă de apă, de clorură de var care conţine 

clorură de calciu, cu un conţinut de 30-35% clor activ, hidrat de calciu şi apă.  
Prin descompunere se eliberează rapid clorul, care va răspunde de activitatea 

energică, puternic alcalină, iritantă, de scurtă durată. Pentru a acţiona, ca oxidant (mai ales 
în mediile acide), clorura de var are nevoie de umezeală.  

În prezenţa dioxidului de carbon se va elibera clor gazos, care se va combina cu 
amoniacul şi hidrogenul sulfurat prezent de obicei în adăposturi.  

Deşi pătrunde bine în substraturi, totuşi se recomandă o perioadă de contact cu 
suprafeţele de dezinfectat, între 30 de minute şi 3 ore, în funcţie şi de temperatura 
mediului. 

Hipocloritul de calciu este folosit în curţi, grajduri, boxe, platforme de gunoi, 
vagoane sub formă de suspensii 20-25% sau per se, 1-2 kg/m2, după care locurile pudrate 
se umectează. Se pot folosi şi soluţii 5%, (la o normă de aplicare de 1litru/m2).  

Rezultate foarte bune s-au înregistrat de asemenea în bacterioze (antrax, cărbune 
emfizematos, TBC) dar şi în viroze (febră aftoasă, pesta porcină).  

Adăposturile după dezinfectare se vor aerisi 3-4 zile pentru a se preveni iritaţia 
mucoasei şi intoxicaţiile.  

De reţinut că mirosul de clor, iod, halogeni se transmite cărnii, pentru o perioadă 
destul de îndelungată (2-3 săptămâni). 

 
Hipocloritul de sodiu (7aClO)  
Este o pulbere, hidroxistabilă, sub formă de penta şi/sau hexa-hidrat sau este o soluţie 

gălbuie, care conţine aproximativ 12,5-15% clor activ, La lumină, substanţa se 
descompune, eliberând oxigen atomic.  

Sub influenţa unui pH scăzut va elibera clorul, justificându-şi astfel activitatea 
clorurantă. În concentraţii de 25% se va dilua 1-2 ml/1.000 ml de apă. Se foloseşte la 
dezinfecţia lăptăriilor şi bidoanelor de lapte, suprafeţelor din adăposturi (0.5 l/m2, pentru o 
perioadă de contact de o oră).  

Cu 0,5% hipoclorit se prepară soluţia Dakin, care este o soluţie neutră, neiritantă, 
utilizată ca antiseptic pentru plăgi, în mamite, pentru prevenirea infecţiilor încrucişate care 
pot surveni la muls şi ca dezinfectant al apei.  

Eventualele iritaţii ale pielii sunt efemere şi apar doar pe pielea lezionată.  
 
Halazona (C7H5Cl27O4S)  
Este ac. para-diclor-sulfamodil-benzoic şi se prezintă sub formă de pulbere albă sau 

cristale, cu miros puternic de clor6, solubil în apă şi cloroform.  
Activitatea halazonei este amplificată în mediile acide datorită prezenţei grupării 

carboxil, (fiind cunoscut efectul mărit al cloraminelor la pH acid).  
Spre deosebire de clor, halazona are avantajul că nu se combină cu compuşii 

aromatici (de exemplu cu fenolii, cu care clorul formează clorfenoli, cu gust şi miros 
neplăcut) care pot fi prezenţi în apă (din acest considerent este recomandată pentru 
decontaminarea apei potabile).  

                                                           
6 Acesta se obţine prin clorinarea acidului para sulfamil-benzoic în mediu alcalin. Produsele comerciale sunt amestecuri de mono şi diclor 
amine, cu predominanţa ultimelor. 
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Pentru dezinfecţia apei se recomandă 4 mg/litrul de apă, asociat cu o curăţire 
mecanică riguroasă. Ca dezinfectante eficiente se mai pot utiliza şi sărurile sodice 
(Aseptamide, Gynamide) De asemenea se poate recomanda la dezinfecţii în chirurgie 
(mâinile) şi în industria alimentară. 

 
Cloraminele 

 
Snt derivaţi organici ai clorului. Sunt mult mai avantajoase decât hipocloriţii pentru 

că eliberează treptat clorul în cantităţi mici, dar continuu, fiind mult mai puţin iritante 
pentru ţesuturi şi având activitate antimicrobiană îndelungată.  

În medii alcaline şi în prezenţa unor substanţe organice au eficienţa diminuată 
(datorită activităţii asociate clorurante şi oxidante).  

De acţiunea dezinfectantă a cloraminelor răspunde în principal hipocloritul de sodiu 
(care ia naştere în contact cu apa), activitatea bactericidă crescând prin asocierea cu clorura 
de amoniu în proporţii egale. 

 
Cloramina B (C6H5Cl77aO2S)  
Este sarea de sodiu a benzen-sulfaclor-amidei.  
Este o pulbere cristalină, alb-gălbui care conţine 25-35% clor activ.  
Se mai prezintă şi sub formă de comprimate de 0,5g şi se utilizează extern în soluţii 

de 0,5-1%, pentru mâini, instrumentarul chirurgical nemetalic, lenjerie, săli de operaţie, 
ustensilele de cauciuc. În soluţii de 0,1-0,3% se poate folosi pe mucoase, plăgi, cavităţi 
naturale. Pentru dezinfecţia apei potabile se foloseşte un comprimat/100 litri apă (ex. 
7eomagnol). 

 
Cloramina T (C7H7Cl77aO2S)  
Este para-toluen-sulfon-cloramida, o pulbere albă solubilă (la pH 9-10), având ca 

precursor para-toluen-sulfonamida, relativ asemănătoare cu cloramina B, care se 
descompune lent în prezenţa apei. Utilizările sunt cu precădere în industria alimentară şi la 
clorinarea apei (30 g/100 l apă)  

Cele mai cunoscute formulări comerciale sunt: Aktiven, Chloraseptine, Chlorazone, 
Euclorina, Halamid, Gansil, Gyneclorina, Mianine, Tochlorine, Tolamine). 

 
Diclor-izocianuratul de sodiu 
Ete o sursă de clor nativ (în prima fază, acid hipocloros) foarte eficient folosit cu 

precădere în industria alimentară. Se prezintă sub formă de comprimate efervescente, 
stabile unde diclor -izocianuratul de sodiu este asociat adesea cu agenţi efervescenţi şi sub 
formă de soluţii 5 - 10% (care pot degaja 1,5g clor/comprimat, Clorom, Romvac 
Bucureşti). Acestea se pot aplica pe suprafeţele din lăptării, adăposturi (norma de aplicare: 
0,5-1l/mp) sau 1 cpr/10 litri de apă potabilă (pentru 10-15 minute). 

 
Iodul şi produsele 
Se prezintă sub formă de lamele friabile, lucioase, metaloide, de culoare cenuşiu-

violet, practic insolubile în apă (soluţia Pregl 0,045%), solubile doar în prezenţa iodurilor, 
ca intermedii de solubilizare. Se păstrează la Separanda.  

Insolubilitatea iodului a fost depăşită prin asocierile cu tensioactivele neionice, 
capabile să mărească mult solubilitatea acestuia la 30%. Iodul este considerat un 
antimicrobian cu spectru larg, cu acţiune puternică.  

Iodul distruge rapid formele vegetative, şi într-o manieră lentă, sporii, pătrunzând 
bine în profunzimea ţesuturilor. În concentraţii uzuale, iodul nu modifică eficacitatea altor 
antiseptice.  
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Iodul atacă multe genuri de fungi, ectoparaziţi şi helminţi şi este de asemenea, 
virulicid modul principal de acţiune bazându-se pe degradarea proceselor de 
oxidoreducere.  

Deşi prezintă o toxicitate relativ scăzută, uzul în exces poate produce arsuri, alergii 
generalizate cu erupţii cutanate şi tablouri febrile.  

La nivelul leziunilor se absoarbe foarte bine producând iodismul, care este o 
methemoglobinemie, cu tulburări cardio-vasculare terminate destul de frecvent cu colaps. 
Semnul patognomonic al intoxicaţiei este epifora (care poate fi însoţită frecvent de 
zbârlirea părului, tremor, sialoree, gastroenterite şi modificări cardiace).  

Cele mai mari dezavantaje ale iodului şi produselor pe bază de iod sunt: activitatea 
corozivă, specifică halogenilor, faptul că pătează (petele se scot cu tiosulfat de sodiu sau 
amoniac) şi că imprimă miros persistent cărnii şi laptelui.  

 
Tinctura de iod  
Este soluţia alcoolică iodo-iodurată, oficinală, formată din iod 2g, iodură de potasiu 

3g şi alcool ad 100 ml.  
Este o soluţie brună, limpede, păstrată în sticle incolore, utilizată pentru dezinfecţia 

câmpului operator, revulsiv în jurul plăgilor, dar nu pe plăgi.  
La câine se foloseşte ca antivomitiv înainte de dehelmintizările cu arecolinice, 1-2 

picături / lingura de apă.  
 
Tinctura de iod concentrată  
Este neoficinală fiind formată din 6,5g iod, 2,5g iodură de potasiu, alcool 90 de 

volume ad 100 ml. Acest tip de tinctură dă rezultate foarte bune în tricofiţie, după pensulări 
repetate precum şi în actinoze, local. Acesteia i se poate adăuga şi guaiacol 5-10% utilizat 
(ca revulsiv, antiseptic şi analgezic) în laringofaringite şi tendinite. 

 
Soluţia Lügol  
Este soluţia apoasă iodo-iodurată, formată din 1g iod, 2g iodură de potasiu şi apă ad 

100 ml (se poate dilua de 10 ori). Se utilizează ca antiseptic uterin şi antihelmintic. 
 
Benzina iodată  
În concentraţie de 2-10‰ este folosită în dezinfecţia câmpului operator şi pentru 

degresarea pielii. 
 
Glicerina iodată  
Conţine 1g iod, 2g iodură de potasiu, 7g glicerină, apă, q.s. Se foloseşte în 

pensulaţiile chirurgicale, în stomatitele pseudomembranoase (ex: difteriovariola aviară). 
 
Unguentele iodate  
În concentraţie de 20-40% sunt folosite ca vezicători şi în concentraţii de 1-2%, ca 

revulsive eficiente. 
Iodura de potasiu (KI)  
Se prezintă sub formă de cristale albe, inodore, cu gust sărat, uşor amărui, solubil în 

apă. Iodura de potasiu se absoarbe în tubul digestiv, punând în libertate iodul, acidul 
iodhidric şi alţi compuşi, cu efect antiseptic la nivelul focarelor 

Iodurile au în general importanţă pentru prepararea soluţiilor de iod dar şi pentru 
terapia eficientă în actinoze (actinomicoză şi actinobaciloză), în doză de 2g/100 kg per os, 
zilnic, timp de 7-14 zile (cu pauză după 7 zile) sau până la instalarea fenomenelor de 
iodism.  

De asemenea, se mai poate recomanda ca  expectorant şi rezolutiv în inflamaţiile 
cronice (bronşite şi pneumonii cronice) şi pentru permeabilizarea ţesutului sclerozat din 
jurul unor leziuni.  
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Dozele uzuale sunt: 2-10g. pentru animalele mari, 0,5-2g. pentru animalele mijlocii. 
La câine nu se va depăşi  doza de 1g/animal.  

O asociere iod–iodură de potasiu folosită în frecvent acvacultură este Romeiod-ul 
(CEVA), foarte eficient în tratamentul icrelor, în doză de 20 ml pe litrul de apă, în boli 
specifice peştilor ca: necroza hematopoietică infecţioasă, necroza pancreatică infecţioasă, 
furunculoză sau în septicemia hemoragică virală). 

 
Iodura de sodiu (I7a)  
Este foarte asemănătoare cu iodura de potasiu, dar este mai bine tolerată intravenos, 

fiind frecvent utilizată în tratamentul actinozelor în soluţii 10% sterile. Se prezintă sub 
formă de fiole de 10 ml, soluţie 10%. Cele mai cunoscute formulări comerciale sunt: 
Anaiodine, Ioduril, Iodune, Veto-veine etc.  

 
Acidul iopanoic (C11H12I37O2)  
Este folosit în colecistografii ca substanţă de contrast. Se prezintă sub formă de 

comprimate 0,5g (denumiri comerciale: Colepax, Telepaque, Teletrast).  
 
Iodipamida (adipidona) (C20H14I672O6)  
Este o iodură folosită tot în colecistografii ca substanţă de contrast (comerciale: 

Cholografin, Cholospect). Tot din această familie amintim şi sărurile disodice ale 
iodipamidei, mult mai solubile (denumiri comerciale: Biligrafin, Cholegrafin, 
Endocistobil, Endografin, Intrabilix, Transbilix). 

 
Meglumina (Acetriozat şi diatriozat)  
Sunt substanţe radioopace cu formulă complexă7 care sunt folosite sub formă de 

soluţii injectabile folosite în special pentru urografii sau pentru alte examene de tip 
radiologic. 

Comerciale: Angiografin, Gastrografin, Cysto, Urografin, Renovist, Urovist). 
 

Derivaţii organici ai iodului 
 
Iodoforii (phoros=purtător) 
Sunt compuşi derivaţi ai iodului cu activitate dezinfectantă reprezentată de soluţiile 

de iod şi tensioactive neionice tip polietilenglicol (PEG) sau propilenglicol (PG) sau alţi 
polimeri naturali, care pot mări solubilitatea iodului în apă până la 27% (şi au rol de 
cărăuş).  

Cel mai cunoscut cărăuş de iod este polivinilpirolidona.  
Majoritatea sunt soluţii brun-roşcate, miscibile cu apa în orice proporţii, nu sunt 

iritante sau corozive şi au acţiune dezinfectantă şi penetrabilitatea în ţesuturi puternică. 
Soluţiile îşi păstrează activitatea atât timp cât culoarea sa brună este remanentă. 

Activitatea bactericidă este faţă de Gram pozitivi, Gram negativi, fungi şi virusuri 
(fiind de 20 de ori mai activi decât derivaţii clorului).  

De reţinut că apele ‘dure’ influenţează negativ activitatea iodoforilor.  
Avantajul povidonelor este că, datorită concentraţiilor mici de iod conţinute, nu 

pătează, dar au avantajul acţiunii bactericide pentru 6–8 ore8.  
Preparatele comerciale cele mai cunoscute sunt: Wescodyne, Decasept, Iosan, Iodol 

100 – Merial, (10.000 ppm iod activ) Iodavic, Dermasil (5.000 ppm), TH.3 Iode, Sepval-
Sogeval (10.000 ppm iod activ).  

                                                           
7 Acetriozatul de meglumină = C16H23I3N7O8, 
   Diatriozatul de meglumină = C18H26I3N3O9 
8 Efectul bactericid este foarte prompt şi de durată, dar spre deosebire de preparatele obişnuite pe bază de iod nu sunt iritante şi nu 
pătează. Iodul se găseşte complexat în iodofor sub două forme: legată, cu eliberare continuă de iod activ şi sub formă liberă (de obicei în 
concentraţii foarte mici: 1 µg./ml astfel că concentraţia de iod disponibil într-o soluţie 10% va fi de 1%.)  
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Septozolul  
Este amestecul de iod, 3g, nonil-fenol-polietoxilat, un detergent neionic, alcool 

izopropilic,1g, acid fosforic, 17g şi apă distilată până la 100 ml.  
Este folosit ca antiseptic, dezinfectant în concentraţie de 1:10, dar şi ca detergent, în 

concentraţie de 1:20, pentru dezinfecţia adăposturilor, mijloacelor de transport, 
incubatoarelor, obiectelor de cauciuc şi material plastic.  

Diluţiile se fac în momentul utilizării şi se aplică cel mai adesea prin aspersare 
(concentraţia de 5%), timpul de contact fiind de 30–60 minute.  

De reţinut că Septozolul poate fi aplicat şi la temperaturi negative, ceea ce constuie 
un avantaj important, pierderea stabilităţii structurale survenind la peste 40°C.  

Un produs oarecum sinonim este Sanajod (Chemifarma), care conţine la 1000 g: iod 
activ 23g, eter polioxietilenic de nonafenol, acid fosforic, 65g, polioxi-etilen-polioxi-
propilenglicol, 190g, substanţe inerte şi solvenţi.  

Concentraţiile uzuale sunt de la 0.05 la 0,6%, timpul de contact fiind dependent de 
concentraţia aleasă pentru aplicări (uzual circa 5 minute).  

 
Septorom (Romvac) conţine la 100 ml: iod 3g, alcool izopropilic 1g, acid fosforic şi 

Tween 80 câte 17g. Are aceleaşi indicaţii ca Septozolul şi se foloseşte în concentraţia de 
5%, prin pulverizări (0,5-1l /mp), pentru un timp de contact de 30-60 minute.  

 
Povidona (polivinil-pirolidona, PVP-iodoforată) 
Este un compus iodoforat, de culoare brună având concentraţia comercială de 10% şi 

un miros caracteristic. PVP posedă activitate foarte eficientă asupra populaţiilor bacteriene 
având în plus şi activitate detersivă.  

Utilizarea povidonelor iodate în afara chirurgiei este în igiena mamelei în diferite 
asocieri topice având glicerina şi lanolina, ca emolienţi 

Comerciale: Aerodine, Betadine, Efo-Dine, Isodine, Iodoskin, Proviodine).  
O singură aplicare de povidonă iodată 10% asigură o protecţie bacteriană eficientă de 

6-8 ore (soluţiile rămânând active până la decolorarea lor).  
Concentraţiile 10% sunt eficiente în dermatomicoze şi trichomonoza vaginală, 

soluţiile 5% sunt eficiente pentru pregătirea preoperatorie iar soluţiile 1% pot fi folosite 
preventiv în infecţii locale.  

În dezinfectarea apei poate fi utilizată în doze de 100 ml la 200 litri apă.  
Un mare avantaj al succedaneelor iodoformului este că nu au miros, nu sunt toxice, 

iritante (fiind derivaţi iodaţi aromatici). Efectul este moderat deoarece nu eliberează iodul 
şi acţionează prin molecula întreagă.  

 
Iodoformul (CHI3, triiodmetan)  
Este o pulbere cristalină, galbenă, cu miros caracteristic, puternic pătrunzător, 

insolubilă în apă, solubilă în alcool şi eter.  
Sub influenţa materiilor organice, la lumină şi aer se descompune, degajând treptat 

iodul. Se păstrează la Separanda şi este incompatibilă cu sărurile de argint şi mercur, cu 
oxidanţii, substanţele alcaline şi acetaţii de plumb. 

Soluţiile eterate 5–10% aplicate la nivelul plăgilor, ulcerelor se vor evapora, 
iodoformul rămas formând o peliculă fină eliberatoare de iod, cu acţiune antiseptică de 
durată. Asupra plăgilor iodoformul prezintă o acţiune dezodorizantă şi astringentă,, 
insectifugă, analgezică, sicativă, stimulantă a cicatrizării, neiritantă, foarte indicată în 
plăgile anfractuoase.  

Se mai poate folosi şi sub formă de condiţionări topice (unguente şi pulberi sicative) 
2-10%, sau în amestecuri cu acid boric, taninuri, săruri de bismut sau talc cu indicaţii mai 
ales în ginecologie şi oftalmologie, adesea asociat şi cu albastru de metilen 0,5%.  

Are dezavantajul că transmite miros cărnii şi laptelui.  
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Un compus indigen eficient este produsul Cicatrisol (Romvac), în care alături de 
iodoform, în compoziţie se mai întâlneşte şi fenol, tanin şi violet de genţiana.  

Extern se mai foloseşte şi coloidul iodoformat, un amestec de colodiu 4%, eter şi 
iodoform 5-10%. Odată cu evaporarea eterului, pelicula de colodiu formată va avea rol 
insectifug şi protector mecanic.  

 
Yatren (Iodisept, Kiniofon).  
Este o pulbere galbenă, insolubilă în apă şi alcool. Se solubilizează în prezenţa 

carbonatului de sodiu sau ca sare sodică. Este un bacteriostatic foarte eficient, de uz intern 
3% sau s.c., ca stimulant nespecific, foarte eficient în medicina veterinară. 

 
Kliochinol (Vioform, Cifoform).  
O pulbere galben-brună, foarte puţin solubilă în apă. Are efect antiseptic puternic 

(datorită iodului) şi bactericid foarte bun asupra Gram negativilor. Este folosit în afecţiuni 
intestinale şi  

 
Mexaform.  
Este combinaţia dintre: Diochinol, Entobex şi Antrenil.  
Este foarte bun antibacterian digestiv, antiparazitar, antispasmotic. 

 

Tabelul 1.3.  
Eficacitatea comparativă (1-4) pe grupe de substanţe dezinfectante 

(după Brander şi col.,1991) 
 

Grupa Gram + Gram - B. Koch Spori Viruşi Fungi 

Halogeni 4 4 1 1 4 3 
Formol/ glutaraldehidă 4 4 1 1 3 4 

Cetrimină 4 3 1 1 1 1 
Clorură de benzalconiu 4 3 1 1 1 1 

Clorhexidină 4 3 1 1 1 1 
Amfolitici 4 4 2 3 3 3 

 
1.1.1.2. Substanţele reducătoare instabile 

 
Aldehidele 

 
Formaldehida (Metanal) (HCOOH) 
Este un gaz incolor, înţepător, solubil în apă şi alcool în orice proporţie şi se 

păstrează la Separanda.  
Soluţia oficinală 40%, se numeşte formol sau formalină9 (pentru că conţine 37- 40% 

formaldehidă gazoasă).  
Este un lichid limpede, incolor, cu miros caracteristic, înţepător, sufocantă.  

De reţinut că nu se recomandă conservarea la temperaturi sub 10°C, deoarece 
polimerizează şi devine aproape inactiv (prin transformarea în dioxi şi trioximetilen şi 
paraformaldehidă10).  

Efectul antimicrobian va fi direct proporţional cu creşterea temperaturii la 
concentraţii moderate (1-4%).  

Formaldehida sub influenţa oxigenului, în medii alcaline se transformă uşor în acid 
formic (HCOOH) fiind un agent puternic reducător, care se combină ireversibil cu 
grupările -NH2 ale proteinelor bacteriene (albumine, cazeină, gelatină etc.), pe care le 
precipită. Sub influenţa formolului (în concentraţii mici), bacteriile şi toxinele sunt 

                                                           
9 Se mai cunoaşte o variantă germană, care conţine 29% aldehidă formică şi alcool metilic pentru stabilizarea soluţiei 
10 Uzual în aceste soluţii, tocmai pentru a preveni polimerizarea, s-a mai introdus metanol 10 %  
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denaturate, dar îşi păstrează puterea antigenică, fenomen pe care se bazează obţinerea 
anavaccinurilor şi anatoxinelor.  

Incompatibilitatea formolului este manifestă faţă de: amoniac, taninuri, asocierile de 
fier, cupru, argint, iod, sau faţă de permanganatul de potasiu şi apa oxigenată, cu care 
determină în reacţii de oxido-reducere. 

Formaldehida per se în soluţii este puternic bactericidă, nu atacă textilele, plasticul şi 
metalele, nu este decolorantă şi nici intens toxică.  

Se utilizează în soluţii de 1-4% în febra aftoasă, pesta porcină şi aviară, turbare, rujet, 
variola ovinelor, agalaxia contagioasă, TBC. 

În soluţii 3% se utilizează ca dezinfectant cu adaos de hidroxid de sodiu 3%, sub 
formă de aspersări (trei stropiri la două ore) norma de aplicare fiind uzual de 1 litru/m2.  

Activitatea vaporilor în exces asupra animalelor poate deveni iritantă, mai ales asupra 
mucoaselor, iar ingestia poate determina colici, hematemeză, hematurie, proteinurie, 
anurie, acidoză şi în final moarte. În anumite situaţii, se pot aplica şi soluţii mai 
concentrate, de 5%, în pesta aviară, pentru formolizarea penelor, pentru 30 de minute.  

Pentru dezinfectarea incubatoarelor se poate apela la fumigaţii, printr-o reacţie de 
oxidoreducere între permanganatul de potasiu şi formaldehidă, în urma căreia se va 
produce formaldehida gazoasă printr-o reacţie exotermă11.  

În soluţii diluate, formolul asupra tegumentelor determină acţiune iritantă local, 
precedată de activitate astringentă.  

Acest efect se datorează în special deshidratării ţesuturilor şi diminuării secreţiilor 
glandulare (de aceea se poate folosi antisudoral plantar în concentraţii 3-5%).  

Soluţiile 4% pot fi utilizate şi la întărirea pernuţelor plantare la ogarii de curse. 
Formolul mai este utilizat în trimaj, ca antifermentescibil, în papilomatoză, colici şi 

toxiemii de origine intestinală (intravenos, în concentraţii de 2-18%).  
Pentru conservarea pieselor anatomice şi histologice se foloseşte formol 10%. 
 
Paraformaldehida  
Se condiţionează în tablete de 1g, prin încălzirea acestora se eliberează formaldehidă. 

Pentru 1m3 sunt necesare 3 comprimate. 
 
Glutaraldehida (Pentanedial)(C5H8O2)  
Este un compus mai puţin iritant pentru piele şi mucoase12 şi are o activitate 

bactericidă recunoscută (de la concentraţii de 0,4%), antifungică (de la 0,5%) şi virulicidă 
(de la 1%).  

Activitatea glutaraldehidei a fost probată în infecţiile cu Salmonella, Bacilul Koch, 
sporilor şi chiar asupra virusului febrei aftoase.  

Se pare că activitatea este amplificată prin asocierea ei cu agenţii cuaternari şi rămâne 
neschimbată chiar şi în prezenţa proteinelor. Activitatea maximă este considerată la 
concentraţia de 2% şi în cazul soluţiilor tamponate la pH-ul 7,5 - 8,5.  

Uzual, se foloseşte la sterilizarea instrumentarului: endoscoape, termometre, 
echipament din material plastic sau din cauciuc, care nu poate fi sterilizat prin metode 
termice.  

Dintre cele mai cunoscute asocieri amintim: Aseptol 2000 (Synthese-Elevage), 
Buraton 10 F (Sanofi) (alături de formaldehidă, etilenhexanal şi glioxal), P3 Incidin T 
(Henkel), Remanol - Plus, Virbac, Septinol, Sanofi, TH 4-Plus, Sogeval.  

 
Glutarfarm şi Glutarsan  
Sunt asocieri ale glutaraldehidei cu săruri de amoniu cuaternar, hidroxizi şi 

formaldehidă 
                                                           
11 Pentru dezinfectia a 1 m3 se calculează 50 ml formol care se toarnă peste 35g permanganat de potasiu (proporţia de 3:5) la 37°C şi 
umiditate (80-90%). Încăperile vor fi închise pentru minimum 10 ore În cazul florei sporulate, cantităţile se dublează. 
12 Cu excepţia iepurelui, la care provoacă iritaţii cutanate şi mucoase severe chiar şi în concentraţii uzuale. 
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Metenamina (Urotropina)(C6H1274)  
Este formată din aldehidă formică şi amoniac şi este este oficinală.  
Se prezintă sub formă de cristale sau pulbere albă, inodoră. Prin încălzire 

metenamina sublimează. Nu are acţiune antimicrobiană şi nu este iritantă asupra 
ţesuturilor. În mediu acid se descompune în formaldehidă şi amoniac, metaboliţi activi.  

Per os se va descompune în parte în stomac, pe care îl irită (se recomandă 
administrarea sub formă de capsule cheratinizate sau drajeuri) sau se poate administra 
intravenos.  

Din punct de vedere cinetic, din intestin, metenamina se absoarbe (în medii acide), 
apoi se va descompune eliminându-se în aproximativ 30 de minute prin rinichi.  

Aici (dacă urina este acidă) se va descompune acţionând ca un excelent antiseptic, 
uşor iritant şi diuretic. Perioada de acţiune este de 12 ore.  

Metenamina se recomandă per os, i.m., s.c. sau i.v. în cistite, pielite, anazarcă, 
infecţii generale urinare, în soluţii 10-40%, în doze de 5-20g la animalele mari, 2-5g la 
animalele mijlocii şi 0,5-2g la animalele mici (denumiri comerciale: Aminoform, 
Ammoform, Cystamin, Cystogen, Uritone). 

 
Dioxidul de sulf  
Nu mai este folosit uzual deoarece este iritant, atacă şi corodează metalele, 

materialele textile, decolorează etc. Dioxidul de sulf, este eliberat sub formă sa gazoasă 
odată cu încălzirea sulfului în fumigaţii cu scop antifungic, antibacterian, antiviral şi 
antiparazitar, în adăposturile pentru animale.  

Pentru fiecare metru cub de aer va fi alocate 0,5 kg de sulf. Pentru un efect maxim 
atmosfera va umedă şi adăpostul etanşeizat.  

Dioxidul de sulf se poate dizolva în apă sub forma acidului sulfuros, cu activitate 
antibacteriană. Pentru fumigaţii există condiţionate lumânările de sulf (de obicei în 
amestec şi cu cărbune, 1/40 pentru susţinerea fumigaţiei).  

Sub formă de metabisulfit de sodiu dioxidul poate fi folosit şi ca agent antioxidant al 
furajelor, al adrenalinei, procain-adrenalinei injectabile (0,1-0,2%).  

 
1.1.1.3. Substanţe reducătoare stabile 

 
În această categorie intră compuşii organici (fenolicele) şi anorganici (acizii, alcalii, 

sărurile). Majoritatea acţionează precipitând proteinele.  
De aceea efectele antimicrobiene sunt uneori diminuate.   
De reţinut că sunt substanţe relativ nocive pentru ţesuturile animale şi materiale. 

 
Acizii 

 

Intensitatea acţiunii dezinfectante a acestora este direct proporţională cu gradul lor de 
disociere13.  

 
Acidul acetic (CH3COOH)  
Este un lichid limpede, cu miros caracteristic înţepător, inflamabil şi intens iritant 

pentru piele (cel glacial, care conţine cel puţin 96% acid acetic).  
Sub 16°C, devine o masă cristalină. Este avid după umiditatea atmosferică este 

astringent şi se păstrează la Separanda. În concentraţii de 28-32% şi 96% este oficinal, în 
timp ce concentraţiile de 6-9% (acetum) sunt neoficinale. 

Soluţiile 1% sunt antiseptice, astringente, eupeptice, antifermentescibile, cele peste 
1% sunt bactericide, insecticide, iritante, iar soluţiile peste 3% sunt keratolitice.  

                                                           
13 Unii acizi anorganici disociază mai bine (acidul azotic, sulfuric), alţii mediu (acidul fosforic, acidul fluorhidric) iar alţii slab (acidul 
boric). Dacă acizii disociază lent ei vor pătrunde în ţesuturi cu atât mai repede cu cât sunt mai liposolubili. Acizii minerali puternici se 
pot folosi ca dezinfectanţi, dar activitatea lor puternic corozivă le vor limita serios aplicaţiile 
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Acidul acetic este antiflogistic, antiseptic, astringent. antizimotic în soluţii 1%.  
Dozele antizimotice sunt de 300-1000 ml la animalele mari, 50-100 ml la cele de talie 

medie şi 5-15 ml la câine, acid acetic 9%, diluat în 9 părţi apă.  
Concentraţiile amintite se mai pot utiliza cu oarecare valoare terapeutică ca 

antipiretic şi ca antidot în intoxicaţiile cu alcali. 
 
Acidul peracetic (ac. etanperoxoic) (CH3COOOH)  
Este obţinut prin autooxidarea acetaldehidei, este un lichid cu miros acru, solubil în 

apă, alcool, eter, acizi, un puternic agent oxidant şi un bun dezinfectant cu rezerva că este 
intens iritant al ochilor şi mucoaselor. 

 
Acidul tricloracetic (CCl3COOH) 
Cristale foarte delicvescente, cu miros caracteristic, foarte coroziv. 
Are o activitate energică, vezicantă, caustică, coagulând cu uşurinţă proteinele şi 

serozităţile, în concentraţii mici sau în asocieri fiind un excelent remediu în tratamentul 
plăgilor anfractuoase şi în antisepsia cutanată (alte produse: Acide tricloracetique, Sanofi, 
Dermaftox, Sanofi). 

Tot în această subgrupă amintim sarea sodică: tricloroacetatul de sodiu (Konesta), cu 
utilizări similare acidului. 

 
Acidul clorhidric (HCl)  
Este un lichid limpede, iritant (în concentraţii de 35-38%) sau se prezintă sub formă 

gazoasă. Cel mai utilizat în medicina veterinară este acidul cu concentraţia 10%, acesta 
fiind bactericid şi sporulicid. Se păstrează la Separanda.  

Este utilizat în antrax, la dezinfecţia platformelor de gunoi şi a pieilor brute infectate, 
în soluţii de 2% + clorură de sodiu 10%, la temperaturi mai mari de 20°C, timp de 1-2 zile.  

Se cunoaşte şi o acţiune eupeptică, care se realizează la concentraţii de 0,1-0,5%, în 
doze de 10-30 ml la animalele mari şi 0,1-0,5 ml, la animalele mici. 

 
Acidul sulfuric (H2SO4)  
Este un lichid limpede, vâscos, foarte avid de apă, foarte coroziv, substanţele 

organice fiind distruse aproape instantaneu. Soluţiile utilizate uzual sunt cele 10%. Se 
utilizează în dezinfecţiile platformelor de gunoi, pardoselilor, grajdurilor.  

Împotriva germenilor sporulaţi se foloseşte soluţie de 4-5% asociat adesea cu 
compuşi fenolici. 

 
Acidul lactic (acidul hidroxi-propanoic)(C3H6O3)  
Substanţa oficinală este un amestec de izomeri de acid lactic şi acid lactil-lactic 

obţinut din metabolizarea glucozei de către Lactobacillus leichmanii sau a lactozei, 
glucozei şi sucrozei, de catre Bacillus acidi lactici.  

Se prezintă sub formă de cristale foarte solubile în apă, alcool, acetonă şi glicerină, 
dar cel mai adesea, este un lichid siropos, cu miros vag, având densitatea de 1,20 - 1,21.  

În funcţie de concentraţie poate fi: antiseptic, antifermentescibil, iritant sau caustic. 
Administrat per os are efect antiseptic şi antifermentescibil, diminuă tonusul sfincterelor 
digestive. Se foloseşte în gastroenteritele viţeilor şi mânjilor în mucilagii 1-2%, în doze de 
4-8g. Prezintă electivitate crescută asupra ţesuturilor patologice, determinând efecte 
caustice. 

Acidul lactic este cel mai adesea utilizat în diferite combinaţii ca antiseptic local în 
otite (ex. Epi-otic, Virbac), ca soluţii pentru igiena mamelei (ex. Uddergold, Coophavet, 4 
x LA, Coophavet, Vetanel, Bayer), pentru igiena pielii uscate şi în seboreea uscată 
nelipidică (ex. în Humiderm, Virbac, alături de clorhexidină, propilenglicol, uree şi 
glicerină) 
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Acidul boric (BH3O3)  
Se prezintă natural sub formă de lame albicioase (sasolit), cristaline, grase la pipăit, 

fără miros, solubil în apă maximum 4%, având un caracter slab acid.  
Este incompatibil cu hidroxizii şi alcalii. Intoxicaţia cronică se numeşte borism şi este 

puţin cunoscută la animale (semne patognomonice: pielea uscată şi erupţia cutanată 
recurentă). Ingestia accidentală sau absorbţia cutanată poate cauza nosee, colici, leziuni 
eritematoase ale pielii şi mucoaselor, tulburări circulatorii, tahicardie, cianoză, convulsii, 
comă, la om între 5 - 15g.  

În soluţiile apoase disociază puţin, deci este un acid slab care acţionează ca un 
antiseptic blând. De pe piele şi în tubul digestiv, acidul boric se poate absorbi brusc, 
rezultând accidente (care nu se întâlnesc în cazul boraţilor).  

Acidul boric se utilizează predilect în oftalmologie, ca bacteriostatic, sub formă de 
spălături sau comprese, în concentraţie de 3%, în ginecologie, afecţiuni mamare (ex. 
Sodigel, Phavet), neonatale (ex. Omphalix, TVM), afecţiuni oftalmice (ex. Leophtalmo, 
Leo, Collyre Clement, Clement).  

În afecţiunile auriculare (ex. Leoreilles, Leo), este folosit ca unguent boricat 10%, 
prezintă. Deasemenea prezintă o susţinută activitate antifungică sub formă de glicerină 
boricată 20% (în candidoze). 

 
Acidul benzoic (acid dracilic)(C6H7O2) 
Se prezintă sub formă de lame albe, lucioase, uşor aromatice.  
Este o substanţă oficinală. Se poate solubiliza în apă în proporţie de 1:400, în funcţie 

de temperatură. Are activitate antiseptică, antifungică, antipruriginoasă, uşor antipiretică.  
Având activitate, totuşi slabă, de scurtă durată, acidul benzoic, cel mai adesea, în 

medicina veterinară se foloseşte ca substanţă conservantă şi ca agent antifungic (în 
concentraţii de 0,1-0,5%).  

În conservarea medicamentelor se pot folosi esterii acidului benzoic (nipaginul şi 
nipasolul). 

 
Acidul malic (acidul hidroxi-butaneoidoic)(C4H6O5).  
În mod natural, acest acid este întâlnit în mere dar şi în alte fructe şi este folosit în 

medicina veterinară de relativ puţin timp.  
Cristalele sunt utilizate cu predilecţie în soluţii dezinfectante şi în pomezi antiseptice 

externe, în special la animalele de companie (ex. Dermaflon, Pfizer, soluţie, cremă alături 
de acidul benzoic, acid salicilic, propilenglicol şi p-hidroxi benzoaţi) sau ca soluţii 
dezinfectante, ca atare (ex. Esemfix, Sanofi). 

 
Alcalii 

 
Au întrebuinţare mult mai extinsă în medicina veterinară, fiind dezinfectante 

puternice, foarte accesibile.  
Intensitatea activităţii lor creşte odată cu temperatura, ca urmare a disocierii 

electolitice14.  
Alcalii acţionează de asemenea paraziticid, activitatea asupra ţesuturilor fiind legată 

de intensitatea disocierii. În concentraţii mici de 0,1- 1% nu sunt iritante pentru cutis, îl 
curăţă de detritusuri, în acelaşi timp având şi efect emolient asupra epidermei, care devine 
permeabilă administrării medicamentelor. 

Concentraţiile medii sunt iritante, iar în concentraţiile mari devin caustice, datorită 
precipitării proteinelor şi apariţiei proteinaţilor solubili.  

                                                           
14 Efectul este direct proporţional cu concentraţia grupărilor hidroxil conţinute, efectele principale semnalate fiind: scindarea glucidică, 
saponificarea lipidică şi hidroliza proteică. Activitatea bazelor se bazează şi pe observaţia că majoritatea bacteriilor şi virusurilor sunt 
inactivate la pH> 9. 
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Asupra mucoaselor au activitate intensă, din care cauză, în scopul fluidifierii 
mucusului sau rezoluţiei unor stări inflamatorii catarale, se vor folosi soluţii mai slabe 
(borax, carbonat de sodiu).  

Alcaliile dezinfectante se aplică cel mai adesea, prin pulverizare, aspersare sau lavaj, 
cu respectarea strictă a normelor de protecţia muncii. 

 
Hidroxidul de sodiu (soda caustică) (7aOH)  
Este o masă translucidă, sau fulgi, cu structură cristalină, delicvescentă, higroscopică, 

inodoră, foarte caustică, solubilă în proporţie de 1:1.  
Soda caustică este incompatibilă cu acizii şi cu majoritatea sărurilor metalelor.  
Se păstrează în recipiente perfect închise şi în butoaie de metal, deoarece 

reacţionează cu dioxidul de carbon rezultând carbonat de sodiu.  
Concentraţia 1‰ este bacteriostatică, cea de 1-4% este bactericidă şi sporulicidă, 

mai ales în soluţii fierbinţi15 (când poate acţiona la 5-10 cm în profunzimea substratului). 
Soluţia 1% este iritantă moderat, cea 3-5% puternic iritantă şi cea 10% caustică.  
Hidroxidul de sodiu posedă calităţi dezinfectante apreciabile în viroze (pesta porcină, 

pesta aviară) şi în bacterioze (rujet, antrax). Se pare că, în concentraţii uzuale nu este totuşi 
total eficient asupra fungilor.  

Norma de aplicare este de 1litru/m2, pentru o perioadă de 1-4 ore, respectând normele 
de curăţire şi ventilaţie ulterioare (pericolul acumulării amoniacului în adăposturi).  

În concentraţii de 4-5% se foloseşte pentru obiecte şi ustensile diverse.  
Se recomandă ca soluţiile dezinfectante să fie folosite după preparare cât mai repede, 

concentraţia hidroxidului putând scădea şi cu 2%, la o saptămână de la preparare.  
De asemenea, se foloseşte pentru ecornarea viţeilor, la 7 zile de viaţă, când se 

fricţionează cepurile osoase cornuale cu creioane cu sodă caustică timp de 30-40 secunde. 
 
Hidroxidul de potasiu (KOH)  
Este o substanţă asemănătoare cu precedenta, având o acţiune mult mai caustică cu 

utilizări mult mai restrânse în medicina veterinară. 
 
Hidroxidul de calciu (Calcaria usta, calcium oxidatum, var stins).  
Se obţine din 2 părţi var nestins la o parte apă, reacţiile sunt exoterme.  
Se prezintă sub formă de pulbere albă, amorfă, avidă de dioxid de carbon şi 

higroscopic, care în timp, trece în carbonat de calciu.  
Hidroxidul de calciu este una dintre cele mai bune substanţe folosite pentru 

distrugerea cadavrelor, implicit a sporilor, pentru cei de antrax, totuşi fiind nevoie de 2-3 
săptămâni de contact. Activitatea este mai intens bactericidă decât oxidul de calciu, mai 
ales sub formă de suspensii apoase în dezinfecţii se foloseşte numai în stare proaspătă sub 
formă de lapte16(10-20%) sau apă (5-10%) de var.  

Este de asemenea un antiparazitar extern moderat împotriva căpuşelor, păduchilor, 
scabiei (cu activitate slabă). 

Este utilizat în dezinfecţia grajdurilor, pardoselilor, vagoanelor, platformelor de 
gunoi, rezultate bune obţinându-se cu suspensiile 10% în contact prelungit. Norma de 
aplicare este de 1litru/m2.  

 
Carbonatul de sodiu (7a2CO3).  
Este o pulbere albă, granuloasă sau cristale incolore, eflorescente care se 

solubilizează uşor în apă rece şi foarte uşor în apă fierbinte. Este denumit şi sodă de rufe.  
                                                           
15 Prin folosirea de soluţii fierbinţi 2-5%, iarna (pentru scăderea punctului crioscopic se adaugă NaCl 5-10%) activitatea NaOH fiind 
mult amplificată.  

16 Laptele de var se prepară fie din oxid de calciu şi 9 părţi de apă, fie din hidroxid de calciu şi 4 părţi de apă. Se utilizează ca 
dezinfectant numai în bacterioze, fiind activ în special asupra formelor vegetative. Sporii sunt distruşi în urma contactului abia după 15-
20 de zile. Laptele de var nu se foloseşte ca dezinfectant pentru ţesături, instrumentar şi obiectele de cauciuc şi plastic. 
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Este utilizat ca dezinfectant în concentraţii de 4-5% în soluţii fierbinţi fiind foarte 
eficient în lăptării şi asupra maselor plastice.  

În concentraţii de 0,3-1% şi în soluţii calde 40-50% se foloseşte pentru curăţarea 
tegumentului de cruste, iar în concentraţie de 5% distruge agentul scabiei dizolvând 
chitina. 

 
Carbonatul de potasiu (K2CO3)  
Are utilizări asemănătoare cu substanţa precedentă este o pulbere albă, granuloasă, 

higroscopică fără miros, uşor solubilă în apă, gradul de acţiune fiind mai intens decât al 
carbonatului de sodiu.  

Pentru obiectele foarte murdare se foloseşte leşia din cenuşa de Pinaceae sau 
Betulaceae (se fierb 2 kg de cenuşă în 10 litri de apă utilizându-se doar supernatantul) şi 
boraxul sau tetraboratul de sodiu.  

Este utilizat de obicei sub formă de soluţii 2-5%, fiind reprezentat de cristale 
incolore, inodore, gust sărat leşios, solubil 1:20, cu toxicitate mult mai redusă decât acidul 
boric. 

Se foloseşte în antisepsia mucoaselor, în apă sau glicerină. În soluţii apoase se 
foloseşte la sterilizarea instrumentarului chirurgical şi la păstrarea lui în această soluţie. 

 
Detergenţii (surfactanţii, tensidele) 

 
Sunt agenţi foarte căutaţi deoarece întunesc mai multe calităţi utile pentru medicina 

veterinară.  
Ei sunt antibacterieni, agenţi tensioactivi (putând anula sau reduce tensiunile de 

suprafaţă sau interfaciale), emulsifianţi, degradanţi proteici, emolienţi chiar şi la 
concentraţii mici. Agenţii tensioactivi sau surfactanţii se pot încadra în două mari grupe: 
cei care ionizează (sau ionici) şi cei care nu ionizează (non-ionici sau amfoterici).  

Cei care aparţin grupului ionic sunt clasificaţi la rândul lor în două grupe: anionici şi 
cationici. De reţinut că detergenţii anionici sunt antagonizaţi de către cei cationici şi 
invers.  

 
Săpunurile 

 
Sunt săruri de sodiu sau de potasiu cu acizii graşi superiori (cel mai adesea palmitic, 

stearic, oleic).  
Acestea se prepară din uleiuri şi grăsimi, esteri ai glicerinei cu hidroxizii la temperaturi 
mai mari de 100°C. Dacă proporţia hidroxizilor va fi mai mare, atunci săpunurile vor fi 
alcaline, dar dacă grăsimile sunt în exces, atunci săpunurile vor fi neutre sau grase. 

Săpunurile sunt de fapt detergenţi anionici care posedă o grupare polară hidrofilă 
încărcată negativ (ex. COO-; SO3) iar gruparea lipofilă este cel mai adesea de tipul alchil, 
aril (sau combinaţia). În prezenţa apei sau a hidrofilelor (alcooli) dau cel mai adesea soluţii 
coloidale. Prin disociere apar radicalii liposolubili anionici (ex. lanţuri de carbon parafinic, 
nuclee aromatice etc.) şi cationi hidrosolubili (ex. OH-, COO-)17.  

Săpunul se va dispune între aceste faze. Radicalul carboxilic fiind hidrofil va rămâne 
în apă, iar cel metilenic – lipofil, va trece în grăsime. Prin îndepărtarea apei se va îndepărta 
astfel şi grăsimea.  

Datorită scăderii tensiunii superficiale, săpunurile vor determina spumificarea şi 
emulsionarea, deci vor avea o acţiune detersivă, fenomenul concurând la îndepărtarea 
detritusului. Săpunurile acţionează ca antiseptice şi dezinfectante, efectul bacteriostatic 
fiind dat şi de compoziţie, concentraţie, temperatură, felul germenilor, etc.  

                                                           
17 anion=[R - COO]-; cation=[ )a (K)]+.  
Săpunurile sunt detergenţi anionici pentru că gruparea lipofilă este încărcată negativ 
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Un dezavantaj al săpunurilor este activitatea diferită antibacteriană în funcţie de 
duritatea apei şi prezenţa materiilor organice, de aceea ele sunt considerate mai degrabă ca 
agenţi emolienţi şi de curăţire a cutisului. 

 

Săpunul medicinal tare (de sodiu).  
Este constituit dintr-un amestec de săruri de sodiu cu acizii graşi superiori. 

Săpunurile obţinute astfel sunt denumite “tari”. Se prezintă de sub formă de pulbere albă, 
unsuroasă şi foarte adesea conţin asocieri de alte dezinfectante: gudron vegetal 5%, fenol 
2-5%, ihtiol 5-10%, sulf 5-10%, acid boric 5-10%, cu efecte antiseptice şi cheratoplastice 
mărite. Aceste săpunuri, în cazul excesului de hidroxid de sodiu, pot deveni iritante pentru 
piele. 

 

Săpunul medicinal moale (de potasiu).  
Se prepară din ulei de in în prezenţa hidroxidului de potasiu şi cu adaos de alcool la 

începutul procesului de saponificare. Se prezintă ca o masă moale, galben -brună, solubilă 
în apă rece 1:2, care spumifică intens la agitare. Are activitate detersivă, antiseptică, 
dezinfectantă, iritantă, permeabilizând epiderma. Săpunul de potasiu în concentraţii de 1%, 
distruge formele bacteriene vegetative în 10–15 minute. Atacă chitina artropodelor fiind un 
bun adjuvant la prepararea linimentelor antiscabioase. Se foloseşte ca săpun pentru 
spălarea mâinilor personalului (utilizarea repetată ducând la iritarea pielii şi alergii 
cutanate). Soluţiile se pot administra per os, ca soluţii saponate, antidot în intoxicaţiile cu 
fenol în doze de 25-50g la cabaline, 15g la rumegătoarele mici şi 0,1-1,50g la câine. De 
asemenea săpunul poate fi folosit pentru clismele evacuatoare. 

 

Bactodect  
Este un complex de săruri de sodiu ale acizilor graşi care rezultă în urma rafinării 

uleiului de floarea soarelui sau soia, la care se adaugă perborat de sodiu.  
Sub formă de soluţii 1% este foarte utilizat în industria laptelui (instalaţii de muls, 

vasele de colectare etc). De reţinut că, pentru a fi eficiente, soluţiile de Bactodet trebuiesc 
încălzite la 60-70°C (pentru a face posibilă cedarea oxigenului cu rol microbicid de către 
perboratul de sodiu). 

 
Detergenţii anionici 

 
Sunt substanţe care acţionează prin gruparea anion, care posedă grupe hidrofile 

polare cu afinitate pentru apă, sau grupe lipofile hidrofobe nepolare (lanţuri carbonice, 
cicluri benzenice sau alchilice), care trec în grăsimi.  

Penetrează bine fibrele textile denaturând proteinele, produc citoliză şi sunt 
bactericide mai ales asupra Gram pozitivilor. Intensitatea reacţiei la aceşti detergenţi este 
proporţională cu creşterea temperaturii. De exemplu, soluţiile 5-10% din detergenţii Alba, 
Perlan, Dero, Persil etc., care conţin în plus şi agenţi de dedurizarea apei (cum ar fi 
polifosfaţii) sunt intens bacteriostatici, mai ales, asupra bacteriilor Gram pozitive. Noile 
formulări, cu utilizări în medicină sunt concepute pe baza unor asocieri cu fenolicele sau 
cu clorhexidinele. 

 
Detergenţi cationici (săpunurile inverse18) 

 
Sunt substanţe slab detersive, dar intens antimicrobiene, formate din lanţuri de 8 până 

la 18 atomi de carbon (gruparea lipofilă hidrofobă) şi o grupare NH4
+ (care este gruparea 

hidrofilă lipofobă).  

                                                           
18 Detergenţii cationici sunt denumiţi săpunuri inverse deoarece gruparea lipofilă este încărcată + (spre deosebire de săpunuri).  
Gruparea hidrofilă este reprezentată de un ion cuaternar de amoniu, radicali arilalchilici, o grupare carboxilică sau hidroxilică (ca la 
săpunuri). Gruparea lipofilă este reprezentată de un lanţ de carbon parafinic (ca la săpunuri) sau un nucleu aromat. Din această cauză 
săpunurile sunt incompatibile cu detergenţii cationici şi viceversa (se formează complexe macromoleculare inactive). 
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În această structură mai intră şi doi radicali alchilici.  
Cei mai activi sunt detergenţii în care intră 16 ioni de C, în gruparea hidrofobă. 
Avantanjele acestor detergenţi sunt legate de prepararea lor (fără grăsimi naturale), 

spumifică în apele dure, nu au activitate alcalină şi au o activitate degresantă (deci 
bactericidă mai intensă, datorită denaturării proteice microbiene şi citolizei).  

Detergenţii cationici spre deosebire de cei anionici sunt mai activi în mediu alcalin. 
Activitatea lor este intens bactericidă, mai ales faţă de Gram pozitivi, mai puţin asupra 
Mycobacterium tuberculosis şi a bacteriilor piocianice.  

Asupra Gram negativilor activitatea acestei grupe este mai slabă şi reclamă 
concentraţii mai mari. Sporii nu sunt afectaţi, detergenţii fiind doar virulicizi, cu oarecare 
efect în febra aftoasă şi pseudopesta aviară.  

Activitatea antimicotică este inconstantă (Brander,1991) având totuşi oarecare 
eficacitate în dermatomicoze (tricofiţie) (Nueleanu şi Bogdan, 1999).  

Mecanismul de acţiune constă în scăderea tensiunii superficiale, creşterea 
permeabilităţii membranelor celulare, liza celulelor bacteriene datorită precipitării 
proteinelor microorganismelor şi inhibării sistemelor enzimatice de care detergenţii se 
leagă prin absorbţie, adsorbţie sau prin sarcinile electrice pe care le posedă.  

Sărurile de amoniu cuaternar formează pe tegument un film, puternic antiseptic 
exterior, dar ineficient la interior (sub acest film, bacteriile patogene putând fi prezente). 

În general detergenţii se folosesc sub forma soluţiilor apoase 1% şi în soluţii 
alcoolice 0,5%, fiind folosite pentru sterilizarea câmpului operator, a mâinilor, 
instrumentarului, obiectelor de cauciuc şi plastic. În concentraţii de 0,1% se foloseşte în 
antisepsia plăgilor şi a mucoaselor.  

Când detergenţii cationici sunt folosiţi ca dezinfectanţi ai instrumentarului, acesta se 
va steriliza obligatoriu prin căldură (pentru a se înlătura pericolul formelor sporulate) 
ulterior, menţinerea în soluţii dezinfectante fiind sigură.  

Din familia agenţilor tensioactivi cationici, în medicina veterinară sunt tot mai 
utilizate sărurile de amoniu cuaternar, săruri de amoniu (NH4), care au atomii de hidrogen 
substituiţi cu radicali organici (alchilici)19.   

 

Din această subgrupă enumerăm: 
  
Cetrimida  
Este un compus frecvent întâlnit în medicina veterinară este puţin iritantă sau toxică 

în concentraţiile uzuale.  
Se prezintă ca o pulbere albă, afânată de amoniu cuaternar foarte solubilă în apă, intens 

spumogenă (se foloseşte şi ca agent de spumare) foarte eficient în dezinfecţia câmpurilor, 
tegumentelor, în soluţii de 0,1% - 1% sau pentru instrumentar (sol. 0,5-1%).  

Se recomandă adaosul de nitrit de sodiu 0,2%, pentru a preveni rugina. 
 
Clorura de benzalconiu.  
Este un reprezentant important al cationicelor. Se prezintă sub formă gel de culoare 

albă, foarte solubil în apă şi alcool, foarte spumogen.  
Activitatea sa este puternic bactericidă. Se utilizează în concentraţii de 0,1%, soluţii 

hidroalcoolice pentru sterilizarea pielii.  
În concentraţii de 0,1–0,5% este folosit pentru curăţarea mucoaselor şi plăgilor.  
Instrumentarul poate fi menţinut (cu adaos de nitrit de sodiu 0,2%) în soluţiile 0,2%. 
 

                                                           
19 Dacă una din aceste grupări organice este constituită din două lanţuri organice, detergentul va fi sub formă de pulbere, foarte stabilă, 
chiar şi peste limitele de pH uzuale.  
Atât soluţiile cât şi pulberile sunt foarte eficiente în medii alcaline, dar activitatea va scădea în prezenţa puroiului, sângelui, murdăriei etc 
intrând în reacţie cu numeroase substanţe, inclusiv proteinele (de exemplu, cărbunele medicinal activat adsoarbe aproape în totalitate 
detergenţii cationici). Se pare că detergenţii cationici care posedă două lanţuri organice sunt mai puţin influenţate de către materiile 
organice. 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
29 

Bromocetul (Cetazolin)  
Este soluţie hidroalcoolică de cetilpiridiniu 10% sau 20%, de culoare brun roşietică, 

spumantă la agitare şi cu acţiunea dezinfectantă favorizată de pH-ul alcalin şi temperatură.  
Se foloseşte pentru antisepsia plăgilor, a pielii, pentru curăţarea tegumentelor în 

soluţie 10‰ (la concentraţii mici nu este iritant, dar peste 1%, poate produce alergii 
cutanate). Este bun dezinfectant cu spectru larg utilizat în industria laptelui, cu activitate 
bună împotriva lui Streptococcus agalactiae în soluţie 10%.  

Pentru că rugineşte vasele se adaugă 0,5% nitrit de sodiu.  
Se utilizează în tricofiţie prin pansaj sau tamponare cu soluţie 5%, 1-2 aplicări la 7-8 

zile, fiind destul de eficace. Bromocetul se poate utiliza de asemenea la dezinfecţiile 
profilactice în abatoarele de păsări. 

 
Dezinfectantul cationic (Catiorom).  
Este clorura de alchil dimetil benzil amoniu, se produce şi în ţara noastră (la 

Romtensid şi Romvac diferenţa dintre ele fiind doar concentraţia) fiind similar cu produse 
străine cunoscute ca Zephirol, Zephiran, Roccal etc.  

Soluţia (sau gelul) sunt incolore, foarte solubile în apă şi alcool, spumogene la 
agitare.  

Se livrează în concentraţii comerciale de 20% (Romtensid Timişoara) - 40% 
(Romvac Bucureşti). Se foloseşte în dezinfecţiile curente (în concentraţii de 1-2%, soluţiile 
având pH 6), pentru dezinfecţia pielii (sol. alcoolice 0,1%), a plăgilor profunde şi 
mucoaselor (0,01-0,05%) şi instrumentar (0,02% în asociere cu nitratul de sodiu 0,2%).  

Dezavantajul Catioromului este formarea de precipitate la temperaturi sub 10°C 
(procesul este reversibil odată cu creşterea temperaturii).  

De asemenea, aplicaţiile pe piele pot produce reacţii de intoleranţă. 
 
Clorodinul 
Este cetilpiridiniu 20% într-un solvent hidroalcoolic. Are activitate susţinută asupra 

germenilor Gram negativi şi Gram pozitivi, dermatofiţi etc fiind recomandat în 
dezinfecţiile părului, plăgilor, în dermatitele bacteriene, instrumentar (diluat 1:10 în apă). 

 
Galitens-25  
Este un amestec cationic – neionic sub formă de soluţii vâscoase.  
Se utilizează în dezinfecţiile curente din adăposturile de animale, staţii de incubaţie 

etc în concentraţii de 1–5%. 
 
Bradophen (clorura de dodecil-dioxietil benzil amoniu)  
Se prezintă sub formă de pulbere cristalină sau soluţii (s.a. 10%). Este necoroziv, 

puţin toxic, foarte activ asupra germenilor Gram pozitivi, fungilor şi levurilor. Este un 
algistatic recunoscut (fiind folosit în concentraţii de 0,1% la curăţirea bazinelor) dar mai 
puţin eficient asupra Gram negativilor.  

Este utilizat tot mai frecvent în dezinfecţii în industria alimentară (în concentraţii 
mici: 0,01‰). 

 
Quatersan (clorura de alchiltolil-metil-trimetil-amoniu) 
Este asemănătoare ca activitate cu reprezentanţii grupei din care face parte.  
Este folosit în concentraţii 20% mai ales în industria alimentară, avicultură, dar şi în 

dezinfecţia adăposturilor (în concentraţii de la 30 ml/ 20 l apă până la 15 ml/4 l apă ). 
 
Lactim  
Este o asociere dintre o sare cuaternară de amoniu, un agent neionic polietoxilic, un 

tri-polifosfat, carbonat de sodiu, complexanţi metalici şi agenţi antispumanţi produsă în 
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România perfect asimilabil cu produse renumite pe plan internaţional (ex. Alfa-Laval, 
Trosilin). Se prezintă sub formă de granule cu miros de migdale amare.  

Activitatea bactericidă este sigură la temperaturi de peste 20°C, în concentraţii de 1% 
timp de 5 minute. Acţiunea nu este modificată de variaţia temperaturii sau a pH-ului (chiar 
şi extrem: 4-11, aşa cum îi sugereză şi denumirea), Lactim-ul este utilizat cu precădere în 
industria laptelui şi pentru igienizarea instalaţiilor de muls.  

Lista produselor cuaternare sau a asociaţiilor cuaternare este mult mai numeroasă. 
Dintre aceste amintim: Deconex 53 I7, Longlife 250 S, Oo-cide etc acestea fiind detaliate 
în partea a doua a lucrării. 

 
Detergenţii amfolitici (TEGO) 

 
Amfoliticii sunt surfactanţi amfoterici20, această caracteristică determinându-le 

activitatea (proprietăţi de detergent anionic, de dezinfectant cationic şi de surfactant).  
În situaţia când componenta anionică şi cea cationică sunt în proporţii egale, punctul 

izoelectric se va situa în preajma pH-ului 7 şi astfel detergentul va fi “balansat”, produsul 
fiind puţin iritant (proprietate apreciată în dermatologie).  

În cazul combinaţiilor “inegale”, detergenţii vor căpăta denumirea de Tego: TEGO 
103G, 103S, 133G, 133S. (o serie de compuşi foarte utilizaţi în stăinătate), care sunt 
substanţe semisolide, onctuoase, solubile în apă 1:1. În soluţii 1% posedă efecte 
bactericide, 1-5 minute, asupra majorităţii germenilor. Cele mai folosite soluţii sunt cele de 
concentraţie 1% ele acţionând fungicid, virulicid fiind utilizaţi ca antiseptici în plăgile 
infectate, sub formă compusă, băi de 10-15 minute şi pentru dezinfectarea 
instrumentarului, lenjeriei şi cabinetelor pentru că nu degradează metalul, lemnul, 
ţesăturile.  

 
Detergenţii neionici 

 
Sunt compuşi care conţin grupări polare neionice formate din mai mulţi atomi de 

oxigen eterici şi o grupă OH alcoolică marginală.  
Capul de seriei este Tween (esteri ai acizilor graşi cu sorbitan) şi se prezintă sub formă 

de soluţii vâscoase alb-gălbui sau galbene. Aceştia nu sunt încărcaţi cu sarcini electrice şi 
de aceea detergenţii neionici acţionează independent de prezenţa unui pH sau de prezenţa 
unor ioni. Cel mai adesea sunt folosiţi ca emulgatori, solubilizanţi, stabilizanţi, fiind rar 
utilizaţi ca dezinfectanţi.  

 
Tween 80 (polietilenoxid sorbitan monooleat)  
Este un bun emulgator şi dispersant excelent pentru substanţele active medicamentoase 

(mentol, fenobarbital). 
Sărurile metalelor 

 
Unele săruri ale metalelor sunt antimicrobiene datorită anionilor sau cationilor pe 

care îi pun în libertate21, altele, pot să acţioneze prin molecula întreagă. Desigur că 
acţiunea se va produce nu doar asupra germenilor, ci şi asupra ţesuturilor.  

În concentraţii mici acestea sunt bacteriostatice. 
Modul de acţiune. Afectează sistemele enzimatice dotate cu radicali sulfhidrici.  
În concentraţii mari sunt bactericide, prin precipitarea proteinelor. Asupra ţesuturilor, 

în concentraţii mici, au efecte astringente reversibile, iar în concentraţii mari, devin 
iritante, caustice sau necrozante. 

 

                                                           
20 Adică componenţi care conţin cel puţin o grupare anionică şi una cationică şi care pot avea proprietăţi anionice, non-ionice sau 
cationice în funcţie de pH (sunt anionici la un pH peste punctul lor izoelectric, cationici, sub punctul lor izoelectric ) 
21 Intensitatea acţiunii este în funcţie de gradul de disociere din soluţie. 
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Mercurul şi derivaţii 
 
Mercurul blochează gruparea sulfhidril bacteriene, precipitând proteinele sub formă 

de albuminaţi mercuriali. Asupra ţesuturilor produce adesea iritaţii.  
Prin absorbţie determină intoxicaţii grave. Eliminarea se face pe cale renală, lent, 

biliară, prin glandele intestinale şi sudoripare. Cele mai sensibile la intoxicaţia cu mercur 
sunt rumegătoarele mari, iar cele mai rezistente sunt suinele. 

 
Mercurul metalic  
Se foloseşte condiţionat ca unguent mercurial forte (napolitano) care conţine 50% 

mercur şi unguent mercurial mitte (cinereum) care conţine 30% mercur. Acestea sunt 
revulsive în aplicări pe teritorii foarte restrânse, animalul trebuie împiedecat să se lingă. 

 
Sublimatul coroziv (clorura mercurică) (HgCl) 
Este o masă cristalină grea, solubilă în apă rece 1:16. Dezinfectant puternic iritant, 

caustic, foarte toxic pe cale orală. Se păstrează la Venena.  
Soluţiile apoase sunt acide, dar prin adaos de NaCl devin neutre (NaCl asigură de 

fapt o mai bună solubilizare în apă). Se foloseşte de obicei concentraţii de 0,1% (uzual 
colorate), la dezinfecţia sticlăriei de laborator, spălarea mâinilor după ce s-a lucrat în 
mediu infecţios. Soluţiile de sublimat expuse la lumină vor trece în calomel, (clorura 
mercuroasă) (Hg2Cl2).  

 
Calomelul  
Poate fi utilizat în medicină cu scop purgativ şi antiseptic digestiv.  
Sublimatul coroziv acţionează prin precipitarea proteinelor şi liposolubilitate 

marcantă datorită disocierii şi eliberării ionilor mercurici.  
Proteinaţii formaţi sunt antimicrobieni de durată (se descompun lent), acţiunea 

dezinfectantă fiind diminuată în prezenţa murdăriei şi a detritusurilor. Comercial, se 
prezintă de obicei sub formă de pulberi sau comprimate colorate în roşu. În practică 
sublimatul se utilizează ca dezinfectant, iar în soluţie de 1‰ ca antiseptic.  

În concentraţie de 1% este sigur iritant pentru piele, iar în concentraţii mai mari de 
5% este caustic. 

 
Oxidul galben de mercur (HgO)  
Este o pulbere portocalie, fină, grea. La lumină se va descompune, înnegrindu-se. Se 

păstrează la Separanda. Este insolubil în apă şi este oficinal.  
În contact cu ţesuturile se transformă lent şi în cantităţi mici în derivaţi uşor iritanţi şi 

antiseptici. În tractul digestiv se absoarbe, producând intoxicaţii şi transformându-se în 
sublimat. Se utilizează în oftalmologie ca unguent singur, sau asociat cu albastru de 
metilen 0,5-3%. Oficinal este “Unguentul oftalmic 2%”. 

Precipitatul alb de mercur (cloramidura de mercur)  
Este o pulbere albă, amorfă, insolubilă în apă. Cel mai adesea se foloseşte unguentul 

1-10%. Se recomandă în dermatoze, eczeme, în oftalmologie. 
 
Fenoseptul (Mercasept)  
Este soluţie apoasă de uz extern ce conţine borat-fenil mercuric 2‰.  
Este antiseptic, dezinfectant, folosit în antisepsia plăgilor, diluat de 20 de ori; pentru 

instrumentar, diluat de 10 ori; pentru dezinfectarea mediului extern, diluat de 5 ori. 
 

Derivaţii argintului 
 

Derivaţii anorganici disociază puternic, acţionând asupra germenilor şi a ţesuturilor, 
determinând efecte astringente, iritante sau caustice. Au avantajul că nu sunt toxici. 
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Derivaţii organici care dau soluţii coloidale nu disociază şi nu vor acţiona net iritant 
sau caustic; nu precipită proteinele.  

Cu toate acestea derivaţii organici se bucură de apreciabile calităţi antimicrobiene.  
Faptul se datorează activităţii oligodinamice a particulelor coloidale şi fragmentelor 

foarte mici de metal care se opun dezvoltării bacteriilor în jurul lor.  
Se mai ştie că efectul antimicrobian se produce lent şi datorită ionilor de metal, deşi 

sunt în cantităţi reduse şi a cantităţii de particule coloidale care acţionează la suprafaţa 
celulei bacteriene.  

Întrucât derivaţii organici nu precipită proteinele, aceşti derivaţi sunt mai antiseptici 
în profunzime. 

 
Azotatul de argint  
Se prezintă sub formă de cristale incolore, translucide, care se înnegresc la lumină, 

solubile în apă, se păstrează la Separanda. Este oficinal.  
În urma precipitării proteinelor apar proteinaţii, aceştia devenind negricioşi datorită 

eliberării argintului. 
Este antiseptic, astringent în concentraţii de 1-5 ‰.  
Creionul cu azotat de argint mai conţine şi nitrat de potasiu, fiind cunoscut sub 

denumirea de lapis infernalis.  
Este folosit în oftalmologie, ginecologie, chirurgie.  
Zonele de tratat se vor atinge cu creionul după ce se umectează pielea, formându-se o 

escară. În concentraţie de 1‰ până la 1% se foloseşte în eczemele umede, în diverse 
dermatite, în arsuri, în soluţie de 2-5% şi în afte 0,5%. 

 
Proteinatul de argint (Protargol)  
Este format din proteine cu argint, în concentraţie de 7, 8 până la 8,5%.  
Este o pulbere fină, aderentă, de culoare galben brună, solubilă în apă. Se înnegreşte 

la lumină; este oficinal şi se prepară ex-tempore.  
Are acţiune antiseptică, astringentă şi iritantă. În calitate de antiseptic se folosesc 

soluţiile 0,5-3%, în oftalmologie şi unguente 5-10% în ginecologie, iar ca substanţă 
antiseptică se folosesc unguentele şi soluţiile 0,5-3%. 

 
Colargolul (Argintul coloidal) 
Se prezintă sub formă de lamele cu luciu metalic, solubilizează lent în apă, conţine 

70% argint; este oficinal.  
Se deosebeşte de Electralgol prin faptul că acesta conţine argint coloidal fizic şi se 

obţine cu ajutorul electricităţii. 
 
Argirolul (Vitelinatul de argint).  
Se obţine prin precipitarea unei fosfoproteine viteline (care se găseşte în gălbenuş) şi 

azotatul de argint. Conţine 20% argint şi este foarte solubilă în apă şi glicerină cu care 
formează soluţii brune. 

 
Derivaţii cuprului 

 
În funcţie de concentraţie sunt antiseptici, astringenţi, iritanţi, caustici.  
Administraţi per os pot fi antihelmintici; se absorb din intestin; sunt reţinuţi de ficat, 

eliminându-se prin intestinul gros, bilă, urină, salivă. 
Sulfatul de cupru (CuSO4).  
Se prezintă sub formă de cristale albastre, eflorescente, solubile în apă şi glicerină. 

Este incompatibil cu substanţele alcaline.  
În soluţii 0,5-1% are efect bactericid asupra formelor vegetative.  
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La aceeaşi concentraţie are efect astringent pentru plăgi şi mucoase.  
În concentraţii mai mari de 2% este iritant, iar administrat per os induce voma. 

Concentraţii mai mari de 10% au efect caustic.  
Se mai utilizează rar ca antihelmintic în hemonchoză, moniezioză, trichostrongiloze 

sau în coccidioza bovinelor (maxim 3g/animal) în intoxicaţiile cu fosfor 2-10g/animal.  
În arsurile cu fosfor se folosesc soluţiile 3-5%.  
Unguentul 5-10% se foloseşte în panariţii şi necrobaciloze. 
 
Tricofiţinul  
Conţine şi sulfat de cupru, se administrează, după tratamentul prealabil cu bromocet, 

în tricofiţie. Sulfatul de cupru mai este utilizat pentru distrugea gasteropodelor de pe 
păşuni. Doze de 1-2g/m2, în soluţie de 2%. 

 
Creionul cu sulfat de cupru 
Este numit şi lapis divinus sau oftalmicus se foloseşte per se în oftalmologie, 

conţinând şi alaun, camfor, azotat de potasiu. 
 

Derivaţii bismutului 
 

Au efect antimicrobian şi chimioterapic activ împotriva spirochetelor, spirililor, 
tripanosomelor.  

Derivaţii de bismut determină precipitarea proteinelor (nu sunt iritanţi şi caustici). 
Sunt insolubili în apă, dar în contact cu un mediu acid sau alcoolic se solubilizează şi 
acţionează ca antiflogistic local.  

Prin solubilizare, dau efecte astringente şi antiseptice, diminuează sensibilitatea 
terminaţiilor nervoase, iar în cazul intestinelor diminuează motricitatea.  

Ionii de bismut se leagă de grupările sulfhidrilice ale enzimelor bacteriene ducând la 
blocarea activităţii lor.  

Administrat la suprafaţă substanţa se comportă ca şi componenta pulverulentă, 
protectoare şi absorbantă.  

Din combinarea bismutului cu hidrogenul sulfurat rezultă o excitare fiziologică a 
peristaltismului şi la formarea de sulfură de bismut insolubilă. 

 
Xeroformul 
Este o pulbere galbenă, insolubilă în apă, incompatibilă cu acizii şi alcalii.  
Are acţiune antiseptică mai intensă ca a salicilatului bazic de bismut şi astringentă 

mai slabă ca a subnitratului de bismut. Are acţiune uşor iritantă pentru ţesuturi. Se 
utilizează per se extern în unguente 5-10%. 

 
Salicilatul bazic de bismut (Bismosal)  
Este o pulbere albă, insolubilă în apă, foarte grea.  
Este un antiseptic mai intens decât subnitratul de bismut şi astringent mai slab.  
Este folosit ca antiseptic şi astringent în arsuri, eczeme, ulcere.  
Se prezintă sub formă de unguente 5-10%.  
Se mai foloseşte în gastroenterite în doze de 5-25 g la animalele mari şi 0,5-2 g la 

câine. 
 

1.1.2. Antisepticele organice 
 

Acţionează prin precipitarea proteinelor şi parţial prin liposolubilitate (alcoolii), 
fenolii şi derivaţii acţionează antibacterian prin molecula întreagă, precipitând de 
asemenea proteinele. Acestea sunt şi liposolubile, precum şi derivaţii iodului care 
acţionează prin iodul eliberat. 
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1.1.2.1. Alcoolii şi derivaţii 
 
Etanolul  
Este un lichid limpede, inflamabil. Oficinal este alcoolul de 95-96,7 volume, el fiind 

denumit alcool de 95°. 
Se amestecă cu apa, eterul, cloroformul, glicerina. Este incompatibil cu proteinele, 

acidul azotic, bromul, permanganatul de potasiu, guma arabică.  
Soluţiile oficinale sunt de 62-64,1 volume şi 69-71,6 volume.  
Celelalte diluţii se pot prepara după tabelele alcoolmetrice. Este un bun solvent 

pentru că este avid de apă deshidratează protoplasma bacteriană şi precipită proteinele, 
explicându-se astfel activitatea antimicrobiană. Cel mai bun alcool antimicrobian este cel 
de 50-70 volume. Dacă diluţiile sunt mai slabe, activitatea antimicrobiană este mai slabă.  

Este bactericid în mediul extern pentru multe organisme, începând de la 40 de 
volume. Local, pe piele, datorită evaporării, apare senzaţia de răcire, după absorbţie de 
arsură, determinată de iritaţia terminaţiilor senzitive. Urmează depresiunea senzaţiei 
dureroase şi vasodilataţie locală. 

Asupra mucoaselor acţionează intens. În cavitatea bucală de la concentraţia de 2-3% 
se constată hiperemie şi salivaţie. Acelaşi efect se întâlneşte la nivelul mucoasei 
stomacului. Introdus s.c. produce durere, inflamaţie, iar în cantităţi mari necroză. Se 
utilizează ca antiseptic pentru mâini şi câmp operator. Compresele de alcool sunt 
antiflogistice şi anestezice locale în dermatite şi inflamaţiile tecii tendinoase.  

Irigaţiile cu alcool se folosesc în arsurile fenolice. De asemenea este stimulant, 
antipiretic, revulsiv şi narcotic. 

 

Metanolul  
Este lichid limpede, incolor, cu aceleaşi indicaţii dar mult mai toxic.  
 

Etilenglicolul  
Este un lichid incolor, siropos, solubil în apă şi alcool etilic. Se foloseşte ca şi solvent 

şi antiseptic prin pulverizarea spaţiilor închise.  
 

Monoclorhidrina etandiolică  
Are proprietăţi raticide. 
 

Alcoolul propilic şi izopropilic  
Are activitate antiseptică mai puternică având utilizări ca şi etanolul. 
 

Propilenglicolul  
Se foloseşte izomerul levo care este optic activ. Este un lichid incolor, siropos, dulce, 

solubil în apă şi alcool.  
Are proprietăţi antiseptice remarcabile. Se foloseşte în pulverizări în doze de 1g/20 

m3 şi la prepararea soluţiilor injectabile cu medicamente care sunt insolubile în apă şi 
instabile. 

 
Monolenul (monostearatul de propilenglicol)  
Este utilizat ca excipient pentru supozitoare. 

 
1.1.2.2. Fenolii şi derivaţii 

 
Sunt substanţe antimicrobiene vechi22 dar încă folosite, antiparazitare, care 

acţionează prin molecula întreagă.  

                                                           
22 Fenolul are valoare istorică încă din anul 1867, când valoarea lui dezinfectantă a fost evidenţiată de către Lister. Deşi utilizate tot mai 
limitat, produsele pe bază de fenol, fenolul este reţinut ca standard de stabilire a eficacităţii altor dezinfectante, încă din 1903, când 
Rideal şi Walker au introdus scara fenolică şi coeficientul fenolic (CF) fiind încă un instrument util terapeutic. 
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Sunt lipo şi hidrosolubili, au miros specific, insectifuge şi sunt azimotice.  
Intensitatea efectului este proporţional cu creşterea liposolubilităţii şi denaturează 

proteinele prin blocarea dehidrazelor.  
Spre deosebire de ceilalţi dezinfectanţi, nu dau combinaţii stabile cu proteinele.  
Din această cauză o singură moleculă de fenoli denaturează mai multe molecule de 

proteine, fără diminuarea activităţii. Acţiunea lor este crescută şi de adăugarea NaCl sau 
HCl, care disociază electrolitic (invers în raport cu alte substanţe antiseptice). În soluţii 
uleioase efectul va fi scăzut, datorită liposolubilităţii.  

Fenolii pătrund foarte bine prin mucoase şi piele, având o activitate asupra 
terminaţiilor nervoase, tot datorită liposolubilităţii. Pe tegument, în concentraţii mici, 
acţionează blând, diminuând sensibilitatea nervilor (antipruriginos), dar în concentraţii 
mari determină dezintegrarea tecilor de mielină, din această cauză împiedicând burjeonarea 
plăgilor. 

 
Fenolul.  
Este denumit impropriu acid fenic sau acid carbolic, este o masă cristalină cu cristale 

aciculare, incolore sau slab roz, cu miros caracteristic, gust arzător, caustic.  
Este solubil în apă rece. La lumină şi aer trece în chinonă care dă culoare roz, 

caracteristică. Se păstrează la Separanda.  
Este avid de apă, de aceea modul de păstrare este sub formă de soluţie de fenol care 

conţine 9 părţi fenol şi o parte apă, (solubilizarea făcându-se la cald la soluţii 5%). Soluţiile 
de fenol 2-3% sunt bacteriostatice, chiar bactericide faţă de majoritatea formelor 
vegetative. Bacilul tuberculozei este rezistent, formele sporulate nu sunt afectate. Adaosul 
de săpun accentuează mult antisepsia. 

Soluţiile sau unguentele 1-2% sunt bune antiparazitare externe (acaricide, fungicide).  
Soluţiile 0.5-1% împiedică granularea plăgilor, dar sunt eficiente în panariţii.  
La concentraţii mai mari de 4% fenolul devine caustic, irită pielea, arsurile trebuie să 

fie spălate rapid cu apă de var sau glicerină diluată, după care se aplică comprese cu ulei.  
Având în vedere calităţile caustice, se foloseşte cel mai adesea în plăgi infectate, 

afecţiuni podale, unde se poate asocia cu alcoolul. Soluţia de 3-5% fenol brut se poate 
folosi în dezinfecţia adăposturilor, dar transmite miros cărnii şi laptelui.  

Se mai poate folosi la sterilizarea chimică a sticlăriei şi dezinfecţia mijloacelor de 
transport.Soluţiile de fenol 0,2-0,5% mai sunt de asemenea încă folosite la sterilizarea 
bacteriologică a soluţiilor injectabile. 

 
Hexaclorfenul 
Se prezintă sub formă de cristale albe, insolubile în apă şi acetonă, solubile în alcool, 

uleiuri grase, soluţii alcaline. Este un bun antiseptic faţă de Gram pozitive. Intră în 
compoziţia unor săpunuri, având calităţi fungistatice şi dezodorizante. 

 
1.1.2.3. Crezolii şi derivaţii 

 
Au activitate bactericidă puternică, dar se pot înlocui mai mulţi atomi de hidrogen ai 

moleculei de crezol cu clorul rezultând substanţe mai puţin iritante şi cu miros mai puţin 
neplăcut (metilfenoli, toluenfenoli etc). 

Tricrezolul 
Este format din orto, meta, para-crezol. Se obţine din gudroane de huilă, prin 

distilare. Este un lichid vâscos, incolor dacă este proaspăt, sau galben.  
Are calităţi refrigerente, indicele fenolic este 10, este antimicrobian şi antiparazitar.  
Are eficienţă bună asupra viruşilor, bacilului Koch, dar sporii sunt mai puţin 

sensibili. 
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Lizolul 
Este un amestec de săpun moale de potasiu şi crezol. Este un lichid limpede, omogen, 

brun-roşcat.  
Are calităţi bactericide, nu distruge sporii, este acaricid şi insecticid.  
În soluţie de 1-2% se foloseşte pentru antisepsia mâinilor, a pielii, plăgilor şi a 

instrumentarului. În soluţii de 0.5-1% este antiseptic în ginecologie, iar în soluţie de 5% se 
foloseşte pentru dezinfecţia grajdurilor şi a mijloacelor de transport. 

 
Creolina 
Este un amestec de crezoli 15%, hidrocarburi aromatice 45%, emulgatori specifici 

(uleiuri sulfonate, săruri de acizi naftenici).  
Se utilizează în emulsii cu apa, ex tempore, când soluţiile au aspect lăptos. În soluţie 

pură este un lichid brun, cu miros caracteristic.  
În concentraţii 3% este un dezinfectant puternic, distrugând bacilul tuberculozei, 

sporii fiind distruşi după 2 zile. 
În concentraţii 2-3% este acaricid şi insecticid, în concentraţii foarte mici este 

antiseptic, iar concentraţia de 3-5% se foloseşte pentru platformele de gunoi. 
 
Lotagen 
Este un lichid care rezultă din condensarea acidului meta-crezol sulfonic.  
Are calităţi antiseptice, dezinfectante, hemostatice, cicatrizante, antifungice şi 

necrolitice specifice, cu afinitate faţă de ţesuturile mortificate. În soluţii 5-20 % este 
perfect miscibil cu apa, folosindu-se de 1-2 ori pe zi, 3 zile. 

 

Racilin 
Se deosebeşte de lotagen prin faptul că în locul metacrezolului se găsesc cei 3 

izomeri: orto, meta, para. Concentraţia activă este de 3-6 %.  
Este necrolitic selectiv, coagulant, stimulează epitelizarea, fiind şi hemostatic.  
Are acţiune antiseptică, bacteriostatică şi fungicidă. Se foloseşte în soluţie de 2-5% în 

pododermatite, plăgi, escoriaţii, furunculoză şi în ginecologie. 
 
Moderhinkesable 
Este o pastă antiseptică, astringentă, cheratoplastică şi cheratolitică, care conţine 

metacrezol, sulfat de cupru, acid salicilic, ihtiol şi formol.  
Se foloseşte în aplicări de 2-3 ori pe zi, 5 zile, după extirparea ţesuturilor necrozate, 

în panariţii, pododermatite, necrobaciloze. 
 

1.1.2.4. )aftalina şi derivaţii 
 

Se prezintă sub formă de foiţe lucioase, incolore, solubile în eter, cloroform, alcool, 
insolubile în apă. Are proprietăţi antiseptice, antiparazitare, insectifuge, keratoplastice.  

Se foloseşte în uz extern, în amestec cu alte substanţe (iodoform, sulfamide, acid 
boric) sub formă de pulbere sau unguente 5-10% în eczeme, ulcere, plăgi de castrare. 

 
Betanaftolul 
Este o pulbere albă, cristalină, insolubilă în apă rece, solubilă în alcool şi solvenţi 

organici. Are activitate antipruriginoasă, antiseptică, şi antiparazitară.  
Se foloseşte extern, în unguente 5-10% şi soluţii alcoolice 10% în tricofiţii, eczeme. 
 
Benzonaftolul 
Este o pulbere cristalină, albă, insolubilă în apă, puţin solubilă în alcool.  
Este un antiseptic neiritant al tractului digestiv. Se administrează per os 5-10g la 

animalele mari şi 0,5-1g la animalele mici. 
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Rezorcina  
Se prezintă sub formă de cristale incolore sau uşor roz, fotosensibile, la lumină se 

colorează intens. Este solubilă în apă şi alcool.  
Are calităţi antiseptice, cheratoplastice (2%), cheratolitice (20-30%), antiparazitare şi 

antipruriginoase. Toxicitatea este redusă, fiind folosită în dermatomicoze, antipruriginos 
(5%), acnee (10%), oftalmologie (0,5-1%) şi în cistite (1-2%). 

 
Timolul 
Este oficinal, se găseşte în regnul vegetal, alături de calvarol în uleiul de cimbru şi 

cimbrişor, dar se poate obţine şi prin sinteză. Se prezintă sub formă de cristale incolore, 
miros caracteristic, gust aromatic, arzător, foarte uşor solubil în alcool, eter, cloroform.  

Este solubil în uleiuri grase şi volatile, foarte puţin în glicerină, greu solubil în apă.  
Este antiseptic, antihelmintic, extern are efect antiseptic şi antifungic în concentraţie 

de 5-10%. 
 
Guaiacolul 
Se prezintă sub formă de cristale incolore, se topesc la 30 °C sau sub formă de lichid 

uleios, roşietic, cu miros caracteristic, puternic aromat. Este foarte solubil în apă şi 
glicerină. Este oficinal.  

Are acţiune antiseptică, dar este iritant pentru mucoase, intern se administrează foarte 
diluat şi în mucilagii.  

Se absoarbe uşor şi se distribuie în tot organismul; se oxidează şi se elimină prin 
rinichi, combinat cu acidul glucuronic.  

Prin plămâni se elimină partea neschimbată (la acest nivel are loc acţiunea antiseptică 
şi dezinfectantă).  

Guaiacolul are activitate antisecretorie în bronşită 5-12 g. la animalele mari, 1-2 g la 
cele mijlocii şi 0,02-0,5g la câine. Local, ca şi soluţie uleioasă, determină răcirea, urmată 
de analgezie. Se asociază cu rubefiantele care produc durere (tinctura de iod). 

 
Tiocolul 
Este guaiacosulfonatul de potasiu.  
Este un derivat mai puţin activ al guaiacolului, fiind un amestec de săruri de potasiu 

ai acidului meta şi para-guaiacosulfonici.  
Este o pulbere cristalină, albă, uşor roz, cu miros specific uşor solubilă în apă, greu 

solubilă în eter, alcool. Este oficinală. 
 
Duotal (guaiacol carbonic) 
Este o pulbere cristalină, albă, insolubilă în apă, solubilă în soluţii alcaline.  
Este un antiseptic intestinal şi pulmonar, antisecretor bronşic.  
Dozele sunt: 2-10g animalele mari, 0,2-1g animale mijlocii şi 0,1-0,3 la câine. 
 
Creozot  
Este un amestec de derivaţi fenolici: creozot şi guaiacol. Se obţine prin distilarea 

gudroanelor de fag.  
Este un lichid uleios, transparent, gălbui, cu gust pătrunzător, greu solubil în apă, se 

amestecă cu alcool, eter, cloroform şi uleiuri grase. 
 
Osmatin  
Este un unguent care conţine 0,6% benzoaţi de amine alifatice saturate.  
Acţionează ca antiseptic excelent, este protector pentru mâini în intervenţiile 

chirurgicale. Se foloseşte pentru tratamentul crevaselor mameloanelor şi în furunculoză de 
2-3 ori/zi, timp de 3-4 zile. 
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1.1.2.5. Gudroanelele 
 

Sunt substanţe semilichide, brune sau negricioase, care se obţin prin distilarea uscată 
a lemnului de conifere, huilă, antracit, roci bituminoase, coarne, copite şi oase. 

Gudronul de pin (Pix juniperi)  
Este un gudron vegetal care se obţine prin distilarea lemnului de pin.  
Este o substanţă semilichidă, brun-negricioasă, insolubilă în apă care conţine: fenoli, 

derivaţi fenolici, hidrocarburi aromatice (naftalen).  
În concentraţie de 2-5% este keratoplastic şi antipruriginos, iar în concentraţii mai 

mari de 30% este keratolitic.  
Are efecte bactericide, sporicide, antiparazitare externe.  
În concentraţii mari are efect iritant. Determină vasodilataţie locală, în acest fel având 

loc reacutizarea proceselor inflamatorii cronice.  
În cazul eczemelor cronice nu se recomandă concentraţii foarte mari, în eczemele 

umede folosindu-se produsul Zoodermin (care conţine tanoform, talc, oxid de zinc, 
vaselină). Se foloseşte în tratamentul plăgilor, ulcerelor (5-10%), antiscabios, afecţiuni ale 
copitei (10-15%), antisecretor bronşic în fumigaţii umede, dozele fiind de 10-20g pentru 
animale mari şi de 0,5-2 g la câine. 

 
Gudronul de huilă (Coaltar)  
Conţine naftalină, fenoli, baze anilinice, piridină, chinoleină. pH-ul este alcalin. Este 

un gudron mai iritant şi mai toxic, fiind folosit în eczeme cronice şi dermatite pruriginoase.  
 
Gudronul de mesteacăn (Pix betulini)  
Conţine cantităţi mari de guaiacol, crezoli, fenoli.  
Este puţin iritant şi toxic, fiind folosit foarte des în dermatologie. 
 
Ihtiolul (Ichtamolum, ichtiosulfonatul de amoniu).  
Se obţine prin distilarea uscată a gudroanelor din şisturi bituminoase sulfonate şi 

neutralizate cu amoniac.  
Conţine hidrocarburi 8-12% fiind combinat cu tiofen şi omologii săi.  
Este un lichid vâscos, brun, cu miros caracteristic, solubil în apă.  
Se amestecă cu vaselina şi lanolina, nu se amestecă cu uleiul de vaselină, fiind 

oficinal.  
Sulful conţinut asigură proprietăţi antiseptice şi reducătoare, keratoplastice, 

antiparazitare, antipruriginoase. În concentraţii mai mari este iritant şi poate produce 
vasodilataţii locale.  

Se foloseşte cel mai adesea în concentraţie de 10%, în: arsuri, degerături, 
furunculoză, eczeme, pododermatite. Se mai întâlnesc soluţii alcoolice 10-20%, iar în 
ginecologie se foloseşte concentraţia de 5%.  

Produsul românesc este Crezogal care conţine sulfat de cupru, acid salicilic, ichtiol, 
lanolină, vaselină, iar ca trofice uleiul de ricin.  

Se foloseşte în necrobaciloză, pododermatite, panariţii, inflamaţii septice ale 
ongloanelor, în aplicări la 3-4 zile, după îndepărtarea ţesuturilor moarte. 

 
1.1.2.6. Derivaţi biguanidinici 

 
Clorhexidina hidroclorică  
Este o bisbiguanidă obţinută prin sinteză, de natură cationică, care este obţinută 

pornind de la 1,6-hexametilendiamină (figura 1.1.). 
Prezintă o activitate antiseptică bună care acţionează prin distrugerea peretelui celulei 

bacteriene.  
În medicină se foloseşte: diacetatul, digluconatul şi diclorhidratul de clorhexidină.  
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Fig. 1.1. Clorhexidina 
 

Activitatea impotriva organismelor Gram pozitive şi Gram negative este foarte 
diferită, concentraţiile inhibitorii testate in vitro demonstrând aceasta: 1:2000 pentru 
Streptococcus pyogenes, 1:100.000 pentru E. coli, 1:300.000 împotriva lui Vibrio cholerae 
respectiv 1:1.000.000, împotriva lui Streptococcus pyogenes (Block,1983).  

Activitatea împotriva sporilor, virusurilor şi fungilor este considerată doar parţială.  
Reducerea densităţii microorganismelor cu efecte favorabile asupra sănătăţii dinţilor, 

gingiilor şi cavităţii bucale a făcut din clorhexidine un component important al produselor 
dentare.  

Activitatea antiseptică este considerată bună chiar şi în prezenţa puroiului sau a 
fluidelor tisulare.  

Proprietăţile antimicrobiene ale biguanidelor în general sunt influenţate de pH, din 
acest considerent cele mai recomandate substraturi fiind cele cu pH cuprins între 5 şi 7.  

Fiind de natură cationică, în prezenţa altor antiseptice asemănătoare, de exemplu 
compuşii de amoniu cuaternar, activitatea antibacteriană este amplificată, dar este 
incompatibil cu compuşii anionici, inclusiv săpunurile.  

Unde este reclamată o activitate prelungită, clorhexidinele pot fi condiţionate sub 
formă de pulberi 1% sau paste.  

De obicei diacetatul şi gluconatul sunt folosite în concentraţii de 0,5-1% în soluţii 
alcoolice sau apoase.  

Pentru igiena mamelei este folosită diluţia 1.5000, soluţiile oculare vor fi diluate 
1.1000, iar în metrite, pesariile sunt condiţionate la 1 gram.  

 

Dintre produsele cele mai cunoscute pe bază de clorhexidine amintim:  
 

• Germostop, 7eohexidin, Hydrex, Hibiscrub etc,  pentru decontaminarea mâinilor,  
• Hibitane, Plurexid, Betasept, Biseptine pentru decontaminarea pielii şi plăgilor  
• Betagin, Cyteal, Travasept etc, cu utilizare în vulvovaginite,  
• Peridex, 7ostril, Drill, Collustane etc, tratamentul infecţiilor localizate bucal,  
• Auristan, în tratmentul otitelor etc.  

 
1.1.2.7. Cloroxilenolii 

 
Sunt compuşi pe bază de paracloro-metaxilenol (fig. 1.2), care sunt, se pare, de 60 de 

ori mai activi în comparaţie cu fenolul.  
Din nefericire, aceşti compuşi au activitate dezinfectantă foarte redusă în prezenţa 

materiilor organice şi, din acest considerent, nu sunt încă foarte răspândiţi ca utilizare.  
În medicină sunt utilizaţi cu precădere, paraclormetaxilenolul (PCML) şi dicloro-

metaxilenolul (DCML). Avantajul cel mai mare al acestei grupe este că nu sunt deloc 
iritante şi sunt puţin toxice.  

Soluţiile nediluate, 5% nu afectează pielea, dar se cunosc cazuri de alergie peste 
această concentraţie. 
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Fig. 1.2. Cloroxilenolul 

 
Paraclormetaxilenolul  
Este un compus de xilenol cu un atom de de clor în poziţia para23.  
Este o pulbere alb-crem cristalină cu un uşor miros de fenol. Este insolubil în apă 

(1:3000) dar solubil în solvenţi organici şi săpunuri.  
Cea mai cunoscută condiţionare este soluţia de cloroxilenol 5% în asociere cu soluţii 

alcoolice de terpinol 10%.  
Acţiunea bactericidă este prezentă mai ales în cazul populaţiilor bacteriene Gram 

pozitive. Cei mai susceptibili sunt streptococii, stafilococii fiind cei mai puţin afectaţi.  
Utilizarea cea mai frecventă este în chirurgie ca antiseptic şi/sau dezinfectant, pentru 

pregătirea pielii preoperator (diluţii 1:4).  
Pentru irigarea plăgilor şi aplicări intravaginale şi intrauterine se recomandă soluţiile 

1-2% (soluţii 10–20 ml/litru). 
 
Diclorometaxilenolul  
Are aceleaşi recomandări şi spectru dar activitatea este de aproximativ patru ori mai 

mare decât a PCMX. 
 

1.1.2.8. Coloranţii 
 

Coloranţii au activitate chimioterapică în special (unde sunt descrişi amănunţit) dar ei 
mai şi o importantă activitate antiseptică.  

Este adevărat că aceste produse, datorită multiplelor incompatibilităţi au fost în mare 
parte înlocuite cu alţi compuşi. 

 
Derivaţii acridinici 

 
Au activitate împotriva agenţilor pioceanici, în special streptococilor şi stafilococilor.  
Activitatea împotriva germenilor Gram negativi e considerată slabă (Pseudomonas 

spp. şi Proteus spp. fiind chiar rezistente la acestea).  
Acţiunea antibacteriană este urmarea interferării secvenţelor de aminoacizi de ADN.  
Ca reprezentanţi, grupul include: euflavina (acriflavina neutră), acriflavina, 

aminacrina hidroclorică şi proflavina hemisulfat. 
 
Acriflavina  
Este o pulbere cristalină roşie-portocalie, fără miros cu cust acru.  
Este solubilă în apă, alcool şi glicerină şi insolubilă în soluţiile organice.  
Soluţiile apoase diluate sunt galben-verzui şi sunt fluorescente.  
În prezenţa clorurilor precipită.  
Soluţiile neutre sunt folosite adesea pentru curăţirea plăgilor infectate fiind mai puţin 

iritante în comparaţie cu hidrocloriţii.  

                                                           
23 Compuşii ortho şi meta sunt mult mai puţin activi. 
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Activitatea este intens bacteriostatică împotriva organismelor Gram pozitive piogene, 
aplicaţiile pe piele fiind cel maiadesea cu emulsii de acriflavină 0,1%.  

În tratamentul arsurilor se folosesc cel mai adesea glicerolatele şi bandajele 
impregnate. 

 
Proflavina hemisulfat  
Este foarte asemănătoare cu acriflavina, dar cristalele au o tentă mai închisă şi sunt 

mai puţin solubile.  
Proflavina este mai puţin activă decât acriflavina dar are acţine mai rapidă şi etse mai 

puţin toxică.  
În medicina veterinară este folosită doar în antisepsia plăgilor sub formă de pulberi 

sau soluţii 0,2%. 
 
Aminacrina hidroclorică  
Este o pulbere galbenă mult mai solubilă în comparaţie cu proflavina.  
Efectul, toxicitatea şi potenţialul iritant este situat între acriflavină şi proflavină. 

 
Derivaţii de fluoresceină 

 
Sunt compuşi pe bază de dihidroxi-spiro-izobenzofuran-xantenonă.  
Cel mai important reprezentant este fluoresceina sodică (fundusceina C20H107a2O5) 

care se foloseşte în medicină doar pentru uz extern în leziuni corneene şi infalaţii 
intraoculare.  

Soluţiile terapeutice 2% sunt roşietice, dar în contact cu lichidul lacrimal devine 
verde fluorescent (din acest considerent este folosit ca test indicator al traumei corneene şi 
pentru canalele lacrimale).  

Fluorescenţa poate fi sesizată şi în nări, la un minut după administrările de picături 
oculare. Fluoresceina mai poate fi utilizată la examinarea şi identificarea surselor de 
contaminare la apa de băut, provenit din diverse surse naturale.  

 
1.1.2.9. Asocieri antiseptice şi dezinfectante diverse 

 
Dintre numeroasele produse utilizate în medicină, ca dezinfectante sau antiseptice, o 

pondere tot mai mare o au condiţionările responsabile de dezinfecţia aerului din încăperi.  
Astfel sunt utilizate tot mai mult asocieri de compuşi naturali (uleiuri volatile) şi 

compuşi sintetici, recunoscuţi ca eficienţi în dezinfecţii.  
 
Balsamul de pădure  
Este un amestec complex, netoxic care conţine uleiuri eterice naturale cu efect 

bactericid şi care acţionează antibacterian şi analeptic respirator.  
Este foarte folosit în bolile aerogene pentru decontaminarea aerului, chiar şi în 

prezenţa animalelor (0,3-0,5 ml/m3 o dată pe zi sau din două în două zile, timp de o lună).  
 
Mioseptol (Merial).  
Este un dezinfectant atmosferic care conţine până la 90% uleiuri eterice volatile, 

foarte active (eucaliptol, camfor, terpinol, ulei de pin, izocineol, bromură de lauril, dimetil-
benzil-amoniu).  

Este un lichid uleios clar, care emulsionează în apă. Este virulicid, bactericid, 
fungicid, cu activitate în aerul din încăperi.  

Aspersiunile în hale se fac în prezenţa animalelor, preventiv în unele boli ca 
pasteureloza, folosindu-se preparate diluate 25% în apă, 0,5-l/1.000m3. Efectul 
bacteriostatic şi fungistatic: 1/2.000 -1/20.000. 
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Atlantol (Biosan)  
Conţine o asociere de săpun de potasiu, hipoclorit de sodiu, şi clor activ.  
Produsul este foarte folosit pentru dezinfecţia adăposturilor, abatoarelor, în 

dezinfecţii profilactice (0,5-1%).  
Pentru combaterea virozelor se pot folosi cu bune rezultate concentraţiile 5-10%. 
 
Oo-cide (Antec)  
Este un dezinfectant cu spectru larg cu efect foarte bun mai ales asupra coccidiilor.  
Se comercializează sub două forme de amestecuri: un pachet conţine clorură de 

amoniu, un surfactant şi fenolftaleină, iar al doilea pachet, hidroxid de sodiu şi un biocid 
organic (diclorfen). Cele două pachete (1,46 kg) se vor dilua în 30 litri de apă.  

 
Farm fluid (Antec) 
Este un amestec de acizi organici, surfactanţi şi substanţe biocide.  
Este un lichid brun, vâscos, cu miros de acid acetic.  
Diluat 1% în apă, are un pH=2 şi este biodegradabil în 7 zile.  
Se foloseşte în concentraţii de 1:50 sau 1:100 în funcţie de boală în: antrax, 

bruceloză, pseudopestă, turbare, boala lui Marek, boala lui Aujeski, TBC.  
În diluţii 1:400 este antifungic. 
 
Virkon S (Antec)  
Este un amestec de clorat de sodiu, sulfat de potasiu, acid malic şi acid sulfanilic.  
Este o pulbere granulată, folosită în diluţii 1:50 şi 1:1.300 pentru dezinfecţia 

adăposturilor, echipamentelor şi abatoarelor.  
Eficient în parvoviroză, pseudopesta aviară, boala Aujeski. 
 
Deconex 53 I� (Borer).  
Amestec format din alchil-amină, clorură de dimetil amoniu, inhibitori de coroziune, 

agenţi de umectare.  
Nu este iritant şi are un spectru foarte larg.  
Este folosit pentru menţinerea instrumentarului chirurgical în operaţiile de teren, 

dezinfecţia sălilor de operaţie, abatoare etc. 
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Capitolul 2  
 

 
Chimioterapicele 
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Chimioterapicele sunt substanţe cu acţiune etiotropă, care acţionează asupra 

microorganismelor bactericid sau bacteriostatic.  
În funcţie de vechimea lor, substanţele chimioterapice pot fi naturale sau de sinteză 

acest grup fiind considerat ca făcând trecerea de la substanţele antiseptice la cele cu 
activitate antibiotică.  

Avantajul acestei grupe este activitatea mai susţinută asupra agenţilor bolilor 
infecţioase şi parazitare şi efectele defavorabile mult mai mici asupra gazdelor (în doze 
terapeutice).  

Activitatea consacrată a acestei grupe este cel bacteriostatic, modul general de 
acţiune fiind orientat asupra proceselor enzimatice bacteriene pe care chimioterapicele le 
interferează adesea. 

Chimioterapia a luat naştere prin încercarea accidentală în terapeutică a unor 
coloranţi ai bacteriilor şi sinteza unor compuşi activi asupra tripanosomelor, spirililor şi 
altor protozoare patogene24.  

Paul Erlich a numit aceste substanţe “glonte vrăjit”, adică substanţe dirijate direct 
la ţintă (microorganismele).  

Iniţial, activitatea chimioterapicelor a fost puternică şi eficientă, dar pe parcurs, 
odată cu apariţia chimiorezistenţei (cel mai adesea prin modificarea unor lanţuri 
metabolice şi prin ocolirea verigilor unde acţionau aceste substanţe în procesul metabolic) 
valoarea acestei grupe a scăzut mult.  

Ideal, un bun chimioterapic trebuie să asigure în doze mici, o activitate 
antibacteriană crescută, fără a influenţa prin toxicitate sau interferarea sistemelor 
enzimatice.  

 

Grupa chimioterapicelor este cunoscută ca fiind grupa cea mai utilizată în terapia:  
 

• antitripanosomiazică,  
• antiprotozoarică şi  
• antihistomonoziazică25.  

                                                           
24 În 1907 P. Ehrlich a pus bazele chimioterapiei prin descoperirea şi utilizarea în lues a arsfenaminei denumită mai apoi comercial 
Salvarsan 606 . Tot Ehrlich a fost cel care a cuantificat indicele chimioterapic ca fiind: 
          dosis tolerata maxima 
I.K= ----------------------------                                                                     DL50 

              dosis curativa minima ,         care modernizata a devenit: I.T. = --------- 
                                                                                                     DE50 
 
                                                                                                      DL1 

Sau în accepţiunea anglo-saxonă: Standard Safety Margin: S.S.M.= --------- - 1 x 100, 
                                                                                                      DE99 

Acest indice dă relaţii în legătură cu eficacitatea şi toxicitatea unui medicament şi trebuie să fie cel puţin = 3. Cu cât valoarea indicelui 
este mai mare, cu atât siguranţa unui medicament va creşte. 
25 Protozoarele sunt responsabile de producerea multor boli atât la animale cât şi la om, boli importante şi dificil de înlăturat, transmise 
frecvent de către artropode, abundente în zone sărace de pe glob. Cercetările din ultimii ani sunt orientate spre descoperirea cât mai 
rapidă a unor remedii terapeutice cît mai eficiente şi mai puţin toxice pentru om şi animale. 
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2.1. Clasificarea chimioterapicelor 
 

Multe din medicamentele acestei grupe sunt oarecum vechi ca istorie şi nu constituie 
noi concepte şi, ca şi în cazul terapiei anticoccidiene medicamentele utilizate împotriva lui 
Trypanosoma, Babesia sau Histomonas nu sunt asemănătoare, ci sunt foarte diferite din 
punct de vedere chimic.  

Chimioterapicele moderne sunt de regulă compuşi asociaţi din mai multe grupe, 
totuşi, după structura chimică, ele se clasifică în mai multe grupe.  

În tabelul 2.1. este redată clasificarea celor mai importante medicamente utilizate în 
terapia antitripanosomiazică şi antiprotozoarică în occident. 
 
Tabelul 2.1.  

Cele mai importante genuri de protozoare şi terapia lor de elecţie 
(după Brander şi col.,1991) 

 

Parazitul Medicaţia 

Anaplasma marginale Imidocarb, tetracicline 
Babesia bigemina Amicarbalida, imidocarb 

Babesia bovis Diaminazen, imidocarb 
Babesia divergens  Imidocarb 

Babesia equi Albastru de tripan, imidocarb 
Babesia gibsoni Quinuroniu, imidocarb 
Babesia canis  Fenamidină, imidocarb 

Histomonas meleagridis )itrotiazoli 
Trypanosoma brucei Dimetridazol 
Trypanosoma vivax Ethidium, quinapiramină 

Trypanosoma congolense Diaminazen, samorin 
Trypanosoma evansi   Diaminazen, homidium, samorin 

Trypanosoma equiperdum Suramin 
Trypanosoma equinum Samorin 

Riketsiae spp. Tetracicline 

 
2.1.1. Medicaţia antitripanosomiazică 

 
2.1.1.1. Diamidinele 

 
Diamidinele sunt un grup de compuşi chimioterapici cu activitate directă asupra 

tripanosomelor.  
Activitatea lor este legată direct de gruparea organică guanyl amadinică 

(NH:C(NH2)-)
26 având cap de serie undecatul de diamidină (figura 2.1.).  

 

NH C C NH

NH2 NH2

C11H22

 
 

Figura 2.1. Undecatul de diamidină 
 

                                                           
26 Prezenţa a două asemenea grupări separate de un lanţ parafinic hidrocarbonat, va da acţiunea tripanocidă. Cu cît lanţul parafinic este 
mai lung şi efectul va fi mai mare, cel mai mare avându-l undecatul de diamidină. Când cercetătorii au extins diaminele alkilice la 
diamidine aromatice au constatat că dacă se alătură două grupări benzamidinice, activitatea va fi mult amplificată şi mai mult.  
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Acest grup de chimioterapice mai posedă şi activitate babesiicidă şi antibacteriană, 
asemănătoare cu cea a sulfamidelor dar mai puţin amplă.  

Când sunt administrate intern, diamidinele pot determina dilataţie arterială, 
determinând hipotensiune.  

De asemenea pot amplifica mişcările musculaturii intestinale. 
 
Proprietăţi fizico-chimice.  
 
Diamidinele sunt folosite fie ca baze, fie ca săruri (dihidroclor, dimetilsulfonat sau 

isetionat). În medicina veterinară sunt folosite cel mai adesea sărurile isetionat (sau 
dihidroxi-etan-sulfonat). 

Efectele toxice ale diamidinelor se referă la afectarea ficatului şi rinichilor, 
simptomele intoxicaţiei fiind de tip digestiv: nosee, diaree, vomă.  

Grupa celor mai importante chimioterapice diamidinice aromatice este prezentată în 
figura 2.2. 

 
 

 
 

                                                                                 Diamidina,  formula generală 
 
 
 

                                       
                                                      Diaminazenul 

 
 
 

 
                                            
                  

                                                      Propamidina 
 
 
 
                      
 

                                                 Fenamidina 
 
 

Figura 2.2. Diamidine aromatice a.u.v. 
 

Compuşii dimiazen aceturaţi (triazenici) 
 

Berenilul (Berenilum, Azidin)  
Este diaceturatul de di-4-aminodifenil-triazen (7-1,3) un  complex (în concentraţie 

de 44,5%). Pulbere microscopică, galbenă, inodoră, relativ solubilă în apă (1:14), greu 
solubilă în solvenţi organici, condiţionat comercial în plicuri care se solubilizează ex 
tempore (soluţiile se pot menţine la temperatura frigiderului timp de două săptămâni) în 
condiţionare injectabilă (ce conţine 8,75% fenazonă şi 7% diamizen aceturat)  

Este un chimioterapic foarte eficace în tripanosomiaze (T. vivax şi T. congolense, dar 
moderat asupra lui T. brucei, unde dozele trebuie majorate) dar şi în hemosporidioze, mai 
puţin toxic decât Acaprinul.  

Este de asemenea eficient şi faţă de tulpini bacteriene rezistente la alte medicamente 
(în special Brucella spp. şi Streptococcus spp.) şi are şi o acţiune antiseptică bună. Se 
injectează fie intramuscular (profund) sau s.c., în soluţii de 7%, în apă distilată, la toate 

C X C

NH

NH

HN

2H2N

H2N 2

HN

NH

NH

CC N N N

H

H2N 2

HN

NH

NH

CC

H

C C C

H

H H

HH

H2N 2

HN

NH

NH

CC O



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
47 

speciile, doza fiind de 3,5 mg/kg (0,05 ml/kgcorp.) pentru cai, vaci, oi şi câini cu Babesia. 
Dispariţia simptomelor se produce în 24 de ore.  

În tripanosomiaze, pentru T. vivax şi T. congolense, dozele vor fi la fel ca în cazul 
babesiozelor, dar pentru T. brucei dozele vor fi dublate. În cazul unor tulpini bacteriene 
rezistente, doza se poate dubla (7 mg/kgcorp).  

Uneori la locul injecţiilor pot apare leziuni şi iritaţii severe la cai (se administrează cu 
precauţie). În caz de supradozare, pot să apară: tulburări respiratorii, digestive, nelinişte şi 
hipotensiune. Nu se administrează la cămile. 
 

Compuşii de fenamidină isetioat 
 

Sunt compuşi de culoare albă, inodori, cu gust amar, solubili în apă, insolubili în 
solvenţi organici. Cel mai adesea fenamidina isetionat este eficientă în babesioze la 
bovine, cabaline şi câine.  

Fenamidina are o puternică acţiune asupra lui Theileria evansi şi T. brucei.  
Se administrează s.c. în doze de 0,03 ml, soluţii 40% /kgcorp, la animalele mari, unde 

o singură administrare este considerată eficace şi acţiunea rapidă şi 0,3 ml, soluţie 
5%/kgcorp la câine, unde este necesară repetarea dozelor după 5 zile în babesioza canină. 

 
Stilbamina şi pentamidina 

 
Stibamina a fost utilizată în tripanosomiaza umană, dar acum se preferă pentamidina 

mult mai puţin toxică, cu toate că este inferioară ca eficacitate primei.  
Introduse recent în terapia veterinară, produsele sunt înalt eficiente asupra lui 

Anaplasma marginale şi Theileria dispar la bovine, când pentamidina care este 
administrată i.m., în doze de 4 mg/kgcorp a fost asociată terapeutic şi cu aceeaşi doze (4 
mg/kgcorp) de euflavină, administrată pe cale i.v.  

 
2.1.1.2. Compuşii de amino-fenantiridiu 

 
Halogenaţii de homidium (Homidium, 7ovidium).  
Aceştia mai sunt cunoscuţi şi sub denumirea de ethidium (sau R.D. 1572) şi 

structural este: 3,8-diamino-5-etyl-6-fenyl–fenanthiridium. În mod obişnuit este condiţionat 
sub formă de bromură, mai rar clorură.  

Produsul are activitate tripanocidă asupra lui T. congolense şi T. vivax dar este 
inactivă asupra lui T. evansi.  

Pentru administrare ethidium trebuie dizolvat în apă fierbinte, dar acest dezavantaj nu 
se mai întâlneşte şi la novidium care este deja solubil şi în apă rece.  

Administrările se pot face pe cale i.m. profund şi s.c. (cu precauţie deoarece, în unele 
cazuri se pot înregistra reacţii severe locale sau chiar laminite).  

Dozele pentru calea i.m. sunt de 1 mg/kgcorp, în administrări unice (o singură 
administrare acţionând atât profilactic cât şi curativ pentru o lună). 

 
Clorura de izomethamidiu (Metamidium, Samorin).  
Compusul este cunoscut şi sub denumirile de M&B 4404 sau Samorin fiind:8-(m-

amidino-fenyl-diazoamino)–3-amino-15-etyl–6-fenyl-clor fenanthiridium hidroclorura. 
Este o pulbere solubilă în apă rece. 

Samorinul are o activitate tripanoocidă asupra lui T. congolense şi T. vivax la bovine 
şi cabaline şi are valoare terapeutică şi împotriva lui T. evansi la bovine, bivoli şi cămile.  

Medicamentul are activitate profilactică remarcabilă, acoperind o perioadă de 
protecţie de şase luni după administrare. Injecţiile se fac profund intramuscular pe laturile 
gâtului (dar poate determina reacţii locale şi necroze).  
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Administrările i.v. sunt urmate de succes în asocieri samorin-dextran şi sunt mult mai 
puţin iritante.  

Observaţiile pe termen lung din Africa au demonstrat că, după zece ani de folosire 
profilactică a samorinului la vaci, nu s-a instalat rezistenţa tripanosomelor la produs.  

Dozele uzuale pentru administrări i.m. profilactice sunt de 1–2 mg/kgcorp, doza 
terapeutică fiind mai mică. 

 
2.1.1.3. Compuşii de quinapiramină (chinaldinici) 

 
În uzul veterinar se cunosc două tipuri de compuşi: sulfaţi, care sunt absorbiţi rapid, 

au activitate tripanocidă, cu valoare scăzută profilactică şi cloruri care sunt absorbite mai 
lent, dar au activitate profilactică de durată. 

 
Sărurile de quinapiramină 

 
Antricidul (Antrycid, Quinopiramin, Trypacide, Tevansi, Tribexin, 7orquin).  
Din punct de vedere chimic este un derivat chinaldinic care are un nucleu pirimidinic 

şi unul chinaldinic. Este o pulbere cristalină, alb–gălbui, fără miros cu gust amar.  
Se găseşte condiţionat sub două forme: 
a. metilsulfat, o pulbere albă, solubilă în apă (1:2), care se absoarbe foarte rapid. 

Această componentă asigură protecţia imediată şi elimină infestaţia subclinică. 
b. antricid prosalt, care este un amestec de antricid metilsulfat (1,5 părţi) şi clorura 

de antricid (2 părţi).  
Această componentă va continua protecţia după ce efectul componentei metilsulfat a 

dispărut. Se prezintă ca o pulbere albă greu solubilă în apă fiartă (suspensii 2%). 
Suspensiile obţinute sunt alb-lăptoase şi se injectează profilactic (eficacitatea aproximativ 
3 luni), în doza de 0,012 g/kg.  

Antricidul pro-salt poate determina colici la cabaline.  
De reţinut că, datorită solubilităţii diferite aceşti doi compuşi combinaţi dau efecte 

complementare antitripanozomice: componentul solubil va avea o acţiune scurtă dar cu 
efect terapeutic imediat, în timp ce componenta long-acting (pro-salt) va fi profilactică.  

Antricidul se utilizează în special la cabaline, curativ, în tratamentul durinei, 
împotriva lui Tripanosoma spp. (evansi, vivax, equiperdum, equinum s-a semnalat 
activitate şi împotriva lui T. simiae, produsul fiind ineficient împotriva lui T. brucei).  

Modul de acţiune este atribuit inhibării fazelor de creştere şi diviziune celulară a 
parazitului. 

Dozele recomandate sunt în funcţie de greutatea animalelor şi nu necesită o stabilire 
riguroasă, doar pentru animalele tinere: până la 150kg = 4,4 mg/kgcorp, între 150–200kg = 
1g/animal, 200–350kg = 1,5g, iar peste 350kg = 2g/animal. 

Soluţiile 10% vor fi peparate ex tempore, aseptic se injectează subcutanat în două 
puncte. Uneori se pot observa rare induraţii. 

Toxicitatea este mică în acest caz, cu excepţia animalelor tinere unde, în cazul 
supradozajului se pot înregistra tremurături, hipersalivaţie, transpiraţie, care în cazurile 
foarte grave poate avea sfârşit fatal prin colaps circulator. În cazul dozării normale, 
semnele sunt mult mai şterse şi tranzitorii.  

Protecţia împotriva durinei la armăsari poate fi prevenită prin injectarea armăsarilor 
cu amestecuri de antricid (10% sare sulfat şi 6,67% clorură) în doze de 0,025 ml/kgcorp în 
sezonul de montă, intervalul de trei luni între administrări fiind satisfăcător.  

Transmiterea durinei poate fi prevenită şi prin injectarea femelelor după montă (pînă 
la 18 zile). 

Rezistenţa tripanosomelor la medicaţia specifică este întâlnită mai mult în regiunile 
cu climă caldă şi este de obicei încrucişată, între diferitele clase antitripanosomice.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
49 

Din fericire la cele mai utilizate medicamente tripanocide (berenil şi samorin), 
fenomenul nu s-a semnalat încă prea des şi nu este încrucişat. În tabelul 2.2. sunt redate 
tipurile de rezistentă încrucişată întâlnite la bovine. 
 
Tabelul 2.2. 

Rezistenţa încrucişată identificată la diferite medicamente tripanocide 
(după Brander şi col., 1991) 

 

Răspunsul rezistenţei la: 
Medicamentul 

1. 2. 3. 4. 
1.Ethidium (Homidium) ++ ± ++ - 

2. Quinapiramină (Antricid) ± ++ ± - 
3. Isometamidium (Samorin) ± + ++ - 

4. Dimiazona (Berenil) - ± - ++ 

 
Suraminul (C51H34O2376S67a6)  
Este un compus aromatic organic, o pulbere albă sau alb-roz, higroscopică, greu 

solubilă în apă, aproape insolubilă în solvenţi organici.  
În asociere cu alţi compuşi chinaldinici (antricidul cel mai adesea) are o activitate 

terapeutică amplificată de câteva ori (se pare că din cauză ratei de cuplare mărite a 
suraminului) fiind un potenţializator eficient, cu o durată de acţiune cel puţin dublă.  

Activitatea suraminului neasociat este mai mult terapeutică, decât profilactică 
împotriva lui T. evansi, la cai, cămile, vaci şi câini, împotriva lui T. brucei la cai şi câini şi 
împotriva lui T. equinum la ecvide (agentul cauzal al bolii de Caderas), de asemenea este 
activ şi asupra lui T. equiperdum (agentul durinei la cal).  

Compusul nu are activitate asupra lui T. congolense, T. vivax şi T. simiae.  
Dozele terapeutice de suramin sunt: 7-12 mg/kgc., la cal, 8-12 mg/kgc., la cămilă şi 

12 mg/kgc la vacă, în soluţii 10%.  
Toxicitatea suraminului este medie, compusul având un indice terapeutic mic.  
Măgarii şi catârii sunt foarte sensibili, în schimb cămilele sunt rezistente. 

Simptomele care se înregistrează sunt legate de afectarea ficatului, rinichilor, splinei şi 
ţesutului glandular adrenal. 

 
2.1.1.4. Derivaţii de stibiu27 

 
Au acţiune asemănătoare cu arsenicalele şi sunt folosiţi în medicina veterinară în caz 

de tripanosomiaze, filarioze, etc. Şi acest grup posedă derivaţi trivalenţi (ciclici), cei mai 
activi precum şi derivaţi pentavalenţi, la fel ca arsenicalele fiind cunoscute două generaţii 
de produse.  

Derivaţii organici şi cei anorganici mai au şi activitate antivomitivă sau expectorantă. 
În tractul digestiv derivaţii stibiului prezintă acţiune locală, datorită ratei foarte scăzute a 
absorbţiei. Dacă sunt administrate parenteral, ele au un circuit scurt ele fiind eliminate 
rapid (intestinal şi renal).  

Dintre produsele comerciale mai vechi amintim:  
 
Antimosanul  
Are o activitate antihelmintică la ovine şi viţei (dar este destul de incomodă datorită 

administrărilor intratraheale, în doze de 24-40ml repetat la 2 săptămâni).  
 
�eoantimosanul (Fuadin, Stibofen)  
Sunt soluţii stabilizate cu bisulfit de sodiu 1‰ utilizat cel mai adesea în dicrocelioză 

la ovine. 

                                                           
27 Grupa a fost cercetată de către Plimer şi Thompson încă din 1907 în tripanosomiază, leishmanioză, filarioză, durină şi strongilatoză 
larvară sub formă de: tartarus stibiati (emetic), dar acesta era în acelaşi timp iritant, caustic şi toxic. Emeticul a mai fost folosit şi în 
terapia cistitelor hemoragice alături de vitamina K. 
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Tartratul potasic de stibiu  
Se poate folosi la cabaline şi bovine în doze de 1-5 mg/kgcorp, i.v., sau la câini şi 

pisici în doze de 1 –3 mg/kgcorp, tot i.v.  
Alte preparate mai noi sunt: Stibosanul şi Stibophenul care sunt asocieri organice 

complexe de săruri sodice de stibiu.  
Uzual se administrează pe cale i.v. în doze de 3 –5 mg/kg corp la cai şi vaci şi  de 1 – 

3 mg/kgcorp, la câini şi pisici. În concluzie pentru eficienţa curativă cea mai mare pe 
genuri şi specii se vor folosi următoarele medicamente (tabelul 2.3.) 
 

Tabelul 2.3.  
Medicamente recomandate ca sigure în terapia tripanosomiazelor 

 

Genul Medicamentul Specia / Doza 

T. congolense1,  
T. vivax2 

Ethidium1, 
Quinapiramină metilsulfat2 

Bovine:    3 mg/kgc. 
Cabaline: 3 mg/kgc.1, 5 mg/kgc.2 
Câine:       3 mg/kgc1.  

T. simiae Quinapiramină metilsulfat Suine:       5 -7 mg/kgc., repetat 
T. evansi1,  
T. equinum2,  
T. equiperdum3 

Quinapiramină metilsulfat 
Cabaline: 5-7 mg/kgc., 
Bovine:     3 mg/kgc1.  
Cămilă:     3 mg/kgc. sau suramin 

 

Studiile recente au arătat că bovinele trecute prin tripanosomiaze, pot genera diverse 
grade de imunitate faţă de parazit, consecutiv terapiei cu medicamente tripanocide, în speţă 
berenil. 

 

2.1.1.5. )aganolul 
 

Este o substanţă cu greutate moleculară mare (G.M.>1400); se foloseşte ca medicaţie 
în tripanosomiaze, dar fiind un produs vechi este evitat. 

 
2.1.2. Medicatia antibabesia 

 
Alături de fenamidină şi diminazină există şi alţi compuşi cu activitate împotriva lui 

Babesia. Marea majoritate a medicamentelor noi sunt compuşi complecşi de uree.  
Nu trebuie uitate nici încercările de imunizare împotriva acestei parazitoze a sîngelui 

prin creerea unui vaccin. 
 

2.1.2.1. Isetionatul de amicarbalidă  
 
Isetionatul de amicarbalidă (Diampronul)  
Este un complex ureic asemănător structural cu sulfatul de quinuroniu.  
Produsul este activ asupra lui Babesia spp. (divergens, bovis, bigemina, argentina, 

cabali), dar nu este prea activă asupra lui B. canis.  
Acţiunea asupra lui Theileria parva este considerată foarte redusă, chiar nulă.  
În general medicamentul este folosit pentru a crea starea de preimunitate, prin 

controlarea simptomelor clinice, dar nu şi pentru eliminare definitivă a parazitului.  
Diampronul poate fi administrat pe cale subcutanată, intramusculară sau lent i.v. de 

asemenea mai poate fi administrat, alături de sângele citratat în transfuzii.  
Nivelurile hemoglobinei după prima administrare vor scădea considerabil după 

primele 48 de ore, dar este necesară o repetare a dozei după 24 de ore de la prima 
administrare. 

Dozele de Diampron variază între 5 şi 10 mg/kgcorp, putându-se administra şi doze 
mai mari (toxicitatea produsului este mică), în soluţii 50%.  

La locul injectării se pot identifica mici reacţii 
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2.1.2.2. Compuşii de imidocarb dipropionat (Imizol) 
 
Dipropionatul de imidocarb (Imizol)  
Este: 3,3'-bis(2-imidazolin-2yl)- carbanilid dipropionat (figura 2.3.). 
 

N

NH NHCO. . H

N

NN

2CH3CH2COOH  
 

Fig. 2.3. Dipropionatul de imidocarb (Imizol) 
 
Prezentare. Este o pulbere albă, solubilă în apă, cu punctul de topire peste 200°C. 
Indicaţii medicamentul este recomandat pentru tratamentul de elecţie al babesiozelor 

şi anaplasmozei.  
La bovine compusul este bine absorbit şi distribuit în organism.  
Unele infecţii bacteriene pot fi sterilizate cu imidocarb. 
Farmacocinetică. După administrarea dozei de 2 mg/kgc la ovine, vârful plasmatic 

este de 10,8 mg/ml, care în decurs de o oră va scădea la 1,9 mg/ml.  
După administrări, cantităţi detectabile au fost identificate şi după patru săptămâni de 

la administrarea pe cale i.m., ceea ce denotă o cuplare înaltă la proteinele plasmatice. 
Excreţia. Ruta majoră de excreţie este calea urinară, dar aproximativ 10% se elimină 

prin fecale, sub formă nemodificată.  
Dozaj. Calea de administrare a imidocarbului este cea s.c. sau i.m. dar nu i.v. după 

cum urmează:  
- babesioze: 1,2 mg/kgc, la bovine, 2,4 mg/kgc, la cabaline, 6 mg/kgc la câine, 
- anaplasmoză: 3 mg/kg. la bovine. 
Dozele profilactice în babesioza bovină este de 3 mg/kgc, doză ce asigură o protecţie 

de cel puţin o lună. 
Toxicitate. Produsul este foarte sigur pentru animalele de laborator28, dar pentru 

animalele de rentă, perioada de retragere este considerată mare (ea poate varia de la 30 la 
90 de zile după tratament).  

 
2.1.2.3. Compuşii de quinuroniu (quinoleinici) 

 
Sulfatul de quinuroniu  
Este un complex ureic cunoscut sub numeroase denumiri comerciale:  
Acaprin, Acapron, Babesan, Diveronel, Pirevan, Piroparv. 
 
Acaprinul (Acaprinum)  
Din punct de vedere chimic este metil sulfometilat 7.7’-di (chinolil-6)-ureea şi este o 

pulbere verde-gălbui, inodoră, uşor solubilă în apă, care se comercializează sub formă de 
soluţii 5%, de culoare gălbui, în fiole de 6 ml. Soluţiile au reacţie acidă.  

Spectru. Acaprinul este un chimioterapic activ în babesioza: B. caballi, la cai (febra 
biliară), B. bovis şi B. bigemina, la bovine, B. ovis şi B. motasi, la oaie, B. suis, la suine şi 
B. canis, la câine mai ales în prima perioadă a bolii, ceva mai puţin eficient în nutalioză şi 
teilerioză, mai ales la animalele slăbite sau epuizate.  

Acaprinul este preferabil tripaflavinei şi mai ales albastrului de tripan, fiind mai puţin 
toxic.  

                                                           
28  Studiile cronice (90 de zile) cu imidocarb, pe sobolan (la doze de 150 mg/animal) şi câine (7 mg/kgc/zi) nu au fost urmate de 
toxicitate. Soluţiile orale DL50 administrate la şoarece ţi şobolan au fost situate între 660 şi 1290 mg/kgcorp. La animalele de rentă s-a 
stabilit că doza letală de imidocarb este de peste 10 mg/kgc. 
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Când quinuroniul se utilizează încă din stadiile febrile incipiente, curele sunt urmate 
de succes în 24-48 de ore.  

În acest caz se recomandă o a doua doză după una două zile.  
Tratamentele curative nu se vor mai repeta cel puţin pentru 14 zile (preferabil 90 de 

zile), datorită riscului instalării reacţiei de sensibilizare29, urmat adesea de şoc şi moartea 
animalului. 

Se administrează sub formă de injecţii subcutanate (soluţia 5%), niciodată 
intravenos, în doze de 2 ml/100 kg la cabaline şi din soluţia 0,5% 2 ml/10 kg la ovine şi 
0,5 ml/10 kg la găini. În cazul animalelor grav bolnave, doza se împarte în două, 
administrându-se la 12-14 ore.  

La câine şi oaie soluţiile comerciale se recomandă să fie diluate de zece ori (0,5%), 
administrarea fiind s.c. Este contraindicată repetarea injecţiei între 15-90 de zile de la 
prima administrare. 

Dozaj. La cabaline, dozele sunt de 0,3 – 0,5 mg/kgc. Pentru bovine, ovine şi suine 
dozele sunt de 0,5 mg/kgc.  

Toxicitatea quinuroniului este asemănătoare cu cea a quinapiraminei, cu tremurături 
musculare hipersalivaţie, urinări şi defecări frecvente.  

Acest tablou clinic persistă pentru 6 – 12 ore, după care se poate instala şocul, 
căderea tensiunii arteriale şi moarte subită. 

 
2.1.2.4. Derivaţii benzidinei (diazoici) 

 
Albastrul de tripan (Tripanum coeruleum, Tripasin, Tripanblau)  
Este un derivat benzidinic, diazoic, înrudit pe întrucâtva cu sulfamidele şi a fost unul 

dintre primii agenţii antibabesieni, dar inficace asupra lui B. equi, B.bovis şi B. gibsoni 
Prezentare. Pulbere de culoare albastră-negricioasă sau fragmente mari cu luciu de 

bronz, greu solubile în apă (1:66, soluţii albastru - violet).  
Cinetică. Difuzează bine în organism, colorează ţesuturile şi laptele într-o coloraţie 

verde-albăstruie pentru perioade îndelungate de timp (1-2 săptămâni), produsele fiind 
relativ non-toxice. 

Este utilizat doar pentru tratamentul babesiozelor, (dar nu şi pentru celelalte 
hemosporidioze), la animale mari, oi şi câini.  

De reţinut că nu sterilizează organismul, animalul rămânând purtător de germeni 
(adesea se instalează premuniţia). 

Soluţiile 1% în apă distilată, preparate ex tempore, filtrate şi sterilizate 30 de minute 
pe baia de apă, călduţe (35°C), soluţiile proaspete se injectează intravenos la animalele 
mari în doze de 1-4 g/animal, la ovine, doza pe animal este de 0,5 g, iar la câine, dozele 
sunt de 20-150 mg/ animal. 

După injecţie, apar de obicei efecte secundare: nelinişte, defecări repetate, tulburări 
respiratorii, transpiraţii abundente şi frisoane mai ales la animale grav infestate (datorită în 
parte toxinelor eliberate în urma dezagregării paraziţilor sanguini).  

La animalele grav bolnave sau slăbite, doza se va divide în două reprize la 12-24 de 
ore. Substanţa poate colora carnea şi de acea în prezent, în terapie, se preferă Acaprinul. 

 
Dequalinul  
Este un derivat cu acţiune mixtă, antibacteriană şi antifungică.  
Se foloseşte de regulă sub formă de unguent în tratamentul piodermatitelor sau în 

tratamentul unor dermatomicoze.  
Se găseşte sub formă de Decaderm sau Efisol. 

                                                           
29 Eliminarea completă a lui Babesia din organism poate atrage după sine reinfestarea animalului şi de aceea, în regiunile unde boala 
evoluează endemic, atitudinea terapeutică uzuală este de a inocula animalelor sânge cu tulpini virulente ale parazitului. În cursul 
vindecării, aceste animale vor reţine organisme parazitare care vor mări rezistenţa animalelor la reinfestări ulterioare. Acest fenomen se 
numeşte premuniţie şi este frecvent întâlnit în biologia paraziţilor. 
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2.1.3. Medicaţia antihistomonazică 
 

Medicamentele antihistomonazice a proliferat considerabil în ultimul deceniu venind 
astfel să răspundă la necesităţile tot mai mari din avicultură. 

 
2.1.3.1. Compuşii nitrotiazolici 

 
Derivaţi complecşi cu utilizări consacrate împotriva protozoarelor.  
Activitatea lor se bazează pe prezenţa grupării nitro (NO2), care sub influenţa 

nitroreductazelor bacteriene se transformă în produşi toxici. La această grupă rezistenţa 
care se poate instala este încrucişată. 

 
�ithiazida (Hepezide)  
Este: 1-etyl-3-(5-nitro-2-tiazolyl)-ureea (fig. 2.4.) 

 

O2N S

N

NHHCONHCH2CH3

 
 

Figura 2.4. )ithiazida (Hepezide) 
 

Pulbere galben-portocalie, practic insolubilă în apă, (sărurile de potasiu sunt totuşi 
mai stabile ca cele de sodiu).  

Produsul este administrat în furaje sau în apa de băut, pentru prevenţia (0,025%, 14 
zile) sau în histomonoze (0,04%) şi hexamitiaze la păsări (şapte zile), în doze de 1,1-1,8 
kg/tona de furaj premixul comercial de 22,4% este recomandat în histomonozele păunilor 
şi curcanilor. 

 
Aminonitrotiazolul (Enhepin, Entramin)  
Este: 2-amino-5-nitro-tiazolul (figura 2.5.) şi este un produs descoperit mai de mult 

(McGregor, 1949), dar care şi-a păstrat supremaţia terapeutică în histomonoze de peste 
cinci decenii, fiind omniprezent, cu aceeaşi activitate, în fermele de creştere intensivă a 
curcilor, puilor şi porumbeilor. 

N

S NO2H2N  
 

Figura 2.5. Aminonitritiazolul 
 

Compusul este o pulbere galben-portocalie, cu gust amar, fără miros, greu solubilă în 
apă. Produsul este folosit în profilaxia şi terapia histomonozelor la curcani (boala capului 
negru30). De reţinut că până la apariţia aminonitrotiazolului, nici un medicament capabil să 
controleze boala odată ce a apărut într-un efectiv  

Dozaj. Tratamentul se face fie prin administrarea în furajele combinate (0,1%) pentru 
14 zile, după care dozele se vor reduce la 0,05%, fie în apa de băut a unor săruri solubile 
(0,03%) pentru perioade îndelungate (4-5 luni).  

Tratamentele se pot face cu doza de 100 mg (în capsule)/pasăre. Pentru a evita 
eventualele efecte toxice (renale), mai ales la categoriile de tineret se va avea în vedere o 
rezervă de apă pentru eventuala diluare a medicamentului. 

                                                           
30 Această boală are ca urmare afectarea gravă a ficatului, datorită atacului lui Histomonas meleagridis, consecutiv ingestiei ouălor 
helmintului Heterakis galinae. 
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Dimetridazolul (Emtryl, 8595 RP)  
Este dimetil-1,2-nitro-5-imidazolul, (figura 2.6.) o pulbere cristalină albă, greu 

solubilă în apă (1‰), 1/5 în cloroform şi 1/30 în alcool, descoperită în 1961. 
 

N

NO2N CH3

CH3  
 

Figura 2.6. Dimetridazolul (Emtryl) 
 

Dimetridazolul este eficace mai ales în trichomonoză şi histomonoză (H 
meleagridis), dar şi în treponemoză, balantidioză produsă de T. hyodesinteriae, T. suis şi B. 
coli. Produsul mai este eficace şi faţă de alte protozoare şi diferite bacterii (streptococi, 
stafilococi, vibrioni, etc.). 

Cinetica. În urma administrării orale se absoarbe relativ bine în intestin.  
Se elimină după 24 de ore la porc şi după 2-3 zile la păsări, având toxicitate redusă.  
Posologie. Există pulberi hidrosolubile (Emtryl 40%,10%,5%) cu administrare în apă 

sau uruieli (10-14 mg/litru sau kg furaj, timp de trei zile) şi în soluţii injectabile intravenos.  
În trichomonoză la rumegătoarele mari se administrează per os (breuvaje) sau 

intravenos în doze de 0,05-0,075 g/kg, timp de 5 zile.  
La păsări în histomonoză, profilactic, în apă sau uruieli în concentraţie de 0,1-0,15% 

(10-15 zile) sau curativ 0,04-0,04 g/kg (3-5 zile).  
La porc (gastroenterite) doza pro die este de 0,015-0,025 g/kg (două zile) şi în 

continuare alte două zile doza redusă la jumătate. Se repetă după 2-3 săptămâni. La purcei 
se poate da în apa de băut 0,25% (5 zile).  

Dimetridazolul se poate asocia cu aureomicina, furazolidona în dizenteriile 
(vibrionice) la porc şi viţel. 

 
Ronidazolul.  
Este un chimioterapic mai nou, derivat de nitroimidazol, foarte activ faţă de 

Brachyspira hyodisenteriae (germen care produce enterita hemoragică a suinelor), faţă de 
Hystomonas (mai ales în histomonaza aviară).  

Este unul dintre cei mai activi compuşi în terapia dizenteriei la suine.  
Se livrează sub forma preparatului Ridzol. Se găseşte sub diferite forme: pulbere 

solubilă 10% (6 g pulbere în 10 l apă şi se administrează timp de 5 zile ca apa de băut) sau 
granule de 12% (se introduc în furaje 0,5 kg/tonă furaj preventiv şi 1 kg/tonă furaj curativ). 

 
Metronidazolul (Flagyl, Klion)  
Are acţiune foarte asemănătoare cu a dimetridazolului, fiind folosit în histomonoză şi 

trichomonoză la păsări. 
 
Cardiazolul (Spartrix)  
Este un produs nitroimidazolic foarte eficient în trichomonoza porumbeilor. 
 
Tinidazolul (Fasigyn, Pletyl)  
Este un produs utilizat în medicina umană dar foarte eficient şi în trichonomiazele 

animale. Se prezintă sub formă de comprimate care conţin 500 mg s.a. 
 
Ipronidazolul (Ipropran)  
Este un excelent produs nitroimidazolic, eficient în histomonoza aviara. 
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2.1.4. Compuşii arsenului 
 

Sunt compuşi organici şi anorganici cu electivitate recunoscută asupra flagelatelor 
parazitare dar şi asupra helminţilor.  

Compuşii arsenicali pot avea implicaţii şi în schimburile nutritive.  
În medicina veterinară cele mai folosite în acest moment sunt sărurile organice (cele 

anorganice pierzând teren, datorită toxicităţii şi indicelui chimioterapic mic).  
Deşi sunt produse descoperite şi folosite demult, modul lor de acţiune este prea puţin 

cunoscut, dar i se recunoaşte activitatea antibacteriană.  
Absorbţia pe plăgi şi mucoase a arsenicalelor este bună (derivaţii solubili), aceştia 

ajungând rapid la ficat, unde pot fi reţinuţi şi mai apoi la rinichi, unde sunt eliminaţi.  
Se cunoaşte şi o eliminare transglandulară (transsudorală sau transmamară).  
Cantităţile reţinute de către organism sunt destul de importante pentru că la repetarea 

dozelor poate apare fenomenul de cumulare în ţesuturi şi fanere (arsenul poate fi identificat 
în ţesuturi luni sau chiar ani).  

Ajunşi în organism, în contact cu umorile, compuşii pe bază de arsen sunt activaţi şi 
va apare gruparea aresnoxid -R-As = O-, cu afinitate pentru grupările –SH– a sistemelor 
enzimatice31.  

Activitatea reducătoare sau oxidativă a arsenicalelor modificatoare ale schimburilor 
nutritive se poate explica prin faptul că, în organism derivaţii de arsen pentavalent trec în 
arsen trivalent şi viceversa.  

De reţinut că dozele de arsen terapeutic din organism nu sunt nocive faţă de acesta, 
datorită prezenţei glutationului care anihilează grupările arsen-oxid, fiind nocivi doar 
asupra agenţilor patogeni (dar care în cazul supradozărilor poate fi depăşit cantitativ de 
grupările arsen-oxid). În organism, gruparea arsen oxid blochează funcţiile tiolice ale 
enzimelor32.  

Dozele mici repetate de arsen au un efect benefic asupra animalelor în convalescenţă, 
slăbite, anemice, ele căpătând rezistenţă (ele pot fi identificate după aspectul des şi lucios 
al pilozităţilor).  

Derivaţii arsenici pot fi anorganici sau organici şi pot fi compuşi tri (cei mai activi) 
sau pentavalenţi.  

 
Chimioterapicele vechi (cu folosire limitată) 

 
�eosalvarsanul (7ovarsenobenzen 7ovarsenol)  
Este o pulbere galbenă deschis de arsen trivalent, fără miros, care sub acţiunea 

aerului, a temperaturii ridicate devine portocalie, apoi brună, transformându-se în produşi 
toxici din care cauză se păstrează în fiole cu gaz inert, ferite de lumină.  

Dacă substanţa şi-a modificat culoarea nu se mai utilizează, chiar dacă nu a expirat 
valabilitatea. Este uşor solubilă în apă şi în glicerină. Soluţiile apoase au culoare galbenă, 
reacţie neutră sau uşor alcalină. 

Chimioterapic utilizat în tratamentul durinei, spirochetozei la păsări şi iepuri, precum 
şi în pleuropneumonia contagioasă a cabalinelor, în unele bronhopneumonii, limfangita 
epizootică, pasteureloza rumegătoarelor mari, etc.  

                                                           
31 Pot interfera de exemplu sistemul piruvat-oxidaza pe care îl blochează şi inactivează. În cazul dozelor mari afectează şi schimburile 
nutritive care au loc în organismul gazdei şi, deci, la diminuarea activităţilor metabolice. Piruvat-oxidaza blocată va atrage după şi 
scăderea ratei de oxidare a hidrocarbonaţilor  (care se vor depune sub formă de ţesut adipos, dar ca urmare a unui proces nefiziologic. 
32 În cazul protozoarelor de exemplu, care sunt foarte sensibile la compuşii arsenicali, mai sensibile decât organismul gazdă care dispune 
de glutation ce poate neutraliza compusul arsenical toxic până la epuizarea stocurilor sale. După epuizarea glutationului apar fenomene 
toxice acute, datorate acumulării de acid piruvic din sânge, caz în care se intervine cu dimercatopropanol (DMP sau BAL) care desprinde 
arsen oxidul de la funcţia tiolică a enzimelor şi o leagă propriilor sale funcţii tiolice.  
Indicele mic chimioterapic este un indicator important pentru terapeut, semnul clinic fiind polinevritele (foarte asemănătoare cu 
hipovitaminozele B). Obişnuinţa la arsen este un fapt constatat la om şi animale care pot ajunge să reziste la doze de 10 ori mai mari 
comparativ cu cele unice mortale. Acest fapt se datorează scăderii ratei absorbţiei.  
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Cu cât tratamentul este mai prompt cu atât rezultatele sunt mai bune.  
Uneori apar efecte secundare: nelinişte, transpiraţii, tremurături musculare, tulburări 

respiratorii, circulatorii, colici.  
Toate acestea dispar obişnuit de la sine, după câteva minute sau după 1-2 ore.  
În cazuri mai grave se constată puls filiform, midriază, diaree, tuse, scurgeri mucoase 

nazale, surexcitare urmată se stări depresive.  
În aceste cazuri se recomandă venisecţie, injecţii intravenoase de glucoză, 

cardioexcitante, hiposulfit de sodiu, diuretice, etc. 
Se injectează intravenos la toate speciile, altfel produce necroza ţesuturilor, cu 

excepţia păsărilor la care se injectează intramuscular (la iepuri s-ar putea injecta şi 
intraperitoneal). La animalele mari doza este de 5-15 mg/kg.  

În durină, doza este de 0,04-0,05 mg/kg, repetată după 24 de ore.  
Aceleaşi doze se pot utiliza şi la păsări şi iepuri în spirochetoză.  
Soluţiile 10-15% se prepară în momentul întrebuinţării (altfel, substanţa se va 

descompune devenind toxică).  
Neosalvarsanul este contraindicat în afecţiunile cardiace şi renale ale animalelor. 
 
Spirotrypan  
Este o pulbere insolubilă în alcool şi eter, uşor solubil în apă.  
Soluţiile sunt galben-citrin (fiole 20% de 20 ml).  
Se indică în anaplasmoză la bovine, spirochetoză la iepuri şi dîn urină la cabaline. Se 

injectează strict i.v. foarte lent, sau profund i.m. (este mult mai puţin toxic ca 
Neosalvarsanul). 

 
Atoxil (arsanilat de sodiu, p-aminofenil arsonatul de sodiu)  
Este o pulbere cristalină albă de arsen pentavalent, uşor solubilă în apă.  
La temperatură se descompune în anilină şi arseniat monosodic.  
Este forte activ în durină, spiriloză, anemie pernicioasă şi stongilatoze intestinale.  

Atoxilul este mai puţin toxic la păsări şi iepuri în spirochetoze (i.m. 0,05–0,1 g/kg sau 
p.o. 0,1–0,2 g/kg). 

Chimioterapicele moderne 
 
Piglet pro-gen  
Conţine atoxil şi este folosit frecvent în diareile neonatale cu acţiune asupra 

vibrionilor şi colibacililor. 
 
Acidul arsanilic este acidul 4 – amino-fenarsonic (fig. 2.7.).  
Este o pulbere albă granulară, inodoră, solubilă în apă la 20°C 1:200 şi 1:40, în 

alcool, care se administrează în furaje sau în apa de băut în special la suine fiind puţin 
toxică în comparaţie cu precursorii anorganici (0,01 g/kg, dar fără a se depăşi 0,5 
g/animal). 

 

N H 2 

A s O H H O 

O 

 
Figura 2.7. Acidul arsanilic 
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Deşi activitatea acidului arsanilic in vitro asupra bacteriilor este slabă este asociată cu 
profilaxia şi tratamentul infecţiilor cu E coli la suine (unde se administrează în furaje în 
doze de 250 ppm. pentru 3 săptămâni, concentraţii mai mici de 100 ppm se pot administra 
ca promotori de creştere), dar tratamentul nu va elimina germenii şi nu va determina 
rezistenţă. În septicemia coliformică a păsărilor se poate folosi în doze de 250 ppm pentru 
6-8 zile. 

 
Arsanilatul de sodiu.  
Are aceeaşi prezentare şi activitate cu acidul arsanilic, dar pentru că este mult mai 

solubil (1:3 în apă la 20°C) este utilizabil în apa de băut.  
Dozele profilactice sunt de 10 mg/kgc.la purcei, timp de 3 săptămâni, terapeutic 

folosindu-se 20 mg/kgcorp pentru maximum 7 zile.  
La păsări dozele profilactice sunt de 160 ppm pentru 7 zile sau dublul ei (doza 

terapeutică). 
 
Stovarsol (Acetarsol, Spirocid, Osarsol)  
Este acidul 3-acetil-amoniu-4-hidroxi-fenil-arsinic şi este o pulbere albă, cristalină, 

cu gust acrişor, inodoră, care se administrează în uruieli.  
Este greu solubil în apă şi alcool dar solubilizează totuşi în mediile alcaline.  
Conţine 27% arsen pentavalent, sarea sodică fiind injectabilă eficientă în 

gastoenteritele tineretului (inclusiv cea leptospirică la suine).  
La noi în ţară se cunoaşte produsul: Arsevin (Spirilizin) sub formă de pulbere şi 

comprimate (de 0,25 g) foarte eficient în spirochetoza aviară (0,3-0,5 g/kgc), la suine, în 
gastroenterite (0,25-0,50 g/kgc, timp de trei zile), la viţei şi mânji (0,02-0,04 g/kg, fără a se 
depăşi 2g/animal pro die) dozele minime se pot repeta la 24 de ore33.  

Profilactic, la porcii sănătoşi din toate loturile contaminate câte un comprimat (o 
singură dată). 

Soluţiile de Stovarsol sodic 10% se prepară în momentul întrebuinţării injectându-se 
intravenos, subcutanat sau intramuscular în doze de 0,2 ml/kg la păsări o singură injecţie, 
iar la pisică 0,03 ml/kg, doza fiind repetată.  

Stovarsolul este activ şi în trichomonoză (local).  
Animalele injectate vor fi ferite de razele solare şi fotoreacţii.  
Ca antiseptic este eficace mai ales faţă de streptococi şi stafilococi, în inflamaţiile 

catarale ale mucoaselor, în plăgile infectate, ulcere, abcese, flegmoane, când se 
întrebuinţează în soluţii 1/3.000-1/500.   

Se pot utiliza condiţionările sub formă de unguente (0,5-1-2%), ovule, bujiuri, în 
obstetrică şi ginecologie, în trichomonoză se mai poate utiliza profilactic şi curativ 
(unguentul 0,5%), de asemenea la vaci în spălături, la tauri în instilaţii uretrale (100-200 ml 
soluţie 1‰). După administrarea tripaflavinei (parenteral sau per os) urina şi laptele pot fi 
colorate trecător în roşu. 

 
Roxarsone (Fort Dodge)  
Conţine un nucleu fenilarsonic pentavalent, având o activitate intens antiparazitară.  
Este un compus stabil, legătura: C-As nefiind anihilatăde sistemele enzimatice ale 

suinelor şi păsărilor. Rata absorbţiei este scăzută (15-40%), eliminarea efectuându-se prin 
fecale sau urină. Se administrează în coccidioze ca furaj medicamentat.  

Perioada de aşteptare este de 10 zile.  
 
Cacodilatul de sodiu şi Arrhenalul  
Sunt produse arsenicale roborante care vor fi descrise la capitolul respectiv. 

                                                           
33 Arsevinul se poate găsi şi sub formă de pulbere hidrosolubilă (stovarsol două părţi şi bicarbonat de sodiu o parte). Soluţiile de 15% se 
prepară în momentul utilizării şi se administrează la păsări cu sonda ingluvială 4 ml/kg sau în uruială (0,4 ml/kg tratament în masă). 
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2.1.5. Compuşii de bismut 
 

Derivaţii de bismut (carbonaţi, salicilaţi sau subnitraţi) acţionează în terapia diareilor, 
(mai activi asupra colibacililor şi spirochetelor, a căror toxine le absorb, decât asupra 
tripanosomelor).  

Carbonaţii de bismut au efect antacid, în timp ce salicilaţii au în plus un efect local 
antiinflamator ca urmare a inhibării prostaglandin sintetazei.  

Utilizarea în medicina veterinară a produselor pe bază de bismut este sub forma 
pansamentelor digestive în dozele de: 15-30g. la cal şi vacă, 2-4 g. la mânz şi viţel, 0,3-2 g. 
la câine şi 0,1-0,3 g. la pisică.  

Dintre produsele comerciale amintim: Bivatol, Bistrimate, Triobismol etc. 
 

2.1.6. Chimioterapicele colorante 
 

Multe dintre substanţele chimioterapice cunoscute au fost "recrutate" din coloranţii 
utilizaţi în histologie şi microbiologie şi au fost obţinute iniţial din gudroanele de huilă34. 

Multe dintre aceste produse în vest nu mai sunt utilizate, dar la noi mai pot apare încă 
destul de frecvent, sub diverse condiţionări şi de aceea vor fi prezentate.  

Spectru. Coloranţii bazici au electivitate mai mare asupra Gram pozitivilor, în timp 
ce, cei acizi (anionici) au asupra Gram negativilor şi au acţiune germistatică, mai rar 
germicidă.  

Unii acţionează asupra paraziţilor plasmatici, endoparaziţilor, etc.  
În general, activitatea “coloranţilor” se bazează pe absorbţia lor de către celulele 

microorganismelor unde se produc tulburări de ordin fizico-chimic şi mai apoi metabolic, 
care vor duce la interferarea sistemelor enzimatice şi în final, blocarea metabolismului.  

Consecutiv lizei instalate, produşii rezultaţi vor acţiona ca antigeni care vor mobiliza 
mecanismul imunogen al gazdei care fie va determina eliminarea stării patogene fie va 
duce la instalarea latenţei.  

Dacă metabolizarea substanţei va avea loc înaintea “sterilizării” organismului, agenţii 
patogeni se vor înmulţi din nou, până la o limită “tolerabilă” asigurându-se astfel 
echilibrul: gazdă-agent patogen, un echilibru fragil, uşor de rupt, boala redeclanşându-se la 
apariţia altor factori favorizanţi. 

 
2.1.6.1. Derivaţii de acridină 

 
Derivaţii acridinici încă mai au valoare considerabilă ca antiseptici dar şi ca substanţe 

chimioterapice bacteriostatice. Cea mai importantă acţiune este asupra germenilor piogeni  
  
Tripaflavina (Acriflavina, Gonacrina, Flavacridium, Euflavinum)  
Este un amestec de doi derivaţi acridinici.  
Este o pulbere microcristalină, roşie-brună sau roşie-portocalie, fără miros, cu gust 

amar, uşor solubilă în apă, puţin solubilă în alcool.  
Soluţiile au reacţie acidă fiind sensibile la lumină.  
Se prepară ex tempore şi se păstrează în sticle brune. Se poate steriliza prin fierbere.  
Chimioterapicul este eficace în multe hemosporidioze (nutalioză, babesioză, 

babesioloză, etc., nu însă şi în tailerioză şi anaplasmoză).  
Se pare că activitatea acridinelor este urmarea interferării metabolice a secvenţelelor 

de ADN. Tripaflavina are însemnate proprietăţi antiseptice fără a fi iritant în concentraţii 
uzuale (este mai uşor tolerată şi aste mai puţin toxică, comparativ cu albastrul de tripan).  

De reţinut că animalele tratate se vor feri de soare (pentru că la animalele cu 
pigmentaţie deschisă determină frecvent fotosensibilizări).  

                                                           
34 Paul Ehrich a demonstrat în 1907 a demonstrat pentru prima oară calităţi antiseptice în cazul albastrului de tripan. 
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În hemosporidioză, tripaflavina este preferabilă albastrului de tripan, se injectează 
strict intravenos (pericol de necroze) în soluţii apoase 1-3%, în doză de 3-4 mg/kg la 
animalele mari (dozele se pot repeta după 24-48 ore).  

A treia administrare este contraindicată (pericol de nefrite). La ovine se poate injecta 
şi intramuscular profund, în soluţii 5% doza fiind de 0,4 mg/kg. 

Local, chimioterapicul se poate utiliza în ginecologie (sub formă de ovule, bujiuri sau 
unguente 1-3%), sau sub formă de unguente sau pulberi compuse cu 4-5% tripaflavină în 
plăgile de vară, decubite, ulcerelor, abceselor etc.  

De asemenea se cunoaşte activitatea tripaflavinei în acvaristică (ca antifungic soluţii 
1-5 ‰)  

 
Rivanolul (Aethacridini lactas)  
Este tot un derivat acridinic. Pulbere cristalină galbenă, fluorescentă, cu gust amar, 

fără miros, solubilă în 50 părţi apă rece şi 9 părţi apă fierbinte, mai greu solubilă în alcool.  
Soluţiile au reacţie moderat acidă şi culoare galbenă cu fluorescenţă verzuie.  
Rivanolul este incompatibil cu multe substanţe în special cu: clorurile (nu se prepară 

soluţii în ser fiziologic pt că floconează), iod, cloramină, tanin etc. Se păstrează în vase 
colorate, la Separanda. 

Are acţiune antiseptică şi bactericidă, mai ales faţă de streptococi dar şi faţă de 
stafilococi, nefiind iritant în soluţiile uzuale. Nu tulbură fagocitoza şi nu-şi pierde din 
eficacitate în prezenţa serului sanguin şi/sau a diferitelor secreţii.  

Acţiunea apare ceva mai lent decât în cazul antisepticelor uzuale, dar este mai 
durabilă (pâna la 24 de ore) şi mai profundă. Poate fi utilizat şi profilactic.  

Se utilizează în soluţii proaspete (diluat în apă distilată proaspătă) în concentraţii 
uzuale de 0,5-1‰35, pentru antisepsia plăgilor, mucoaselor urogenitale, bucale, oculare, în 
cataruri, piemie, artrite, mamite (mai ales streptococice), pentru infiltrarea ţesuturilor din 
jurul focarelor inflamatorii.  În chirurgie şi oftalmologie se pot utiliza şi unguentele 1-2 ‰.  

La viţei, în unele tulburări gastrointestinale (de origine bacteriană) s-au observat 
rezultate favorabile în urma administrării orale (2-10 mg/kg). 

 
Acidul etacrinic (Edecrin, Edecril, Reomax, Taladren, Uregit).  
Este folosit ca diuretic (are activitatea similară cu a furosemidului). Are totuşi 

dezavantaje importante: interacţiuni numeroase, ototoxicitate, enterite, vomă etc. 
Entozonul  
Este un preparat care are la bază o asociere pe bază de rivanol, nitroacridină, glucoză 

şi borax. Se prezintă sunt formă de granule galbene, uşor solubile în apă.  
Antiseptic neiritant, activ mai ales contra streptococilor, utilizat mai mult în 

obstetrică şi ginecologie în soluţii 1‰. Ele sunt folosite sub formă de bujiuri sau pulberi 1-
2%. Entozonul are avantajul că nu pătează.  

 
Bovoflavina  
Este un amestec de trei derivaţi acridinici, asemănători rivanolului şi entozonului. Se 

utilizează sub formă de unguent în afecţiunile tractului genital la bovine, preventiv înainte 
şi după actul sexual. De asemenea, pentru tratamentul unor afecţiuni genitale 
(balanopostite şi balanite) la masculi, în afecţiuni parazitare cu flagelate (trichomonoză). 
Se poate aplica pe piele în diverse infecţii. 

 
Atebrina  
Este un chimioterapic a fost mult folosit în medicina umană în tratamentul malariei. 
În medicina veterinară se foloseşte în tratamentul unor protozooze. Se livrează sub 

formă de comprimate sau soluţii injectabile. 

                                                           
35 Se prepară iniţial o cantitate mică de apă fierbinte, apoi se diluează la concentraţia dorită. 
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Quinacrina  
Este un compus foarte eficient a.u.v. este cu utilizare în trichomonoză şi giardioză, 

dar are dezavantaje importante: anorexie, vomă, enterite etc. Quinacrina poate produce 
pigmentarea pielii, hepatotixicitate, traversează bariera placentară, agranulocitoză etc.  
 

2.1.7. Derivaţii oxichinoleinici 
 
Saprosanul (Dicloroxichinaldina)  
Este o pulbere microcristalină vag gălbuie cu miros caracteristic, gust înţepător, 

insolubilă în apă. Posedă acţiune antibacteriană faţă de stafilococi, streptococi, enterococi, 
etc. (uneori şi faţă de tulpinile rezistente la unele antibiotice) are acţiune fungicidă, fiind 
eficace şi faţă de unele protozoare intestinale patogene, în trichomonoză, etc.  

Tratamentul este în general bine suportat şi condiţionările nu produc fenomene de 
dismicrobism sau rezistenţă.  

Se poate recomanda în gastroenterite la viţei şi purcei în doze de 0,01-0,02 g/kg pro 
die divizate în două administrări (timp de câteva zile).  

Se mai poate folosi extern pe plăgi sub formă de unguent cu 4% saprosan, 3% acid 
salicilic şi 93% axungia, cu rezultate foarte bune în tricofiţie la viţei (timp de 3-4 zile şi 
apoi repetat). 

 
Saprometinul  
Conţine alaturi de Saprosan (2%), sulfametazină sodică (10%), glucoză, vitamina C, 

D3, diferite cloruri şi hidroxid de aluminiu (excipient), fiind recomandat în tratamentul şi 
profilaxia diareei purceilor sugari (până la vârsta de 3 săptămâni) în doze de 1-3 ml, care se 
pot repeta după 24-48 de ore. 

 
Iodiseptul  
Se livrează sub formă de soluţii 3% în fiole de 5 şi 10 ml ale sării de sodiu a acidului 

7-iodo-8-hidroxichinolein-5-sulfonic. 
În medicina veterinară, iodiseptul este un stimulent nespecific, frecvent utilizat, în 

cadrul terapiei de şoc, pentru a mări reactivitatea organismului bolnav.  
Poate fi utilizat uneori şi ca medicament adjuvant, în cursul sulfamido sau 

antibioterapiei. Se administrează la animalele mari în doze de 50-100 ml intravenos sau pe 
cale s.c. (80-100ml), la porci intramuscular sau subcutanat 4-10ml (sub 50kg) şi 10-20ml 
(la cei peste 50kg), odată la 2-3 zile, la animalele mici 2-3ml (subcutanat sau 
intramuscular).  

Uneori, în cazul dozelor mari, se pot constata dureri şi reacţii inflamatorii la locul 
injecţiei. Se poate injecta şi perifocal în actinomicoză, botriomicoză: 20-30 ml la animale 
mari. Preparatul colagen iodat se obţine prin adăugarea de colagen la Iodisept. 

 
Yatrenul  
Se livrează sub formă de soluţie 3% sub forma preparatelor Yatren-casein şi Yatren-

casein forte. Se foloseşte ca stimulent nespecific al forţelor de apărare ale organismului, 
având dozaj şi recomandări similare cu iodiseptul. 

 
Vioformul  
Este o pulbere galben-brună, uşoară, fără miros. Se livrează sub formă de comprimate 

sau pulbere. În mediul intestinal alcalin pune în libertate foarte lent iod activ. Se foloseşte 
în tratamentul enterocolitelor şi enteritelor. 

 
Chinosolul  
Se foloseşte sub formă de soluţii de 1-2% în chirurgie.  
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Enteromix (Virbac)  
Este un produs 4-hidroxi-chinolinic modern este o pulbere 1%, cu activitate 

antifungică şi antibacteriană, destinat tratamentului în enteritele mixte şi în candidoze.  
Se administrează la porc şi păsări în furajele combinate: 10 kg/t. de furaj 30 de zile. 
 
Decoquinate (Deccox) şi �equinate  
Sunt produsele oxichinolinice asociate folosite frecvent, foarte eficiente în 

coccidiozele puilor şi bovinelor. Produsele acţionează prin oprirea stadiului de sporozoid, 
după penetrarea celulelor intestinale ale gazdei.  

Eficienţa produselor scade în cazul coccidiozelor clinice. 
 

2.1.8. Derivaţii tiazinici 
 
Albastrul de metilen (Methylenum coeruleum) (clorura de tetrametiltionină).  
Este oficinal sub formă de cristale verde-închis sau albastru-închis, cu luciu de bronz, 

gust amărui, inodor, solubil în apă (1:50).  
Soluţiile albastru închis sunt neutre, în solvenţii organici se solubilizează greu sau 

deloc. Ele se păstrează în vase colorate bine închise fiind influenţata de lumină. 
Albastrul de metilen are acţiune antiseptică moderată, neiritantă şi de durată.  
În organism după absorbţie, favorizează procesele oxido-reducătoare.  
Acţionează ca antiseptic intestinal sau al căilor urinare.  
Colorează urina în urma eliminării la nivelul rinichiului.  
Manifestă incompatibilitate mai ales cu oxidantele şi cu reducătoarele.  
Soluţiile (de culoare albastră) sunt decolorate prin transformarea în leuco-derivaţi pe 

care substanţele oxidante îl recolorează.  
Comercial se prezintă sub formă de soluţii 1%.  
Absorbţia albastrului de metilen este rapidă, distribuţia făcându-se în tot organismul.  
Influenţează procesele de oxido-reducere tisulare. În cazul opririi respiraţiei celulare, 

albastrul de metilen poate suplini împreună cu glutationul, fermentul respirator.  
În doze mici poate transforma methemoglobina în hemoglobină (0,1 ml sol. 1%/kgc) 

fiind foarte util în intoxicaţiile methemoglobinizante (cu nitriţi, anilină, sulfamide etc.).  
Eliminarea are loc prin urină care se colorează în verde închis şi apoi în albastru (rol 

antiseptic local şi de agent al testării permeabilităţii urinare).  
Se utilizează extern, în soluţii 1-2‰, în arsuri, oftalmologie (când concentraţia poate 

să ajungă la 1%), ginecologie, în proctite (lavmente).  
În cazul plăgilor traumatice (stimulează burjeonarea), atone, în sinovite, artrite, în 

soluţii 1%. În tratamentul aftelor, ulcerelor bucale, în angine şi leziunile produse de 
harnaşament, etc. se utilizează soluţii hidroglicerinate (colutorii) 1-3%. 

 
2.1.9. Derivaţii trifenilmetanului 

 
Pioctanina (Violet de genţiana, violet de metil, clorura de etilrozanilină)  
Se găseşte sub formă de cristale sau pulbere cristalină, de culoare verde închis, cu 

luciu metalic, solubilă în apă şi alcool, insolubilă în eter; se păstrează în vase colorate la 
Separanda. Are proprietăţi antiseptice mai intense decât fenolul, dar acestea scad 
apreciabil în prezenţa substanţelor organice.  

Efectul antiseptic se instalează lent, însă destul de profund; favorizând epitelizarea.  
Deasupra plăgilor se va forma o crustă protectoare care fereşte plaga de reinfecţie.  
Asupra mucoaselor, mai ales în concentraţii mari, are acţiune iritantă, chiar caustică. 
Se utilizează în soluţii apoase sau alcoolice (1-2%) sau unguente 2-5%, în tratamentul 

plăgilor, ulcerelor, decubitelor, dermatitelor purulente, unor eczeme umede (având acţiune 
sicativă intensă), a furunculelor, dermato-micozelor, furcuţei putrede, etc.  

Trifenilmetanul are şi o oarecare.activitate antipruriginoasă  
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2.1.10. Derivaţii nitrofuranului 
 

Sunt compuşi sintetici având ca structură de bază un inel 5-nitrofuran la care se leagă 
diverse grupări: tiazol, vinil sau azometin.36 

Mecanism de acţiune şi spectru. Este legat de procesele oxidative enzimatice, 
mecanismu lde acţiune fiind încă în studiu.  

Activitatea este bacteriostatică dar în concentraţii crescute devin bactericide. 
Spectrul este considerat larg. Concentraţiile de la 0,1-30 mg/l blochează înmulţirea a 

numeroase specii de bacterii Gram pozitive şi Gram negative, precum şi a lui 
Trichomonas, Giardia intestinalis, Amoeba şi numeroase specii de Eimeria.  

Nitrofuranii nu acţionează asupra speciilor de Proteus.  
Fenomenele de rezistenţă la această grupă au fost semnalate rar, dar în cadrul 

grupului poate apare rezistenţa încrucişată (determinism cromozomial). 
De reţinut că sângele, serul, materiile purulente, laptele anihilează efectul 

nitrofuranilor. 
Cinetica nitrofuranilor. Datorită ratei foarte scăzute a absorbţiei precum şi eliminării 

rapide nu prezintă efecte sistemice.  
În cazul celor care totuşi se absorb (ex. nitrofurantoina) şi se elimină masiv urinar va 

avea loc o concentrare (de unde şi rolul antiseptic urinar al nitrofurantoinei). 
Efecte secundare. Administrarările de doze foarte mari, pot provoca enterite, 

eozinofilie, polinevrite periferice, afectarea spermogenezei afectarea nervului optic.   
Grupa aceasta face parte din categoria medicamentelor care se pot supradoza foarte 

uşor dar care nu au o importanţă toxicologică propriu zisă ci mai degrabă importanţă 
sanitară datorită acumulării reziduurilor.  

Utilizarea acestei grupe este dată de cinetica proprie a fiecărui compus.  
Dintre cei mai importanţi reprezentanţi enumerăm:  
 
�itrofuranul (7itrofural, Furacilin, 7itrofurazon, Furacin)  
Este 5-nitro-furaldehid semicarbazona. Pulbere microcristalină, galbenă, fără miros, 

cu gust amărui, foarte greu solubil în apă (circa 1:4500), mai uşor solubil în cea fierbinte, 
soluţii alcaline şi propilenglicol. Soluţiile apoase sunt stabile la fierbere.  

Sub acţiunea luminii substanţa devine portocalie-murdară, fără a pierde din acţiunea 
antimicrobiană. Se păstrează ferită de lumină.  

Are acţiune antimicrobiană însemnată faţă de germenii Gram pozitivi, unii Gram 
negativi şi asupra unor protozoare patogene (în coccidioză, trichomonază, etc.) nefiind 
iritant sau toxic. 

Se poate utiliza în tratamentul plăgilor, arsurilor, în dermatologie sub formă de 
unguente 0,5%, amestecuri pulverulente cu lactoza 0,5-1%, sub formă de suspensii apoase 
0,2-0,5% şi în soluţii saturate (1/4500).  

În obstetrică, ginecologie se utilizează sub formă de ovule sau bujiuri elastice 
(trichomonază sau alte afecţiuni), rezultatele fiind uneori mai bune în urma utilizării 
bujiurilor cu Entozon.  

Bujiurile conţin 0,5 g nitrofuran şi 6 g excipient. Se topesc în vagin sau în uter după 
30-40 de minute. Se introduc în vagin profund, de 2-3 ori la interval de 2-3 zile. În forme 
grave se continuă cu încă 2-3 aplicaţii.  

În endometrite, cervicite, se introduc 4-6 bujiuri odată, repetându-se aplicarea la două 
zile (în total trei aplicări).  

În retenţii placentare vechi (5-6 zile) se introduc zilnic (3 zile la rând) 6-8 bujiuri.  

                                                           
36 Nitrovinul, de exemplu conţine gruparea gruparea vinil şi se utilizează în sfera promotorilor de creştere. Marea majoritate a 
nitrofuranilor antibacterieni conţin gruparea azometin (furazolidon, nitrofurantoin, furaltodon, nitrofurazon).  
Nitrofuranii care conţin grupări azometin sunt substanţe cristaline, cu greutate moleculară mică, în general greu solubili în apă cu gust 
amar şi culoare galbenă. 
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Bujiurile se păstrează ferite de lumină, în cutii bine închise (ferite în special de vapori 
de formaldehidă). 

7itrofuranul a fost de asemenea utilizat în tratamentul mamitelor fiind eficace faţă de 
streptococi şi stafilcoci. De asemenea, pe cale orală, în gastroenterite la purcei, viţei, etc., 
fiind activ în salmoneloză, colibaciloză, la purcei în doze de +,02 g/kg profilactic şi 0,02-
0,03 g/kg curativ. 

În coccidioza aviară se recomandă 0,22 g/kg de alimente curativ (dă rezultate mai 
slabe decât sulfamidele) şi 0,11 g/kg alimente profilactic (rezultate bune).  

Păsările sunt cam sensibile la nitrofuran. 
Preparatul Manis conţine circa 0,5% nitrofuran, 10% sulfat de magneziu anhidru şi 

89,5% lactoză, în amestec pulverulent alb-gălbui (cu lactoza şi sulfat de magneziu 
deshidratat). Se recomandă profilactic în chirurgie, podologie, etc. 

 
Furazolidona (Furoxon)  
este 7-(5-nitro-2-furfuriliden)3-amino-2-oxazolidona. (fig. 2.8.). Este o pulbere 

cristalină, galbenă, aproape insolubilă în apă. 
 

O O

O

N
N CH NO2

 
 

Figura 2.8. Furazolidona 
 

În administrări orale absorbţia este foarte scăzută neîntâlnindu-se ca valoare 
terapeutică în sânge.  

Metabolizarea are loc rapid eliminându-se în special prin fecale şi mult mai puţin prin 
urină. Indicaţiile principale sunt în salmoneloza aviară şi porcină, în colibaciloză la purcei, 
histomonoza curcilor, coccidioză aviară, giardioză, boala edemelor etc.  

Furazolidona nu dă rezultate în holera aviară, septicemii şi bacteriemii (datorită 
proprietăţilor cinetice amintite). Se poate folosi cu succes în scop profilactic, în diferite 
asocieri, în furaje şi în sfera genitală, în tratamentul afecţiunilor uterine  

La păsări se dozează în raţie până la 0,4‰ profilactic, curativ dublu sau la indivizi 
foarte valoroşi, iniţial 0,025 g/kg (tifoză), apoi în hrană.  

Supradozările în hrana păsărilor pot determina tulburări nervoase şi ale funcţiei 
testiculare la cocoşi. Bobocii sunt foarte sensibili la furazolidonă  

La purcei se administrează 0,03-0,03 g/kg (0,01 g/kg în colibaciloză).  
Administrat concomitent, în doze terapeutice cu Zoalen (1-5 mg/kg furaj), sau cu 

Amprolium (125 mg/ kg furaj) se pot înregistra la păsări fenomene nervoase.  
Există preparate comerciale cu aceleaşi denumiri (Furazolidonă, Furoxon W, etc.).  
Prima conţine 11.25% substanţă activă într-un complex mineralo-vitaminic (se 

administrează în uruială la păsări).  
Furoxon W conţine 4,6% substanţă activă şi se dă în apa de băut sau conţine 1,6% 

furazolidonă administrându-se în concentrate. 
Preparatul Pasersan conţine în părţi egale furazolidonă şi drojdie de bere furajeră. 
Preparatul Clorovit (1,5 g furazolidonă, 1,6 g cloramfenicol, microvitamina A 

stabilizată şi vitamina E), asemănător cu Amphuridonul (Amphurox, Enterotonon) conţine 
1,5% furazolidonă, 0,8% cloramfenicol racemic, vitaminele A, E şi glucoză. 

Un alt premix este Tikofuran-ul şi Trierra (o combinaţie cu oxitetraciclina şi zinc-
bacitracina). Furezin este o combinaţie cu monenzinul etc. 
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Preparatul Galifuran este asemănător cu Furazolidona străină şi conţine 11,25% 
Furazolidonă, restul excipientului fiind un amestec mineralo-vitaminizant. 

 
�itrofurazona (5-nitro-furfur-aldehida semicarbazona)(fig. 2.9) 

 

NO2 CH:N.NH.CO.NH2O

 
Figura 2.9. )itrofurazona 

 
Nitrofurazona este activă împotriva organismelor Gram pozitive, Gram negative, dar 

are deasemenea şi o activitate antiprotozoarică importantă. 
Afecţiunile majore tratate sunt cele din sfera digestivă, produse în special de 

Salmonella spp., la păsări şi porci, dar şi la nutrie, nurcă sau iepure.  
În general administrările se fac în furaje (0,05% pentru 7 zile).  
Deasemenea nitrofurazona se foloseşte cu succes în unguente (0,2%) pentru 

tramentele locale ale unor plăgi (răni, arsuri, ulcere) vechi, infectat. 
 

2.1.11. Derivaţii acidului chinolon-carbonic (chinolonele) 
 
Sunt compuşi amfoteri sintetici de culoare albă sau gălbuie, insolubile în apă derivaţi 

de: 4-oxo-1,4-dihidrochinolină (4-chinolonă).  
De carbonul 3 se leagă o grupare carboxil, iar la atomii de C şi N din poziţiile 1,7,8 

se leagă diverşi atomi sau grupări, obţinându-se astfel un mare număr de formule 
chimioterapice.  

Prin substituţia la C6 cu flor s-au obţinut florochinolonele37.  
Aceşti compuşi sunt agenţi consideraţi substanţe antibacteriene sintetice, ele fiind 

grupul de medicamente care face trecerea de la chimioterapice la antibiotice38 (ca atare, 
apartenenţa disputată pentru una din cele două grupe).  

Activitatea lor este recunoscută asupra organismelor Gram negative, uzul consacrat a 
primei generaţii de chinolone fiind în tratamentul infecţiilor urinare şi enterice.  

Sintezele din anii 80, au făcut loc celei de a doua generaţii, florochinolonele, incluse 
în grupul 4-chinolonelor (abreviere pentru 4-oxo-1,4-hidroxichinolină) mult mai energice, 
şi cu un spectru antibacterian mărit (vezi tabel)  

Mecanism de acţiune. Acest grup, cât şi cel al chinolonelor vechi, acţionează în 
acelaşi mod, prin blocarea AND-girazei bacteriene.  

Activitatea bactericidă se bazează pe acţiunea la nivelul nucleului bacterian, unde 
desfac integritatea ADN-ului şi denaturează funcţiile acestuia.  

În procesul de formare al ADN-ului bacterian sunt implicate enzime specifice.  
Aceasta se realizează prin intermediul enzimelor denumite topoizomeraze care vor 

iniţia spiralarea ADN-ului şi ADN-girazele, care vor definitiva procesul de formare al 
helicodelor. De reţinut că activitatea topoizomerazelor mamiferelor nu sunt influenţate în 
vreun fel de către chinolone, acestea având specificitate de acţiune pentru cele bacteriene. 

În prezenţa chinolonelor are loc blocarea fazei de spiralare negativă în cadrul 
cromozomului bacterian, determinat de către ADN-giraze.  

Se va stopa astfel formarea helicoidei şi a fragmentelor spirate bacteriene, cu 
modificări serioase ale aranjamentului spaţial ADN, rezultând fragmente mici, 
nefuncţionale de ADN, care în final va determina moartea bacteriană.  

                                                           
37 Acest grup precum şi cel al cefalosporinelor, descoprite în anii 80 a dezvoltat se pare cel mai mult optica asupra terapiei antibacteriane 
actuale. 
38 Primul medicament din aceast grup a fost introdus în 1964, acidul nalidixic, urmat de flumequină şi acidul oxolinic. Sintezele care au 
succedat în anii 80, au prefigurat a doua generaţie din acest grup, cu o activitate antibacteriană mult crescută, floroquinolonele 
(enrofloxacina, danofloxacina, ciprofloxacina, norfloxacina şi ofloxacina).  
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În concentraţii mari, chinolonele, pot determina liza completă a celulelor bacteriene, 
compuşii afectând puternic flora patogenă. Acţiunea se face simţită relativ repede, după 
20-30 de minute de la expunerea la concentraţiile terapeutice.  

Celulele bacteriene afectate cresc în lungime, citoplasma lor se clarifică, în final 
instalându-se liza bacteriană.  

Florochinolonele noi (ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina), pot avea activitate 
semnificativă antibacteriană, chiar şi la concentraţii extrem de mici, comparativ cu alte 
clase de agenţi antimicrobieni.  

Din aceste considerente, se poate considera că această subgrupă, deşi este considerată 
de mulţi autori ca fiind chimioterapică, are mod de acţiune bactericid. 

 

Tabelul 2.4. 
Spectrul de activitate pentru cele mai importante chinolone 

(după Bywater, 1993) 
 

Chinolona Gram-pozitivi E. coli, Proteus Pseudomonas Mycoplasma 

Generaţia I 
Acid nalidixic - Da - - 
Acid oxolinic Da Da - - 
Flumequină  - Da Da - 

Generaţia II 
Ciprofloxacină Da Da Da Da 
�orfloxacină Da Da Da Da 
Enrofloxacină Da Da Da Da 

 
Chinolonele sunt capabile de a produce efecte post antibiotice la numeroase tulpini 

bacteriene (E. coli, Klebsiela pneumoniae, Ps. aeruginosa), efectul fiind prezent 4-8 ore 
după expunere, dar cea mai neobişnuită caracteristică a acestei clase este efectul bifazic39.  

Faţă de reprezentanţii mai vechi ai grupei (ex. ac. nalidixic,ac. oxolinic etc.), cele mai 
noi produse sintetizate au un spectru din ce în ce mai larg, activitate tot mai crescută şi 
proprietăţi farmacocinetice mai favorabile. 

Absorbţia pe cale orală a chinolonelor este considerată bună pentru majoritatea lor, 
mai ales pentru reprezentanţii primei generaţii, dar valoarea terapeutică a acestora se 
limitează la infecţiile tractului urinar.  

Rezistenţa bacteriană la aceste substanţe, cu excepţia acidului nalidixic, unde se 
instalează relativ rapid, la grupele noi de chinolone este foarte redusă, deocamdată.  

Rezistenţa de tip plasmidic nu a fost demonstrată încă sau rezistenţa încrucişată cu 
alte substanţe (antibiotice), dar poate apare între unii compuşi chinolonici înrudiţi.  

Rezistenţa secundară poate să apară într-o frecvenţă variabilă ea fiind, se pare, de 
natură cromozomială ca urmare mutaţiei spontane, deci fără tendinţă de răspândire, şi este 
legată de modificarea ţintei de acţiune (adică ADN - giraza). 

Excreţia chinolonelor este foarte asemănătoare pentru toţi reprezentanţii grupei.  
Acidul nalidixic este parţial metabolizat în acid hidronalidixic şi apoi este excretat 

prin urină atât sub formă nemodificată, cât şi metabolizată. O parte din acidul nalidixic 
poate fi conjugat în ficat. Rata de cuplare plasmatică a acidului nalidixic este înaltă (93-
97%). Rata metabolismului altor chinolone moderne (ciprofloxacinul şi norfloxacinul) 
fiind mai scăzută, şi rata excreţiei va fi diminuată (în primele 24 de ore prin urină se va 
elimina doar 30% din medicament).    

Toleranţa chinolonelor este bună. Majoritatea experimentelor au fost făcute pe om, 
unde nu s-au înregistrat mari probleme. Efectele secundare pot include unele tulburări 
gastro-intestinale, sau manifestări nervoase centrale, în mod eratic. La animalele tinere se 
pot totuşi manifesta unele efecte artropatice.  
                                                           
39 Chinolonele nu mai au activitate la concentraţii care se situează sub concentraţia minim inhibantă (MIC), dar această lipsă a activităţii 
se poate constata şi la concentraţii mai mari ca cele terapeutic optime. Se pare că acest fenomen s-ar datora depresării sintezei ARN, la 
concentraţiile mărite de medicament. Efectul este oricum mai redus in cazul ciprofloxacinului, enrofloxacinului şi ofloxacinului. 
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Indicaţiile terapeutice diferă în funcţie de spectrul antibacterian şi farmacocinetica 
specifică fiecărui reprezentant în parte: 

 
a. Derivaţii din prima generaţie 

 
Acidul nalidixic (7egram)  
Este primul reprezentant al acestei subgrupe, fiind la origine o naftiridină (1-etil-1,4-

dihidro-7 metil-4-oxo-1,8-naftiridin-3-carboxil) la care nucleul este o 8-azo-4-chinolonă 
(fig. 2.10)  
 

NN

COOH

CH2CH3

O

 
 

Fig. 2.10 Acidul nalidixic ()alidixin) 
 

Este o pulbere albă, acidă, rezistentă la acizi şi alcali. 
Spectrul este considerat restrâns dar “adânc” acţionează bactericid sau bacteriostatic 

faţă de majoritatea germenilor Gram negativi, faţă de E.coli, Proteus, Salmonella, 
concentaţiile minime inhibante pentru acestea fiind considerată mare (3-20 mcg/ml).  

Asupra germenilor din genurilor Enterobacter şi Klebsiella, este mai puţin activ, iar 
asupra lui P. aeruginosa şi a bacteriilor Gram pozitive nu este activ de loc.  

Timpul de înjumătăţire (la om) este de 8 ore. 
Rezistenţa se instalează rapid, uneori, chiar în cursul tratamentelor.  
De asemenea s-a constatat că rezistenţa la acidul nalidixic poate determina scăderea 

eficienţei la alte produse chinolonice din prima generaţie. 
Cinetica acidul nalidixic se absoarbe bine din tubul digestiv, dar o parte însemnată se 

inactivează în ficat prin reacţii de oxidare şi conjugare.  
Cuplează puternic la proteinele plasmatice.  
Procesul este rapid, iar în sânge nu se realizează concentraţii terapeutice. 
Eliminarea se realizează (în proporţie de 5-10% nemodificat) pe cale renală în urină 

apărând concentraţii terapeutice (100 mg/l).  
Timpul de înjumătăţire biologică la câine este de 2-4 ore.  
Se utilizează în infecţiile urinare rezistente la antibiotice de la câine, având efecte 

foarte bune în doze de 50 mg/kg/zi, în trei doze. Se poate asocia cu unele antibiotice sau 
sulfamide.  

Se livrează sub formă de comprimate (7evigramon capsule de uz uman), fiind indicat 
înterapia căilor urinare la carnivore sau în colibaciloze la viţei, în care scop se poate 
potenţa cu neomicina.  

Dozele recomandate sunt de 10-15 mg/kg corp. per os de 2-4 ori pe zi în funcţie de 
gravitatea bolii. 

Efecte secundare iritaţii în sfera digestivă, eventual afecţiuni hepatice.  
Se recomandă precauţie în administrări la tineret şi femelele gestante pentru că poate 

determina interacţiuni cu potenţial toxic, prin înlăturarea medicamentelor care cuplează la 
proteinele plasmatice (ex. anticoagulantele cumarinice).  

De notat că acidul nalidixic nu se asociază cu nitrofurantoina.  
 
Acidul oxolinic  
Este relativ asemănător ca structură chimică cu acidul nalidixic şi aproape identic cu 

cinoxacina, alt compus chinoloncarbonic (figura 2.11). 
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Fig. 2.11. Acidul oxolinic 

 

Spectrul, cinetica şi eficacitatea este asemănătoare acidului nalidixic dar este mai 
toxic şi are o oarecare activitate asupra stafilococilor.  

Activitatea in vitro asupra organismelor Gram negative este mai mare decât a 
acidului nalidixic de 2-4 ori.  

Concentraţia terapeutică (10-40 mg/l), apare doar în urină. Uneori pot apare recidive 
ca urmare a rezistenţei care se poate institui în timpul tratamentului. în combinaţii cu 
oxitetraciclinele acest efect se poate reduce. 

Efectele secundare cele mai cunoscute sunt asemănătoare cu acidul nalidixic, dar în 
plus, produce fotosensibilizare, afectează organele hematopietice şi sistemul nervos, în 
special la tineretul taurin. Datorită efectelor asupra enzimelor inhibitorii, poate creşte 
toxicitatea altor medicamente. 

Indicaţii: infecţii urinare, diaree colibacilară la purcei şi viţei în doze de 10-20 mg/kg 
corp per os . Ca produs: Gramurin (de uz uman).  

De asemenea s-au identificat efecte terapeutice în unele boli ale peştilor.   
 
Flumequina  
Este tot un derivat chiniloncarbonic fluorinat lansat în 1976 (figura 2.12) de uz strict 

veterinar cu caracteristici lipofile şi cu insolubilitate în apă, o pulbere albă. 
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Fig. 2.12. Flumequina 
 
Spectru. Este mult mai larg decât al acidului nalidixic, fiind foarte eficient asupra 

multor Gram negativi: E. coli (MIC= 0,4 mcg/ml, comparativ cu 3 mcg/ml, în cazul 
acidului nalidixic), Salmonella spp., Proteus spp., Klebsiella spp., unele tulpini de 
Haemophilus. Nu este eficient însă asupra micoplasmelor, B. bronhiseptica, Ps. 
aeruginosa, stafilococii fiind rezistenţi.  

Formele de rezistenţa la flumequină sunt mult mai rare. 
Cinetica. Indiferent de calea de administrare, rata absorbţiei la locul administrării este 

bună. Traversarea membranelor este moderată, influenţând distribuţia inegală în ţesuturi.  
Dozele terapeutice unice (10-12 mg/kg corp), determină concentraţii sanguine 

eficiente 6-10 ore, în pulmoni, saci aerieni, ficat, ovare.  
Produsul nu penetrează L.C.R. şi măduva osoasă.  
Eliminarea este rapidă, (la păsări timpul de înjumătăţire este de doar o oră). După 48 

de ore nu mai sunt decelate nici un fel de reziduu (carne, ouă). 
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Efectele secundare cunoscute până în prezent sunt: afectarea cartilajelor articulare şi 
hepatotoxicitatea. 

Indicaţii. Se foloseşte în profilaxia şi tratamentul colibacilozelor, salmonelozelor, 
pasteurelozelor la păsări.  

Deşi nu acţionează asupra micoplasmelor se pare că flumequina are un rol adjuvant 
în terapia lor.  

Se mai indică în enteritele colibacilare ale viţeilor, mieilor şi purceilor.  
În afară de cabaline (caii sunt sensibili la flumequine) este eficient la toate speciile în 

tratarea bronhopatiilor produse de Pasteurella haemophilus.  
Datorită gustului dezagreabil (extrem de amar) porumbeii nu vor consuma apa 

medicamentată. 
Flumequina poate fi sinergizantă în combinaţii cu trimetoprim, rifampicină şi 

aminoglicozide. 
Posologie: 10-12 mg/kgc per os de două ori pe zi sau 50-100 mg/litru în apa de băut 

la păsări.  
Cel mai utilizat produs este Imequil 10% pulbere solubilă. 
 
Cinoxacina (Acidul pipemidinic şi acidul piromidinic)  
Sunt tot chinolone de primă generaţie, cu activitate limitată, oarecum similare cu 

acidul oxolinic şi flumequina, dar care nu au fost folosite până în prezent la animale.  
Absorbţia acestora este mai mare chiar şi decât a acidului oxolinic. 

 
b. Derivaţii din generaţia a doua (chinolonele fluorinate) 

 
Aceşti derivaţi au apărut recent şi au în compoziţia lor fluor.  
În general sunt compuşi hidroxichinolinici la carbonul 8 având radicali halogenaţi la 

carbonii 5 şi 7 şi sunt compuşi pulverulenţi de culoare galben-maronii, fără gust sunt 
preparate amfoterice, slab solubile în apă. 

Mecanismul de acţiune încă nu se cunoaşte în totalitate, efectul antimicrobian se pare 
că se datorează întregii molecule cu care acţionează, (halogenii eliberându-se doar în 
cantităţi infime). 

Spectrul de activitate se referă la majoritatea agenţilor bacterieni Gram pozitivi, dar 
cele foarte active (chinolonele florinate) sunt eficiente şi în infecţiile cu Gram negativi.  

Activitatea grupei poate fi considerată bactericidă, chiar bacteriolitică şi pot 
determina efecte post antibiotice40. 

Efecte sinergice cu aminoglicozidele, β-lactaminele, clindamicina, metronizadol, cu 
care se poate asocia. Administrate oral sunt bine absorbite, (30-50% biodisponibile), vârful 
plasmatic fiind atins după 1-3 ore.  

Administrarea la rumegătoare per os duce la pierderi mari. Injectabil (s.c., i.m.) se 
absorb foarte rapid în totalitate, nivelele de vârf fiind atinse la circa o oră.  

Se distribuie foarte bine în ţesuturi şi organe (pulmoni) (de aceea se recomandă în 
infecţiile respiratorii).  

Unele se elimină nemetabolizate, altele sunt biotransformate şi conjugate 
(glucuronic) în ficat.  

Principala cale de eliminare se face în rinichi prin filtrare glomerulară, dar s-a 
observat şi excreţia prin bilă şi lapte.  

Toleranţa pentru aceste substanţe la animale este bună, dar la om datorită efectelor 
secundare au fost scoase din uz (cea mai importantă neurooptopatia mieloidă).  

Toxicitatea la animale este considerată redusă.  
 

Cei mai importanţi reprezentanţi ai acestei grupe sunt: 

                                                           
40 Adică efectul continuă şi după întreruperea contactului cu substanţa medicamentoasă. 
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Enrofloxacina  
Este tot o substanţă din categoria nouă a fluorochinolonelor (vezi figura 2.13) foarte 

asemănătoare cu ciprofloxacina, utilizată strict în domeniul veterinar. 
 

N

N
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O
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N

 
 

Fig. 2.13 Enrofloxacina 
 

Este o substanţă cu spectrul foarte larg, atât Gram pozitivi şi negativi, excluzând 
anaerobii (ex. T. hyodysenteriae). 

Micoplasmele sunt foarte sensibile la enrofloxacină (C.M.I. = 0,01-0.75 mg/litru).  
Se pare că rezistenţa se instalează foarte lent.  
Distruge germenii care manifestă rezistenţă faţă de acid nalidixic. 
Cinetică 
Prezintă o rată înaltă a absorbţiei, aceasta fiind aproape completă intestinal.  
Nivelul maxim sanguin se instalează repede (0,5-2ore) şi rămâne în limite eficiente 

pentru 24 ore.  
Concentraţiile tisulare sunt mai mari decât în sânge.  
Organul de metabolizare este ficatul, metaboliţii rezultaţi fiind parţial activi, partea 

inactivată fiind eliminată prin urină. 
Efecte secundare 
De reţinut că nu este toxic nici în doze mărite de 10-40 ori, faţă de cele terapeutice, 

dar poate provoca leziuni ale cartilajelor articulare la câine (de aceea nu se indică la căţeii 
care vor avea talie mare).  

De asemenea ca şi în cazul flumequinei, caii sunt sensibili la enrofloxacin 
(sensibilitate de specie).  

Enrofloxacinul este indicat la viţei în: diaree colibacilară, salmoneloză, infecţii 
respiratorii, stări septice.  

La suine este indicat în: pneumonie enzootică, rinită atrofică, sindromul M.M.A.  
La carnivore în infecţii respiratorii, digestive, ale tractului gastro-intestinal şi în 

aproape toate forme de infecţii bacteriene ale pielii.  
În cazul păsărilor, enrofloxacinul şi-a arătat eficienţa în aproape toate infecţiile 

bacteriene curente în crescătorii.  
Posologie 2,5-5 mg/kgc, oral sau i.m.  
La păsări, 50 mg/litru apă de băut, sau 10 mg/kg corp. 
 

Doi compuşi foarte asemănători sunt  
�orfloxacina şi  
 
Ciprofloxacina (fig. 2.14, 2.15).  
Sunt două produse eficiente, bine absorbite şi distribuite în organism, dar utilizarea 

lui la animale in ţara noastră este încă la inceput. 
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Fig. 2.14. )orfloxacina 
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Fig. 2.15. Ciprofloxacina 
 

Danofloxacina (fig. 2.16)  
Este un produs nou cu utilizări veterinare foarte promiţătoare, introdus în terapie în 

1991, produs de firma Pfizer. 
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Fig. 2.16. Danofloxacina 
 

Acţiunea danofloxacinei este foarte bună (chiar mai bună decât antibioticele) în 
tratamentul pneumoniilor produse de Haemophyllus spp. la bovine (boala a fost stopată la 
0,3 mg/kg, la bovine şi 0,6 mg/kg la suine). Concentraţia minimă inhibitorie este de 0,25 
micrograme/ml faţă de peste 64 micrograme/ml la amoxicilină, teramicină şi oxitetraciină.  

Cei mai importanţi compuşi ai aceste grupe sunt:  
• Ibafloxacina,  
• Sarafloxacina,  
• Difloxacina  

care deocamdată, se află în curs de cercetare avansată, pentru a fi lansate pe piaţă. 
 

2.1.12. Derivaţii chinoxalinei 
 

Cliochinolul şi Broxichinolul  
Sunt 5-clor-7-iod-8-hidroxichinolina, respectiv, 5,7-dibrom-8-hidroxichinolina, 

eficiente în tratamentul enteritelor uşoare, pentru restabilirea euobiozei, în dizenteriile 
amoebogene.  
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Pe cale externă se pot folosi sub formă de pulberi, unguente şi eventual pe cale 
uterină. 

 
Clorochinaldolul  
Este 5,7-diclor-2-metil-8-hidroxichinoleina.  
Administrat singur este foarte eficient asupra germenilor Gram pozitivi, dar în 

asocieri cu carbadoxul, oxitetraciclina, sau cu sulfamidele produsul sinergizează.  
Rata absorbţiei este se pare mult mai bună decât restul derivaţilor chinoleinici. 
Indicaţiile terapeutice sunt legate de bolile diareice, rinita atrofică a porcului 

(profilactic şi terapeutic) precum şi în tratamentul dermatitei septice.  
Posologie: 30-50 mg /kg corp per os. 
 
Carbadoxul (Mecadox) este un derivat al quinoxalin-di-7-oxidului.  
Pulbere cristalină, galben aurie, insolubilă în apă, uşor solubilă în cloroform, alcool 

metilic. Eficace mai ales faţă de germeni Gram pozitivi (inclusiv faţă de Pseudomonas şi 
Proteus).  

Dozele mici favorizează creşterea şi folosirea furajelor la purcei (10-50 mg/kg furaj).  
Dozele maxime pot fi folosite curativ sau profilactic în dizenteria hemoragică, 

colibaciloză, salmoneloză porcină.  
Acţiunea biostimulatoare ar fi datorată şi favorizării sintezei proteinelor.  
În unele ţări se administrează la purcei până la 4 săptămâni, sacrificarea fiind permisă 

după alte 4 săptămâni. În alte ţări durata administrării nu este limitată, iar sacrificarea se 
poate face după 1-7 zile de la întreruperea administrării. 

 
Olaquindoxul  
Este un produs înrudit folosit mai ales la purcei în terapia preventivă şi curativă, în 

concentraţie de 10-50 ppm, până la maximum 100 ppm. 
 

Alţi produşi sau asocieri pe bază de clorchinaldol 
 
Doxulan  
Este o pulbere asociată de clorochinaldol, carbadox şi sulfaclor-piridazină.  
 
Vetricin  
Este o combinaţie între clorochinaldol, carbadox şi oxitetraciclină hidroclorică. 
 
Batercin  
Este o asociere de clorochinaldol, trimetoprim şi clorpromazină, Septolon 

proxichinolin şi broxalin.  
 
Hagemulin  
Este o combinaţie dintre clorochinaldol, carbadox, sulfaclor-piridazină şi tiamulină.  
 

 

În sfera genitală se cunoaşte asocierea: Exuter M şi P pesarii efervescente cu 
oxichinoleină, oxitetraciclină, neomicină, precum si suspensia Rigemet o asociere pentru 
terapia metritelor de cliochinol şi tilozină. 

 
2.1.13  Combinaţiile chimioterapice, considerente terapeutice 

 
Cercetările din ultimul deceniu au demonstrat nu odată avantajele asocierilor de 

medicamente. De aceea se pare că o asociere dintre chimioterapice şi antibiotice (când este 
permisă) este mult mai eficientă decât administrarea singulară a unui reprezentant din 
aceste grupe (demonstrat cu prisosinţă de utilizarea fluoro-chinolonelor). 
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Iată de ce este importantă justificarea acestor asocieri în formele de administrare 
(tablete, comprimate, premixuri etc), cu deosebire formele orale. 

 
Scopul realizării asocierilor chimioterapice este: 
 
• lărgirea spectrului de acţiune, 
• înlăturarea riscului instalării rezistenţelor sau îngreunarea procesului; 
• scăderea dozelor şi deci, scăderea nivelului de reziduuri. 

 
Aspecte tehnice 

 
• numărul de componente să nu depăşească două, maxim trei medicamente, 
• este bine ca între componentele asociate să existe sinergism (minimum X 5 ori), 
• efectul sinergismului să se oglindească pe cât mai multe tulpini bacteriene afectate, 
• raportul de asociere să fie ales în aşa fel încât nivelele tisulare minime necesare 
sinergismului să se realizeze în organele ţintă, 

• cinetica componentelor în organism, mai ales în organele ţintă să varieze paralel şi 
simultan, 

• rezultatul sinergizării trebuie să fie cid mecanismul de acţiune al unei componente 
să nu influenţeze negativ efectul celuilalt component, 

• substanţele care alcătuiesc combinaţia să aibă puncte diferite de atac, 
• mărimea sinergismului variază în funcţie de agentul patogen şi, în nici un caz, să 
nu existe efecte în direcţii opuse, 

• asocierea să nu cumuleze sau să crească toxicitatea şi efectele secundare, 
• componentele asociate să fie stabile din punct de vedere al condiţionării. 
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2.2. Medicaţia anticoccidia 
 

Coccidiozele sunt o ameninţare economică serioasă la adresa efectivelor de animale, 
păsări sau alte specii41, dar care pot fi controlate relativ uşor prin introducerea în apa de 
băut sau în hrană, a unor cantităţi mici de medicamente. Cercetările pentru descoperirea 
unor produse eficiente au început încă din anii 50, culminând cu grupele de medicamente 
moderne de astăzi. 
 

Strategia terapeutică în coccidioze 
 

Fără dezvoltarea medicamentelor anticoccidiene, creşterea intensivă a păsărilor nu ar 
fi fost posibilă. Fără un control eficient al coccidiilor, creşterea pe spaţii mici a unui număr 
foarte mare de păsări ar fi dus inevitabil la expuneri ale unui număr mare de exemplare la 
cantităţi enorme de oochişti, cu consecinţe fatale. 

Diagnosticul bolii se poate pune adesea când deja este prea târziu, de aceea 
coccidiostaticele sunt administrate preventiv, de obicei pe perioade lungi, în apa de băut 
sau în furaje. 

Primele anticoccidiostatice realmente eficiente au fost sulfamidele, care au 
demonstrat atât calităţi preventive, dar şi curative. Neajunsul cel mai mare al acestei grupe 
a fost spectrul restrâns (niciodată satisfăcător în legătură cu E. tenella, de exemplu), 
precum şi toxicitatea destul de marcantă sau instalarea rapidă a rezistenţelor. 

În ultimii 40 de ani au apărut numeroase produse din ce în ce mai eficiente, din clase 
diferite şi cu acţiune diferită. Din păcate, cu câteva excepţii (salinomicina, narasina, 
diclazurilul, maduramicina, considerate încă medicamente de elecţie) rezistenţa 
populaţiilor de coccidii este aproape peste tot înregistrată în combinatele de creştere a 
păsărilor.  

Nicarbazina, halofuginona, robenidina, mai sunt încă utilizate cu succes, dar sunt 
restricţionate datorită programelor de rotaţie a tratamentelor. 
                                                           

41 Coccidiile, sunt protozoare parazite, localizate cu precădere în intestinal subţire, unde invadează celulele gazdei şi se multiplică 
într-un ritm alarmant, determinând distrucţii tisulare majore.  

De exemplu, s-a calculat că, dintr-un oochist de E. bovis ingerat de către un viţel, pot să rezulte 24 de milioane de merozoiţi din a 
doua generaţie. O infestare cu doar o mie de oochişti având ca urmare distrucţia a 24 de miliarde de celule intestinale. 

Cocccidioza intestinală afectează: vaca, oaia, capra, porcul, câinele, pisica, iepurii şi practic toate speciile de păsări. Cel mai grav sunt 
afectate leporidele (afectarea conductului biliar) şi păsările (afectarea ceccumului). 

Coccidiile sunt incluse în două mari genuri: Isospora, care afectează omul, câinele şi pisica şi Eimeria, care este responsabilă de 
îmbolnăvirile de la restul speciilor. 

Agresivitatea infestaţiilor este variabilă, depinzând de specie. De exemplu la păsări, E. maxima, E. acervulina şi E. mitis sunt puţin 
patogene comparative cu E. necatrix, E. tenella, dar mai ales E. bruneti, sunt mult mai patogene.  

Relativitatea patogenităţii diferitelor specii de Eimeria este determinată de numeroşi factori cum ar fi: cantitatea şi dimensiunile 
stadiilor asexuate şi sexuate, localizarea intestinală şi gradul de pătrundere în celule.  

De exemplu, în cazul lui E. necatrix şi E. tenella, specii foarte patogene pentru păuni sau fazani, leziunile letale şi hemoragia severă, 
se datorează schizonţilor mari asexuaţi din celulele intestinale şi cecale, în timp ce, în cazul lui E. truncata, o specie prezentă cu 
predilecţie în rinichiul gâştelor şi E. adenoides, din intestinal curcanilor, patogenitatea este atribuită gametociţilor. 

Ciclul evolutiv al acestor paraziţi, alternează între un ciclu foarte prolific asexuat, denumit schizogonie şi unul sexuat, gametogonia.  
Multiplicarea este foarte rapidă, rezultatul fiind invadarea şi distrucţia unui număr important (mii) ale celulor intestinale ale gazdei.  
Infestarea se face prin ingestia oochiştilor, care vor elibera sporozoiţii în intestinul gazdei. Aceştia vor penetra peretele celulelor şi 

vor creşte, devenind mai mari, schizonţii.  
Schizonţii, au formă ovoidă şi aproape că umplu celulele intestinale ale gazdei. Aceştia conţin mulţi merozoizi care, odată cu rupture 

peretelui schizontului vor invada alte cellule, unde va avea loc dezvoltarea unei a doua generaţii de schizonţi, cu şi mai mulţi merozoizi.  
La eliberarea şi acestei generaţii, va apărea generaţia a treia de schizonţi, sau gametocitele sexuale intracelulare (gamonţii).  
Microgameţii masculi vor fertiliza macrogametii femeli, rezultatul fiind apariţia zigoţilor, adică, oochiştii, care vor fi eliminate în 

mediu odată cu fecalele. 
Simptomele principale ale coccidiozei sunt enterita şi melena. Animalele bolnave îşi pierd rapid condiţia, devin emaciate, nu se mai 

hrănesc şi adoptă poziţii caracteristice.  
Lăsate fără tratament efective întregi de păsări, infestate cu E. tenella, de exemplu pot fi pierdute. In cazul supravieţuirii, expunerea 

iniţială le asigură animalelor o imunitate foarte puternică.  
De exemplu, în cazul lui E. tenella, imunitatea este stimulată de către stadiile schizogonice asexuate, sporozoiţii şi mai târziu faza 

gametogonică, având un rol mult mai redus.  
Principalele modificări morfoclinice identificate în urma infestării coccidiene sunt hemoragia şi destrucţia celulară intestinală, cel mai 

adesea cauza morţii animalului. 
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În comparaţie cu pierderile enorme de la păsări, boala coccidiană nu este tot atât de 
importantă şi pentru alte specii de animale de rentă, unde nu se înregistrează nici pe 
departe evoluţii similare cu cele de la păsări. Fără doar şi poate că se pot întâlni totuşi, şi 
aici, cazuri fatale, mai ales la tineretul ovin.  

De aceea, multe medicamente, folosite iniţial pentru păsări, au devenit medicaţia 
recomandată la iepuri (de exemplu, sulfaquinoxalina, clopidol, robenidină) sau la 
rumegătoare, (de exemplu, amprolium, decoquinat, sulfaquinoxalina, monenzin).  

De asemenea, cazurile de rezistenţă la mamifere se dezvoltă mult mai greu.  
Abilitatea puilor de găină de a dezvolta imunitate puternică la reinfestare a fost 

valorificată, prin expuneri deliberate la infestaţii coccidiene controlate.  
Marea dificultate în acest caz, este de a controla cât mai exact inoculumul, şi de aici, 

pericolul real al unei patogenităţi. Soluţia în acest caz ar fi utilizarea unor paraziţi atenuaţi. 
Antigenii coccidieni purificaţi au fost extraşi deja de la stadiile de Eimeria şi unele au 

dat rezultate promiţătoare. Cu ajutorul dezvoltării tehnicilor anticorpilor monoclonali sau 
cea a ADN-ului recombinat, obţinerea unor vaccinuri eficiente a devenit o realitate 
palpabilă (ex. CocciVac), dar până atunci fermierii mai trebuie să se bazeze pe grupa 
medicamentelor anticoccidiene. 

 
2.2.1. Benzen-acetonitrilii 

 
Cel mai important membru al acestui grup este diclazurilul un compus foarte potent 

împotriva numeroase coccidii de la diverse specii de animale . 
 
Diclazurilul  
Este 2,6-dicloro-alfa-(4-clorofenil)-4-(4,5-dihidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl) 

benzenacetonitrilul. (fig. 2.17). Este un produs considerat ca fiind foarte eficient contra 
coccidiilor de la puii de găină, curcă şi iepuri. Este un produs foarte sigur, bine tolerat de 
nureroase specii de păsări, manifere, (inclusiv calul).   
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Cl  
 

Fig. 2.17. Diclazurilul 
 

Activitatea diclazurilului este specifică fiecărei specii de animal, dar şi stadiului 
parazitar. De exemplu la păsări, în cazul lui E. maxima activitatea anticoccidiană este 
îndreptată împotriva zigoţilor, în cazul lui E. bruneti, împotriva gametociţilor, a lui E. 
acervulina, împotriva schizonţilor, iar în cazul lui E. tenella împotiva schizonţilor dar şi 
gametociţilor. Leziunile identificate post mortem sunt o consecinţă a invaziei stadiilor 
timpurii de E. maxima. 

Diclazurilul este compatibil cu toţi aditivii terapeutici şi furajeri uzuali în furajarea 
animalelor, producând concentraţii tisulare atât de scăzute, încât nu este necesară perioada 
de interzicere, ceea ce constituie un mare avantaj. 

Dozele recomandate sunt de 1ppm în furaj atât pentru broileri, cât şi pentru curcani şi 
iepuri. 

 
Clazurilul  
Este 2-cloro-alfa-(4-clorofenil)-4-(4,5-dihidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl) 

benzen -acetonitrilul, o structură foarte asemănătoare cu cea a diclazurilului. 
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Produsul este folosit în medicina veterinară, exclusiv în terapia coccidiozelor 
porumbeilor, el neputând fi administrat în asociere cu alte produse la alte animale, pentru 
că care ar putea provoca voma. Produsul are o activitate foarte bună asupra schizonţilor şi 
gametociţilor de E. labbeana şi E. columbarum, în doze de 2-5 mg, pe porumbel, odată pe 
lună. 

 
2.2.2. Benzil-purinele 

 
În această grupă este recunoscută activitatea  
Aprinocidului (9-(2-cloro-fluorofenil)metil)-9H-purin-6-amina) (fig. 2.18). 
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Fig. 2.18. Aprinocidul 
 

Este un produs foarte eficient terapeutic mai ales asupra stadiilor intacelulare timpurii 
de Eimeria de la puii de găină şi curcă. Medicamentul este metabolizat repede. Activitatea 
anticoccidiană se datorează metabolitului său major, aprinocid-1-7-oxidul, care este 
excretat în urină. Produsul parental, inhibă in vitro, transportul hidroxi-xantin-guanozinei 
în cazul lui E. tenella, dar in vivo, este recunoscută doar activitatea metabolitului major, 
care afectează cu siguranţă metabolismul microzomal şi sinteza ADN la coccidii.  

Medicamentul nu are contraindicaţii dar există serioasa rezervă a rezistenţei, care se 
instalează extrem de repede la acest produs. 

Dozele recomandate sunt de 60 ppm, în hrana puilor, administrat continuu, şi de 90 – 
120 ppm, continuu, în hrana curcilor. 

 
2.2.3. Carbanilidele 

 
Au ca reprezentant �icarbazina (un amestec echimolecular de 4,6-dimetil-2-

pirimidinol şi 7,7'-bis-(4-nitrofenil)-ureea) (fig. 2.19.).  
Activitatea coccidicidă a nicarbazinei este legată de supresarea celei de a doua 

generaţii de schizonţi. Un avantaj al produsului il constituie instalarea lentă a rezistenţei, 
deşi este un produs introdus de mult în terapia coccidiilor.  

Nu se recomandă amestecarea cu alte produse specifice.  
În regiunile cu climat cald medicamentul poate induce stres la păsări (mortalităţi la 

broilerii din rasele grele, scăderea cantităţii şi calităţii ouălor, slaba ecloziune).  
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Fig. 2.19. )icarbazina 
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Din aceste considerente nu este recomandată la găinile ouătoare, fiind însă folosită în 
prevenirea coccidiozelor intestinale şi cecale la pui.  

Perioada de interzicere pentru nicarbazină este de 7 zile. 
Dozele recomandate sunt de 125 ppm, continuu, în hrana broilerilor şi puilor de 

înlocuire. 
 

2.2.4. Guanidinele 
 

În acest grup cu efect înalt anticoccidian la puii de găină şi iepuri, este un produs 
introdus în anii 80: 

  
Robenidina (1,3-bis[(4-clorobenzilidin)amino] guanidin hidroclorid) (fig. 2.20.).  
In cazul acestui produs rezistenţa se instalează moderat, raportându-se chiar şi cazul 

unei tulpini de E. maxima, dependentă de robenidină.  
Modul de acţiune al acestei guanidine este de a inhiba fosforilarea oxidativă, şi 

implicit, dezvoltarea schizonţilor aproape maturi din prima generaţie, înregistrându-se 
activitatea şi asupra generaţiei a doua de schizonţi. 
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Fig. 2.20. Robenidina 

 
Recomandarea majoră este în terapia coccidiozlor de la curcan, pui şi iepuri in 

administrări continue în furaje în doze de 33 de ppm la broileri şi curci şi 55-66 ppm, 
continuu în furaj, la iepuri.  

Doze considerate mari de robenidină (66 ppm) administrate la pui, nu au impus 
perioade de interzicere a produsului. Dar datorită modificărilor organoleptice ale cărnii 
(miros dezagreabil), s-a stabilit o perioadă de interzicere de 5 zile. Robenidina nu se va 
amesteca cu alte anticoccidiene şi nu se vor trata găinile ouătoare. 

 
2.2.5. Dinitro-benzamidele 

 
Acestea sunt reprezentate de către Dinitolmida, care este (2-metil-3,5-dinitro-

benzamina)cunoscută şi sub denumirea de Zoalen (fig. 2.21). 
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Fig. 2.21. Dinitolmida (Zoalenul) 
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Deşi introdus de peste două decenii, rezistenţa la acest produs nu a fost semnalată 
încă în nici o ţară.  

Acest convenient, la care se adaugă preţul scăzut, a asigurat un ciclu de viaţă lung 
pentru acest produs.  

Activitatea sa este coccidiostatică şi este îndreptată asupra merozoiţilor timpurii, 
utilizarea prelungită inducând efectul coccidicid al produsului în cazul instalării bolii la 
pui. Dozele recomandate sunt de 125 ppm, continuu în furajul puilor broiler sau de 
înlocuire, cu o perioadă de interzicere de 3 zile. 

 
2.2.6. Ionoforii polieterici 

 
Acest grup important de substanţe este cel mai eficient şi cel mai utilizat dintre 

medicamentele anticoccidiene, deşi au fost deja semnalate instalări ale rezistenţei la 
monenzin şi lasalocid, fără probleme real serioase.  

Ionoforii polieterici sunt extraşi din actinomicete diverse (cel mai adesea 
Streptomyces spp.), având ca mod de acţiune interferarea transportului ionilor prin 
membrane, ceea ce va determina un influx masiv al cationilor.  

Acest fapt va contrabalansa balanţa osmotică celulară şi reacţiile celulare specifice. 
Activitatea este direcţionată asupra sporozoiţilor şi merozoiţilor cu condiţia prezenţei 

continue în furaje.  
În general tratamentele cu ionofori nu sunt recomandate în cazul infestaţiilor în 

evoluţie. Un dezavantaj important al acestei grupe este indexul terapeutic scăzut, care 
poate determina risc toxicologic crescut pentru unele specii.  

De exemplu, cabalinele sunt foarte sensibile la monenzin care este letal pentru 
această specie chiar şi la doze foarte mici (2 -3 mg/kgc).  

Ionoforii polieterici nu se vor amesteca cu alte grupe sau produse anticoccidiene şi 
niciodata la un animal tratat cu tiamulin, într-o perioadă de sub 7 zile, efectele fiind letale. 

 
Monenzinul  
Este un metabolit produs de către Streptoyces cinnamonensis cu structură complexă 

(fig.2.22) şi activitate intensă asupra tuturor speciilor de coccidii. 
Rezistenţa a fost deja semnalată, adesea împărţită cu narazina, dar nu ridică probleme 

economice majore.  
Dozajul este de 100-120 ppm, la puii broiler şi cei de înlocuire, furajaţi continuu, de 

100 ppm, la curcani, 17-33 ppm, în furaj la bovine şi 11-33 ppm, în furaj la ovine.  
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Fig. 2.22 Monenzinul 

 
Monenzinul nu se va administra la ouătoare şi are o perioadă de interzicere de 3 zile 

pentru carne.  
Cercetările de toxicitate ale monenzinului au arătat următoarele valori DL50: 200 

mg/kgc, la pui, 22 -80 mg/kgc la bovine, 12 mg/kgc, la ovine şi 2 -3 mg/kgc, la cabaline. 
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Lasalocidul  
Estre produs de către Streptomyces lasaliensis şi ca şi monenzinul are o stru ctură 

foarte complicată (fig. 2.23). 
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Fig. 2.23 Lasalocidul 

 

Utilizarea sa asupra genului Eimeria este foarte eficiente dozele moderate de 
lasalocid (90 ppm.) fiind suficiente. Dozele uzuale sunt de 75-125 ppm, continuu în furaj, 
pentru broileri şi tineretul de înlocuire. 

 

Salinomicina  
Este extrasă din Streptomyces albus şi este utilizată cu predilecţie preventiv în 

coccidiozele puilor de găină, în furaje, în doze de 60 ppm (fig. 2.24).  
Salinomicina nu se va administra la alte specii de animale sau păsări, perioada de 

interzicere pentru carne fiind de 5 zile. 
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Fig. 2.24 Salinomicina 

 

Alte grupări de ionofori polieterici 
 

�arazina, este extrasă din tulpini de Streptomyces aureofaciens.  
Maduramicina, este produsă de către tulpinile Actinomadura yumaens. 
Alborixina, cel mai recent produs, izolată din tulpini de Streptomyces albus.  
Activitatea acestora este recunoscută asupra numeroase genuri Eimeria, localizate 

intestinal şi cecal, la puii broiler, în administrări continue în furaje  
La toate aceste produse perioada de interzicere este de 5 zile  

 

2.2.7. Antagoniştii de tiamină 
 

Este un grup relativ nou de chimioterapice. Cele mai cunoscute structuri sunt: 
Etopabatul (fig. 2.25) şi Amproliumul (fig. 2.26). 
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Fig. 2.25 Etopabatul 
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Amprolium (Amprol, Corid)  
Este clorura 1-(4-amino-2n-propyl-5 pyrimidinyl)- metil)-picoliniu.  
Se prezintă sub formă de pulberi cristaline, solubil în apă, etanol, metanol, 

dimetilformamidă. Este insolubil în butanil, acetonă, izooctan.  
Se prezintă în soluţii apoase10% cu un pH acid (2,5-3). Este un produs foarte eficient 

în coccidiozele aviare şi ale rumegătoarelor42. De obicei se administrează în apa de băut 
sau sub formă de premixuri, de obicei în combinaţii terapeutice cu etopabatul sau 
sulfaquinoxalina.  

N

N

N+

-

CH2CH2CH

NH

H2C

3

2

Cl

CH3

 
Fig. 2.26 Amprolium 

  
Activitatea produselor este legată de interferarea sintezei acidului folic şi, astfel, de 

blocarea APAB. Amproliumul inhibă preluarea tiaminei de către coccidii.  
Produsul este un agonist al tiaminei şi în cazul animalelor, dar coccidiile sunt de 50 

de ori mai sensibile la acest efect, justificând utilizarea produselor din această grupă.  
Dozele recomandate sunt de: 125-50 ppm la pui, 5 mg/kgc., în apă, timp de 21 de 

zile, preventiv, sau 10 mg/kgc., curativ, timp de 5 zile, curativ, la bovine.  
Asocierile recomandate sunt în mixurile de furajare la pui şi curcani (peste vârsta de 

8 săptămâni) astfel: 125 ppm Amprolium + 8 ppm Etopabat sau 100 ppm Amprolium + 
5ppm Etopabat + 60 ppm Sulfaquinoxalină.  

Perioada de interzicere este de 3 zile pentru puii broiler, mixturile nefiind 
recomandabile pentru furajarea găinilor ouătoare.  

 
2.2.8. Grupa piridinelor 

 
Clopidolul (Coyden, Clopindol)  
Este 3,5-dicloro-2,6-dimetil-4-piridinolul, (metilclorpindol) şi deocamdată este 

unicul reprezentant al acestei grupe de produse cu activităţi anticoccidiene.  
Structural are oarecare similarităţi cu produsele din grupa quinolonelor şi identic ca 

acestea, acţiunea farmacodinamică se referă la activitatea remarcabilă asupra sporozoiţilor 
de Eimeria.  
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CH3H3C
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Fig. 2.27 Clopidolul 

                                                           
42 Amproliumul acţionează asupra stadiilor tinere de schizonţi şi merozoiţi, de aceea utilizarea lui consacrată este predominant 
profilactică, chiar şi în cazul asocierilor chimioterapice 
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Clopidolul este mai mult coccidiostatic decât coccidicid.  
Activitatea sa se referă la menţinerea sporozoiţilor nedezvoltaţi în celulele epiteliale 

sau macrofagele gazdelor pentru 60 de zile sau chiar mai mult.  
Activitatea sa coccidiostatică este cu atât mai marcantă cu cât administrarea se face 

mai repede (ziua maximumului de activitate pentru clopidol este considerată prima zi a 
ciclului coccidian. În consecinţă, administrarea produsului în furaje se va face cu cel puţin 
24 de ore înainte de activitatea considerată maximă).  

Dozele administrate în furaje, la pui sunt de 125 ppm.  
Dozele de iepuri este de 200 ppm, iar la pui şi curci, 100 ppm clopidol + 8,35 ppm 

metilbenzoat, continuu în furaje.  
Un mare avantaj pentru acest produs este faptul că rezistenţa la acest produs se 

instalează greu (ani de folosire) şi atunci când se instalează nu este încrucişată cu 
quinolonele.  

Clopidolul nu se asociază în terapie cu alte coccidiostatice, perioada ce interzicere 
fiind de 5 zile, pentru toate speciile. 

 
2.2.9. Quinolonele anticoccidia 

 
Este un grup recunoscut încă din anii 60, şi sunt produse insolubile în apă şi foarte 

slab absorbiţi, deci în consecinţă, non toxici şi cu niveluri tisulare foarte scăzute.  
Acest grup destul de numeros, are şi reprezentanţi cu activitate antiparazitară, 

anticoccidiene.  
De exemplu, Buquinolatul (Bonaid), decoquinatul (Decox), nequinatul (Statyl) etc. 

Activitatea lor este mai degrabă coccidiostatică.  
Ele inhibă transportul electronilor şi astfel, respiraţia mitocondriilor şi este orientată 

spre sporozoiţii invadanţi, (astfel că dacă tratamentul este amânat, tratamentele devin 
caduce). Fenomenele de rezistenţă se dezvoltă foarte rapid şi sunt încrucişate şi cu alţi 
analogi. 

 
Decoquinatul  
Este esterul acidul carbonic 6-decicloxi-7-etoxi-4-hidroxi-3-quinolinei (fig.2.28). 
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Fig. 2.28 Decoquinatul 
 

Decoquinatul este o pulbere pură sau un premix cu utilizare în prevenirea şi 
combaterea coccidiozelor la pui şi miei, cu oarecare eficacitate şi în coccidioza bovină (în 
doze de 1500 ppm, în furaj).  

Dozajul uzual este de 20-40 ppm, în hrană la pui, 100 ppm, pentru 28 de zile, în furaj 
pentru oi şi miei şi de 500 ppm la bovine, în furaje.  

Decoquinatul nu este recomandat la curci, găini ouătoare, sau păsări de crescătorie, 
perioada de interzicere fiind de 3 zile pentru carne. 

 
Metilbenzoquatul  
Este acidul metil ester 7-(benziloxi)-6-n-butil-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarbonic 

(fig. 2.29). 
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Fig. 2.29 Metilbenzoquatul 
 

Metilbezoquatul este folosit cel mai adesea în premixuri alături de clopidol, pentru 
profilaxia coccidiozei la pui şi curci, fiind se pare, cel mai potent dintre quinolonele 
anticoccidiene. 

 
2.2.10. Grupa quinazolinelor 

 
Din această grupă, cel mai important reprezentant este  
Halofuginona (7-bromo-6-clorofebrifugina)(fig. 2.30). 
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Fig. 2.30 Halofuginona 
 

Produsul este un derivat al antimalaricului febrifugina, extras din plante aparţinând 
familiei Hydragea, un compus foarte eficient (doza este foarte mică, de 3 ppm) asupra 
speciilor aviane ale lui Eimeria (la curci şi pui), având atât activitate coccidiostatică cât şi 
coccidicidă.  

Deşi rezistenţa la produs a fost deja semnalată, deocamdată ea nu pune probleme 
speciale. 

Dozele recomandate sunt de 3 ppm în furaje, atât la pui, cât şi la curci (pâna la 12 
luni de viaţă).  

Contraindicaţiile sunt legate pericolul neomogenizării în furaje a medicamentului, 
datorită dozei foarte mici.  

Găinile ouătoare şi alte specii nu se vor trata cu halofuginonă. 
Perioada de interzicere pentru consum este de 5 zile la puii broiler şi 7zile la curci. 

 
2.2.11. Sulfamidele anticoccidia 

 
Sulfamidele pot avea un aport important şi în lupta impotriva coccidiilor 

omniprezente mai ales în marile combinate avicole.  
Utilizarea acestora în avicultura modernă a dat posibilitatea controlării coccidiozelor 

şi a pietruit drumul spre marile productii avicole.  
Modul de acţiune al acestor sulfamide este în special asupra stadiilor imature, 

asexuale, dar şi asupra schizonţilor unde interferează calea acid folic/APAB.  
Încercările iniţiale cu sulfanilamidă împotriva lui E. tenella şi E. necatrix nu a avut 

rezultatele scontate.  
Dealtfel, nici o sulfamidă nu este înalt eficace împotriva stadiilor timpurii, asexuate, 

dar sunt în schimb înalt eficace împotriva generaţiei a doua de schizonţi.  
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Sulfachinoxalina  
Este (4-amino-27-quinoxalinyl-benzen-sulfonamida)(fig. 2.31), o sulfamidă activă 

asupra coccidiilor şi este folosită şi în terapia curativă a holerei aviare.  
 

N

N

H2N SO2NH

 
Fig. 2.31 Sulfaquinoxalina 

 

Se absoarbe bine în intestin, difuzează în concentraţii mari în toate ţesuturile şi 
organele. În concentraţii mari are efecte negative serioase asupra organismului producând 
degenerescenţe foliculare ovariene la păsări cu compromiterea funcţiei de reproducere, 
fenomene degenerative ale suprarenalei. De asemenea, produce trombocitopenie 
accentuată, tratamentul fiind asociat cu vitamina K3. Sulfaquinoxalina este o pulbere care 
se administrează în  apa de băut sau ca premix furajer în coccidiozele puilor de găină, 
curcilor, iepurilor, cel mai adesea în asociaţii cu Amprolium.  

Sulfamida poate avea oarecare activitate împotriva unor specii de Pasteurella. 
Dozaj. La curcani, pui de găină şi alte păsări: 125 ppm/zi în furaje sau apă, timp de 8 

zile, preventiv şi 500 ppm în apă pentru 7 zile, curativ.  
La iepuri, preventiv, 250 ppm zilnic, în furaje şi 1000 ppm ăn apă, curativ.  
Pentru viţei, doza preventivă este de 12 mg/kgorp.  
Dozele preventive de la vacă vor fi de 13 mg/kgc.  
Sarea sodică a Sulfochioxalinei se foloseşte în soluţie 19,2% sub denumirea de 

Sulfacoccidin, care se foloseşte preventiv şi curativ în coccidioza aviară.  
Se administrează în apa de băut în concentraţie de 1:4000.  
Perioada de interzicere pentru carnea de pasăre este de 5 zile.  
Efecte secundare. La găinile ouătoare, medicaţia trebuie oprită cu o lună înaintea 

ouatului existând pericolul afectării foliculilor ovarieni.  
Ţinându-se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului s-a preparat produsul:  
 

Sulfaveridina  
Este o asociere formată din 2,5% Sulfachinoxalină şi 2,2% Etoxidiaveridină.  
Acesta se foloseşte în apa de băut în concentraţii de 2‰ timp de 3 zile, apoi pauză 

două zile şi tratament 3 zile. Este mai activ decât Sulfacoccidinul şi fără efecte secundare. 
 

Dimerasolul  
Este condiţionat în soluţii 33% şi este activ asupra germenilor Gram negativi şi 

pozitivi şi dar şi asupra coccidiilor. Se administrează oral sau parenteral (i.v., i.m. sau s.c.). 
 

2.2.12. Triazinonele simetrice 
 

Sunt reprezentate doar de Toltrazuril  
1-metil-3-[4-[p-[(trifluorometil)tio]fenoxi]-m-tolyl]-S-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H) 

trinona (fig. 2.32) studiat relativ recent în Olanda. 
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Fig. 2.32 Toltrazurilul 
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Este un medicament solubil în apa de băut cu puternice calităţi anticoccidia, mai ales 
asupra stadiilor schizogonice şi gametogonice şi predominant coccidiostatic împotriva 
sporozoiţilor. Utilizarea principală a produsului este în apa de băut, în terapia coccidiozei 
la curci, pui şi iepuri.  

In vivo, toltrazurilul este total metabolizat în sulfona corespondentă.  
Toltrazurilul este parţial eficient asupra tulpinilor monenzin rezistente de E. tenella. 
Dozele recomandate sunt de 25 ppm, în apa de băut la păsări şi 10-1 ppm, la iepuri.  
Formulările specifice puilor nu se vor administra la iepuri, datorită persistenţei 

medicamentului în carne foarte mult timp.  
Altfel toltrazurilul pare a fi compatibil cu toate anticoccidicele şi antibioticele.  
Multe din produsele anticoccidiene au fost omise din parcimonia de spaţiu alocat 

acestui capitol, de aceea considerăm importantă rememorarea celor mai importante 
anticoccidiene utilizate în terapia veterinară (tabelele 2.5 şi 2,6). 
 
Tabelul 2.5           

Anticoccidienele cele mai utilizate în tratamentul puilor broiler 
 

Medicamentul Clasa 
Doza 
(ppm.) 

Rezistenţa 

Sulfaquinoxalina Sulfonamide 125 + 
�icarbazina Carbanilide 125 + 
Amprolium Antagonişti tiaminici 125 -150 + 
Dinitolmida )itrobenzamine 125 + 
Clopidol Piridonă 125 + 

Decoquinat Quinolone 20 – 40 + 
Monenzin Ionofori 100 -120 - 
Robenidină Guanidină 33 + 

Halofuginonă Quinazolină 3 +/- 
Lasalocid Ionofori 90 - 

Salinomicină Ionofori 60 - 
Aprinocid Benzilpurine 60 + 
�arazină Ionofori 70 - 

Maduramicin Ionofori 5 - 
Toltrazuril Triazinone simetrice 25 - 
Diclazuril Benzen acetonitrili 1 - 

Combinaţii terapeutice cunoscute 
Amprolium + etopabat AT + ABS 125 + 8 + 

Amprolium+ etopabat+sufaquinoxalina AT+ABS+Sulfonamidă 100+5+60 + 
Clopidol + metilbenzoquat Piridonă +quinolonă 100+8,35 + 
�arazin +nicarbazină Ionofor + carbanilidă 50 + 50 - 

 

)ota: AT = Antagonist de tiamină, ABS = Acid benzoic substituit 
 

Tabelul. 2.6             
Denumirile comerciale cele mai întâlnite la produsele anticoccidia 

 

Substanţa  
activă 

Denumirea 
comerciala 

Producător 

Amprolium Amprol MSD 
Amprolium + etopabat Amprolmix MSD 

Amproliumv + etopabat + sufaquinoxalina Pancoxin MSD 
Sulfaquinoxalina Embazin Bayern 

�icarbazina )icrazin MSD 
Dinitolmida (Zoalen) Salcostat Elanco 

Clopidol Coyden Dow 
Clopidol + metilbenzoquat Lerbek Dow 

Decoquinat Deccox MSD 
Metilbenzoquat Statyl ICI 

Monenzin Elancoban Elanco 
Robenidină Cycostat Cyanamid 

Halofuginonă Stenerol Hoechst 
Lasalocid Avatec Roche 

Salinomicină Sacox Hoechst 
Aprinocid Aprocox MSD 
�arazină Monteban Elanco 

Maduramicin Cygro Cyanamid 
Toltrazuril Baycox Bayer 

Diclazuril Clinacox Janssen 
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Sulfamidele sunt substanţe care conţin în structura lor gruparea sulfonamidică SO2-

7H2 şi au structura foarte asemănătoare cu a acidului para aminobenzoic, un precursor 
esenţial al vitaminelor B. 

 Acest grup de medicamente are variate aplicaţii terapeutice valoroase (iniţial în 
colibaciloze, pasteureloze, necrobaciloză şi coccidioze la om şi la animale).  

Clasificarea sulfamidelor se face din punct de vedere al acţiunii acestora, cunoscându-
se sulfamide: antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante şi antitiroidiene.  

Dintre acestea, cele mai importante sunt cele aparţinătoare primei grupe. 
Până în prezent se cunosc, trei tipuri de derivaţi ai sulfonamidelor care pleacă de la 

para-aminobenzen sulfonamidă: compuşii substituiţi la funcţia 71; compuşii substituiţi la 
funcţia 74 şi compuşii dublu substituiţi la funcţiile 71 şi 74 (fig. 3.1,.3,2).  

Dintre aceştia cei mai importanţi sunt cei aparţinători primului tip. În afară de aceştia, 
mai există  şi o serie de alţi câţiva compuşi care sunt consideraţi sulfamide: 
homosulfamida, care are interpusă între funcţia aminică şi nucleul benzenic funcţia 
metilen; sulfonele, care acţionează asupra bacilului Hansen (germenul leprei la om). 
Apariţia numeroaselor grupe de antibiotice a restrâns sfera de utilizare a sulfamidelor 
clasice, sulfamidele potenţate, asigurând revirimentul acestei grupe terapeutice. 

Scurt istoric 
Prima sulfamidă a fost Sulfanilamida (derivat al crisoidinei) sintetizată de către 

Gelmo, un student austriac încă din 1908, (dar activitatea antibacteriană a produsului nu 
a fost prea studiată). Mult mai târziu s-a desoperit Streptozonul denumită Prontozilul, 
ulterior 7eoprontozilul, de către chimiştii Klarer şi Mietsch.  

Acestea erau substanţe pulverulente, de culoare roşie (care le-a dat denumirea de 
sulfamide roşii) din familia coloranţilor azoici, realizate industrial.  

Ulterior, acestor structuri li s-au efectuat teste screening bacteriologice, dovedindu-se 
astfel activitatea bună asupra bacteriilor (ex. streptococii).  

Gerhard Domagk, de la I.G. Farben Industrie a studiat în detaliu sulfamida roşie pe 
numeroase testări pe şoareci şi, ulterior a introdus-o în terapeutica largă în 1935.  

Aceasta a fost cea mai activă substanţă cunoscută la acea dată în infecţiile bacteriene. 
Introducerea în terapie a Prontozilului a constituit o adevărată revoluţie în terapia 
infecţiilor. În acelaşi timp la Paris şi mai apoi la Londra s-au reluat cercetările legate de 
sulfanilamida. La propunerea lui Levaditi a fost sesizată posibilitatea depistării structurii 
chimice Prontozilului şi diazotării sale:  
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Pe baza acestei propunei, o echipă de chimişti de la Institutul Pasteur din Paris, între 
care soţii Fourneaux, au studiat structura chimică a Protozilului, au decodificat-o şi au 
descompus-o în doi compuşi: para-aminobenzen sulfonamida şi triaminobenzenul 
(compusul inutil şi toxic). Cu această ocazie s-a constatat că această sulfanilamida a avut 
aceeaşi activitate antibacteriană, dar a fost mult mai puţin toxică.  

Cercetările ulterioare au adus la îmbunătăţirea şi dezvoltarea acestei grupe, 
evenimentul major fiind descoperirea sulfamidelor piranidinice (sulfadimidina, 
sulfadiazina, sulfamerazina), compuşi mult mai remanenţi în organism şi mai siguri.  

Evoluţia grupei antibioticelor din ultimele decenii a înlocuit mult obţiunea terpeutică 
pentru sulfamide, interesul pentru această grupă fiind în principal pentru cele potenţate. 
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Caracteristici fizico–chimice 
 
Solubilitatea sulfamidelor  
Este un factor care influenţează eficacitatea, pentru că concentraţia lor ţesuturi este 

guvernată în primul rând de rata absorbţiei de la locul administrării şi în al doilea rând de 
concentraţia acestora în compartimentele organismului.  

Ratele de absorbţie a sulfamidelor sunt în general proporţionale cu hidrofilia lor.  
Sărurile de sodiu sunt toate solubile în apă, sărurile sodice având solubilităţi peste 1:2 

la temperatura corpului.  
Exceptând sulfamidele care nu se absorb în intestin (ex. ftalilsulfatiazolul, 

succinilsufatiazolul sau alte săruri de sufacetamidă) membrii grupei urmăresc un anume 
tipic, diferenţele dintre ei fiind foarte mici.  

 
Proprietăţile chimice ale sulfamidelor 

 
Para-aminobenzen sulfonamidele sunt pulberi cristaline albe, fără miros, cu gust 

amărui, insolubile în apă, acizi minerali.  
Solubilizarea se face la pH-uri extreme.  
Sulfatiazolul se solubilizează în prezenţă de NaOH şi se livrează în soluţie 20% 

injectabilă, în pH puternic alcalin (pH = 10-11), administrat strict intravenos.  
Sărurile de sodiu ale sulfamidelor sunt mult mai solubile, dar se obţin mai greu.  
Sulfamidele se comportă ca acizi slabi 
 
Identificarea sulfamidelor  
Se poate face cel mai rapid prin metode calitative (metoda Osadchenko în prezenţa de 

HCl şi a ligninei (celulozei), dând coloraţie portocalie). 
 
Prezentarea comercială a sulfamidelor  
Este sub formă de: pulberi, comprimate, soluţii injectabile, soluţii buvabilă, soluţii 

externe, colire, unguente cu sulfamidă, bujiuri şi comprimate intrauterine.  
Mai există şi paste pentru cabaline şi boluri. 
 
Absorbţia şi difuziunea sulfamidelor 
Sulfamidele vechi sunt administrabile doar pe cale orală (ratele absorbţiei fiind 

proporţionale cu solubilitatea lor), sau pe cale topică.  
Excepţia este reprezentată de sulfapiridina şi sulfadimidina, care sunt absorbite foarte 

lent şi neregulat, la majoritatea speciilor.  
Nivelurile maxime din sânge pentru carnivore, consecutiv unor doze unice este de o 

oră pentru sulfamidele care se absorb rapid şi maximum de 8 ore, cu media de 4 ore, pentru 
cele cu absorbţie lentă.  

Rata absorbţiei este variabilă cu specia fiind tributară şi gradului de plenitudine al 
intestinului.  

Cu toate acestea, câinii şi pisicile absorb sulfamidele rapid şi aproape complet, în 
timp ce la vaci, rata absorbţiei este mult mai lungă, motiv pentru care se recomandă 
administrarea în lapte călduţ pentru a închide gutiera esofagiană şi favorizarea pasajului 
direct în cheag. 

Absorbţia sulfamidelor la porci şi cai ocupă poziţii intermediare, iar intestinul 
păsărilor absoarbe sulfamidele mult mai bine decât cel al altor animale domestice.  

Sărurile monosodice se vor administra pe cale strict intravenoasă (cu excepţia 
sulfadimidinei sodice şi sulfadimetoxinului sodic, care se pot administra şi profund i.m.). 
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Fig. 3.1. Structura sulfonamidelor 
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Fig. 3.2 Prezentarea sulfamidelor 
 

Consecutiv administrării i.v. sau i.m., nivelurile maxime din sânge sunt atinse foarte 
rapid, susţinerea nivelurilor terapeutice făcându-se prin readministrări frecvente.  

În general, niveluri ale sulfamidei de 80-150 mcg/ml de sânge, la om şi de 50 
mcg/ml, la animale sunt considerate suficiente pentru a declanşa efecte terapeutice.  

Totuşi există sulfamide care reclamă doze mai mari.  
Odată atins nivelul plasmatic optim, administrările orale se vor repeta la fiecare 8 ore 

(pt. monogastrice) sau fiecare 12 ore (pt. rumegătoarele mari). 
Compuşii long-acting (retard) cum ar fi de exemplu sulfametoxipirididazina sau 

sulfametilfenazolul se pot administra doar o singură dată pe zi.  
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Conduita generală  
Este de a administra doze de atac iniţiale mari, pentru atingerea unor niveluri 

sangvine optime şi apoi de a continua cu doze consecutive mai mici (creşteri ulterioare ale 
dozelor nu va creşte proporţional şi rata sulfamidei din sânge).  

Administrarea orală a sulfamidelor la rumegătoare, nu va duce afectarea florei 
ruminale, asigurând efecte sistemice folositoare. 

Supradozările şi utilizarile prelungite de sulfamidă determină efecte secundare.  
Pe calea seroaselor absorbţia este bună, putându-se realiza concentraţii sanguine 

înalte. Pe această cale se realizează tratamente generale înlocuind calea intravenoasă, dar şi 
tratamente locale (intrapleurale în pleurite şi pleurezii).  

Administrarea rectală a sulfamidelor dă absorbţii neuniforme şi este puţin folositoare 
în medicina veterinară.  

Se mai pot administra intramuscular unele soluţii uleioase. 
Sulfamidele pătrund şi în elementele figurate ale sângelui, în seroase, lichidul 

sinovial, transudate, exsudate, permiţând efecte benefice în terapie, cu condiţia să nu existe 
puroi.  

De reţinut că în infecţiile supurative acţiunea sulfamidelor este mai slabă sau chiar 
pot fi inactivate, datorită faptului că puroiul este bogat în acid paraaminobenzoic (APAB).  

Prezenţa unor substanţe cu structură para-aminobenzoică diminuează activitatea 
sulfamidelor (ex. procaina, anestezina). 

Excepţia o constituie sulfamidele dublu substituite, care sunt greu absorbabile 
(Ftalisulfatiazolul, Sulfaguanidina, Formo-sulfamida, Succinil-sulfamida, etc.) folosite 
exclusiv pentru tratamentul local al enteritelor, realizând concentraţii mari în tubul 
digestiv. Aceste sulfamide se elimină aproape în totalitate prin fecale. 

Pe cale parenterală, absorbţia este în funcţie de calea folosită, cea i.v. fiind rapidă şi 
realizând concentraţii maxime imediate.  

Pe calea seroaselor absorbţia este bună, putându-se realiza concentraţii sanguine 
înalte. Pe această cale sunt realizate tratamentele generale înlocuind calea intravenoasă, dar 
şi tratamente locale (intrapleurale în pleurite şi pleurezii).  

Administrarea rectală a sulfamidelor dă absorbţii neuniforme şi este puţin folositoare 
în medicina veterinară. Se mai pot administra intramuscular unele soluţii uleioase. 

După pătrunderea în sânge, sulfamidele se cuplează cu proteinele plasmatice.  
 

Din acest punct de vedere se împart în: 
•  sulfamide clasice, cu un procent redus de cuplare şi cu o durată de acţiune în 

organism mai scurtă, şi 
•  sulfamide retard, care se cuplează masiv cu proteinele plasmatice şi acţionează un 

timp mai îndelungat în organism, eliberându-se sub formă liberă prin sânge. Concentraţiile 
de sulfamidă în sânge trebuie să asigure un nivel minim inhibant asupra bacteriilor sau 
germenilor pe toată durata tratamentului.  

Scăderea concentraţiei sanguine sub cea minimă inhibantă, determină apariţia unor 
fenomene de rezistenţă.  

Concentraţia minimă inhibantă este de 3 mg sulfamidă/100 ml sânge.  
În prima fază, după absorbţie, concentraţiile sanguine sunt mai înalte, aceasta 

depinzând de calea de administrare.  
Administrările intravenoase şi cele parenterale dau concentraţii iniţiale înalte, care se 

menţin câteva ore, coboară treptat şi în funcţie de tipul sulfamidei ajung mai rapid sau mai 
lent la concentraţia minimă inhibantă. 

În administrările pe cale orală, concentraţia de vârf este mai joasă decât în cazul 
administrărilor parenterale şi apare după o durată mai lungă.  

Aceste administrări menţin mai mult sulfamida în organism prin absorbţia mai lentă a 
sulfamidei. Sulfamidele administrate pe cale orală, de obicei se absorb bine.  
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Sulfamidele care se absorb uşor au acţiune generală, difuzează în ţesuturi şi organe 
inclusiv prin barierele organismului, ajung în circulaţia fetală atingând până 50% din 
concentraţia maternă.  

Difuzează bine în LCR traversând bariera hematoencefalică.  
În ţesuturi şi organe ating concentraţii, de regulă, la 40-60% din concentraţia 

sanguină. Concentraţii mai mari se realizează în rinichi, organul de eliminare a 
sulfamidelor, şi în ficat, organul de metabolizare a acestora.  

În aceste organe se realizează concentrarea sulfamidelor depăşind concentraţiile 
sanguine ale substanţei.  

Coeficientul de difuziune în pulmoni este foarte important, la fel ca şi cel de difuziune 
în organele în care infecţia se localizează cu precădere.  

Sulfamidele pătrund şi în elementele figurate ale sângelui, în seroase, lichidul 
sinovial, transudate, exsudate, permiţând efecte benefice în terapie, cu condiţia să nu existe 
puroi. 

 

Metabolizarea  
 
Se realizează în ficat, fie prin biotransformare, fie prin conjugare.  
Biotransformarea se realizează prin procesele de oxidare aromatică ciclică sau 

alchilică. Un mecanism important este acetilarea sulfamidelor la funcţia aminică, întâlnită 
la sulfamidele clasice.  

Acetilarea la funcţia aminică a sulfamidelor are dezavantajul că în urină metaboliţii 
precipită; în urina acidă putând forma chiar microcristale (care pot bloca tubii renali).  

Acetilarea este o cale importantă mai ales pentru sulfamidele mai vechi care erau 
acetilate.  

Compuşii acetilaţi sunt foarte puţin solubili în apă şi de aceea pot determina apariţia 
de cristale care pot  precipita în urină.  

Comparativ, un avantaj al sulfamidelor piramidinice (sulfadiazină, sulfamerazină, 
sulfadimidină) este acela că derivatul acetil este mult mai solubil, ca la alte sulfamide şi 
deci, riscul este mult mai mic..  

Totuşi această consideraţie este mai importantă clinic în medicina umană decât în cea 
veterinară, acetilarea fiind o cale metabolică mult mai importantă ca la animale.  

O cale importantă de metabolizare, în special la sulfamidele retard, este 
glucuronoconjugarea, care permite formarea unor metaboliţi, cu eliminare uşoară  

 
Eliminarea sulfamidelor  
 
Se petrece în rinichi, unde sulfamida necuplată este excretată de către glomerul.  
Moleculele ionizate sunt excretate activ în tubii proximali.  
Reabsorbţia se petrece în tubii uriniferi prin procese de difuziune pasivă a 

componentelor liposolubile neionizate.  
Reabsorbţia sulfamidei are loc în tubuli prin difuziunea pasivă a compuşilor 

neionizaţi liposolubili.  
Proporţia de medicament neionizată va fi dependentă de pKa şi de pH-ul fluidului 

tubular.In general pKa-ul sulfamidelor este între 6 şi 7,4 (cu excepţia sulfanilamidei, 10,4) 
şi sunt acizi slabi.  

Cu toate acestea, în cazul sulfadimetoxinei (pKa=6), într-o urină alcalină (pH =8), 
rata pKa – pH =-2, rata fracţiunii neionizate / ionizată = 1:100.  

Această balanţă este clar în favoarea balanţei ionizate, care din această cauză va fi 
mai puţin absorbită, tendinţa fiind de a rămâne în fluidul tubular.  

Oricum, urina alcalină are tendinţa de a reţine sulfamida (şi derivaţii lor acetilaţi) în 
soluţie şi astfel este puţin probabilă cristalizarea.  
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Urina ierbivorelor este în mod normal alcalină şi astfel, nu mai este necesară o altă 
alcalinizare, dar la câine şi pisică (urină acidă) alcalinizarea urinei este necesară, lucru 
adesea omis de practicieni. 

Viteza de eliminare a sulfamidelor depinde în cea mai mare parte de procentul de 
cuplare al acestora cu proteinele plasmatice.  

Sulfamidele se elimină sub formă liberă (forma cuplată fiind rezervorul de unde se 
elimină cea liberă).  

 
Din punct de vedere al vitezei de eliminare renală, sulfamidele se împart în 6 grupe: 
 

1). cu eliminare ultrarapidă (Sulfatioureea sau Badionalul), cu timp terapeutic util 
de 2-3 ore; 

2). cu eliminare rapidă (Sulfatiazolul), care au timpul terapeutic de 4-6 ore; 
3). cu eliminare medie (Sulfafenazolul, Orisul, Sulfametoxazolul, Gantanol, 
Sulfisomidina sau Elkosin), care se menţin în organism de 12 ore; 

4). cu eliminare lentă (Sulfamerazina, Sulfodimerazina, Sulfametinul, Bayrena, 
Sulfametoxipirimidazina sau Retamid) care se elimină din organism după 24 ore; 

5). cu eliminare foarte lentă (Sulfametoxipirazina, Longun sau Sulfalen), cu durata 
de acţiune în organism de 48 ore; 

6). cu eliminare ultralentă (Sulfadimetoxi pirimidina, Sulfadoxinul, 
Sulformetoxinul), cu timpul util terapeutic de 72 ore, dar în administrări orale la 
păsări atinge 5 zile. 

 
În afară de eliminarea renală după administrarea orală există şi cantităţi mai mici sau 

mai mari de sulfamide în fecale, în funcţie de gradul de absorbţie iar uneori în lapte.  
Uneori concentraţiile crescute din lapte pot produce probleme în industria 

brânzeturilor oprind fermentaţia.  
Sulfamidele se mai pot elimina prin ouă, eliminarea făcându-se atât în albuş cât şi în 

gălbenuş.  
Riscul teoretic al sulfamidoterapiei este cristaluria, ca urmare a precipitării 

sulfamidelor slab solubile în tubuli, pelvice şi uretere.  
Aceasta va determina reducerea cantităţii urinare, durere şi prezenţa albuminei în 

urină. Aceste serioase neajunsuri pot fi minimalizate la animalele în tratament prin reguli 
de bază:  

- adăparea animalelor cu apă la discreţie, deshidratarea duce la concentrarea urinei, 
- efectuarea tratamentelor maxim 7 zile, 
- utilizarea asocierilor sulfamidice (ex. Sulfapiridina + sulfamerazina + sulfadiazina). 
 
Dozarea îndelungată la rumegăroare poate determina în cazuri rare supresia florei 

simbionte, dozajul de foarte lungă durată determinând diaree şi probleme legate de 
distrugerea producţiei de vitamina K de către flora ruminală. 

Toxicitatea sulfamidelor la păsări este recunoscută prin scăderea producţiei şi calităţii 
ouălor. În cazul sulfaquinoxalinei poate fi întâlnită diateza hemoragică a puilor.  

 
Spectrul antibacterian al sulfamidelor  
 
Este considerat larg.  
El cuprinde coci Gram negativi şi Gram pozitivi (mai ales streptococi, stafilococi, 

pneumococi, bacterii Gram negative) şi Gram pozitive (B. anthracis, Pasteurela), 
Clostridium, B. mallei), în actinobaciloză, în actinomicoză şi asupra Corynebacterium spp. 

De asemenea, sulfamidele dau rezultate bune şi în coccidiozele aviare, dar nu sunt 
active în rickettsioză, asupra virusurilor mici şi în cazul bacililor acido-alcoolo-rezistenţi 
(tabelul 3.1.). 
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Tabelul 3.1.  
Activitatea antibacteriană relativă (1-4) a sulfamidelor 

(după Bywater, 1993) 
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Sulfamide clasice 2 1 1 2 - 3 2 2 - 1 3 - - - 
Trimetoprim 3 2 2 3 - 4 3 3 - ? 4 - - - 

Trimetoprom + sulfamide 4 2 2 4 - 4 4 3 - 4 4 - - - 
 

Modul de acţiune al sulfamidelor  
Este bacteriostatic. Ele determină inhibiţia înmulţirii bacteriene, lezând uşor celulele 

bacteriene. Aceasta va permite ulterior fagocitoza celulelor bacteriene.  
În prezenţa sulfamidelor fagocitoza este activată, celulele sunt mai vulnerabile.  
Procesul de fagocitoză este atât de intens, încât nici nu se mai formează imunitate.  
De regulă, sulfamidele nu interferează procesele de imunogeneză (în doze foarte mici 

fiind chiar şi stimulatori pentru creşterea celulară), şi pentru succesul acţiunii lor, va fi 
necesar ca bacteriile să fie sensibile natural la acţiunea acestora.  

Asocierea sulfamidelor cu potenţializatori de sulfamide dă efect bactericid.  
Sulfamidele inhibă dezvoltarea bacteriilor sensibile, în concentraţii de 1:20.000, iar 

streptomicina inhibă la 1:500.000, tetraciclina la 1:1.000.000.  
Acţiunea sulfamidelor este diminuată mult în sânge, puroi, în prezenţa proceselor de 

degradare celulară şi tisulară bogate în acid para-aminobenzoic.  
Acţiunea bacteriostatică este maximă în faza de multiplicare intensă a bacteriilor şi în 

special asupra germenilor de după multiplicarea de invazie. Cea optimă este cea după faza 
logaritmică de înmulţire a bacteriilor prin sărăcirea de acid para-aminobenzoic şi folosirea 
prin substituţie a sulfamidelor. 

 
Mecanismul de acţiune al sulfamidelor  
este cel de interferare metabolică, la nivelul sintezei de acid folic, dar există şi 

bacterii care nu necesită acţiunea acidului para-aminobenzoic în formarea acizilor nucleici 
ci îşi pot lua compuşi metabolici gata sintetizaţi de mediu (acidul folic).  

Molecula de sulfamidă este foarte asemănătoare cu cea de acid para-aminobenzoic, 
atât ca dimensiuni, structură spaţială, distanţe interatomice şi distribuţia sarcinilor electrice. 

Mărimea moleculei de acid para-aminobenzoic este de 6,7 Å, comparativ cu 6,9 Å la 
sulfamide şi 2,3 Å lăţime faţă de 2,4 Å la sulfamide.  

 
Distribuţia spaţială  
Este asemănătoare mai ales când există substituiri la funcţia amidică, distribuţia 

atomică a sarcinilor electrice şi distanţele interatomice având rol important în distribuţia 
tridimensională. Gruparea carboxil -COOH are un caracter electronegativ mai puternic de 
cât cea sulfanil. Sulfamidele care au la azotul amidic un radical au asemănare spaţială mai 
mare cu acidul para-aminobenzoic şi acest substituent influenţează mult acţiunea 
bacteriostatică.  

Electronegativitatea creşte, ca şi caracterul acid, cu valori apropiate ale acidului para-
aminobenzoic. Această asemănare între două molecule permite în mediu sărac în acid para-
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aminobenzoic şi lipsit de acesta ca bacteriile să piardă selectivitatea în chimiotactismul lor 
şi să integreze molecula de sulfamidă în sinteza de acid folic, în locul acidului para-
aminobenzoic, constituent al structurii normale.  

Acidul folic este format în mod normal de pteridină, acid para-aminobenzoic şi acid 
glutamic. Aceasta este o vitamină din grupul B şi este necesară în sinteza acizilor nucleici, 
prezenţa sa fiind indispensabilă. Acizii folici înglobează derivaţi ai acidului 
pteroilglutamic, cu rol de furnizor de grupări monocarbonice, necesar constituenţilor 
indispensabili vieţii. Acidul folic se transformă în acid tetrahidrofolic (folinic).  

Transformarea acidului dihidrofolic în tetrahidrofolic indispensabil sintezei acizilor 
nucleici se realizează sub acţiunea dihidrofalatreductazei, care este sensibilă şi interferată 
de o altă grupă de chimioterapice din grupa diaminopirimidinei, care blochează acest 
proces şi care acţionează atât antibacterian cât şi antiprotozoaric.  

 
Antagoniştii sulfamidelor 

 
Activitatea competitivă a sulfamidelor a fost demonstrată prin adiţia unor compuşi 

metabolici pe care organismul nu este capabil să le sintetizeze în prezenţa sulfamidelor.  
Acestea au eliminat activitatea antibacteriană a sulfamidelor, oricare din următorii 

metaboliţi fiind consideraţi antagonşti: 
- acidul paraaminobenzoic şi structurile înrudite, cum ar fi anestezicele locale cu 

nucleu p–aminobenzoic (ex. procaina, butacaina, benzocaina), unele antibiotice (ex. 
procain penicilina), 

- alţi membri ai compexului B (ex. nicotinamida, acidul folic, colina) precum şi 
precursorii acestora incluzând numeroşi aminoacizi (ex. acidul glutamic, metionina) 

- unele proteine care se pot combina parţial cu sulfamidele şi astfel, le pot elimina, 
cel puţin temporar, activitatea antibacteriană (gelatina, albumina, peptona şi proteina 
serică), deasemenea asociat cu acest grup de substanţe, nu trebuie uitat faptul că 
sulfamidele sunt constant antagonizate de către lichidele tisulare şi sângele prin care 
circulă, 

- produşii rezultaţi consecutiv morţii celulare şi tisulare, în special puroiul, care 
acţionează şi ca barieră mecanică (non-vasculară). 

 
Toxicitate şi efecte secundare 

 
Sulfamidele au un coeficient terapeutic destul de ridicat, dar pot determina efecte 

toxice în cazul unor supradozări masive sau în cazul unor tratamente prelungite.  
Riscul principal al sulfamidelor este cristaluria, în tubuli şi uretere, urmarea 

precipitării în cazul sulfamidelor slab solubile.  
Efectele asupra tabloului sanguin în primele ore sunt legate de: leucocitoză, şi în 

special limfocitoză, pentru ca ulterior să se instaleze leucopenia care se poate accentua 
mergând până la agranulocitoză.  

De asemenea, în acest timp mai poate apare şi o trombocitopenie care dă naştere 
adesea la diateza hemoragipară.  

În sânge, dozele crescute de sulfamide şi tratamente prelungite, duc la apariţia 
methemoglobinemiei. În asemenea cazuri se fac tratamente cu albastru de metilen pentru 
reducerea hemoglobinei în oxihemoglobină.  

Dozajul sulfamidelor la rumegătoare poate fi urmat de supresia dezvoltării florei 
specifice ruminale. De obicei fără urmări majore, totuşi, administrările de lungă durată pot 
fi urmate de diaree, depresie şi probleme de ordin hematologic (hemoragii) ca urmare a 
supresiei producţiei vitaminei K de către flora specifică ruminală. 

La păsări toxicitatea este semnalată prin scăderea producţiei de ouă şi subţierea cojii 
ouălor.  

Diateza hemoragică (în special la sulfaquinoxalină) este frecvent întâlnită.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
93 

Trombocitopenia este mai accentuată la păsări în cazul Sulfochinoxalinei, care este 
responsabil de sindromul hemoragipar specific. Tot la păsări, sulfamidele se pot concentra 
în ovar, determinând eliminarea acestora prin ouă şi pot determina fenomenul de 
diminuare şi inhibiţie a ouatului precum şi fenomene degenerative ale foliculilor ovarieni, 
ceea ce va duce la tulburări ale funcţiei de reproducere în cazul loturilor de reproducţie, 
care, din această cauză, urmează a fi dirijate pentru îngrăşare.  

Şi la păsări, sulfamidele pot produce distrugerea florei simbionte din intestin cu 
apariţia de avitaminoze sau hipovitaminoze K, motiv pentru care  tratamentele cu 
sulfamide se însoţesc adesea de administrarea de vitamină K în apa de băut. 

La carnivore, administrarea unor cantităţi mari de sulfamide pot da naştere la 
fenomene nervoase, mai ales la tineret.  

Administrarea i.v. a Sulfatiazolului duce la declanşarea imediată a vomei de natură 
centrală.  

Sulfamidele care acetilează la funcţia aminică, la eliminarea renală în urina acidă a 
carnivorelor, pot da microcristalurie, care poate bloca glomerulii şi leziona tubii renali. Din 
această cauză în tratamentele cu sulfamide la carnivore se recomandă cantităţi mari de 
lichide şi folosirea bicarbonatului de sodiu pentru alcalinizarea urinei. 

Simptomele incipiente ale iatropatiei cu sulfamide sunt scăderea producţiei de urină, 
durere, albuminurie.  

Aceste neajunsuri pot fi minimalizate prin triada: 
- animalele tratate să aibe acces liber la apă, pentru că orice deshidratare va conduce 

la concentrarea urinei, 
- niciodată terapia cu sulfamide nu va depăşi 7 zile,  
- cea mai recomandabilă alternativă este utilizarea asocierilor de sulfamide.  
Cea mai recomandată combinaţie: sulfapiridină, sulfamerazină, sulfadiazină. 

 
Indicaţii şi contraindicaţii 

 
Sulfamidoterapia se aplică numai în cazul germenilor naturali sensibili la sulfamide 

şi se recomandă sulfamidograma înaintea efectuării tratamentelor.  
Eficacitatea tratamentului este mai bună în perioada de înmulţire a bacteriilor, când 

îşi sintetizează masiv acid folic, necesar pentru sintezele de acizi nucleici. Totuşi, se pot 
folosi şi în perioada de înmulţire latentă a bacteriilor.  

Se va porni cu o doză de atac, care este mai mare decât celelalte doze din ziua 
respectivă. Tratamentul se face cu doze descrescânde, doza cea mai mare fiind în prima zi 
a tratamentului. Sulfamidemia activă trebuie menţinută permanent prin doze de întreţinere 
în aşa fel încât să nu scadă sub concentraţia minimă inhibantă. Tratamentul se continuă şi 
după vindecarea clinică, încă 24-48 de ore, până la vindecarea bacteriologică. 

 
Recomandări în sulfamidoterapie: 

 

• În caz că se întrerupe tratamentul, el nu se mai reia cu sulfamide.  
• Se recomandă asocierile de sulfamide sub formă de di- sau trisulfamide, în funcţie 

de cinetica proprie a fiecărei sulfamide.  
• Se recomandă asocierea sulfamidelor cu potenţializatori de sulfamide, cu activitate 

mai puternică şi la care rezistenţa se instalează mai greu.  
• Se recomandă asocierea sulfamidelor cu alte chimioterapice sau cu antibiotice 

bacteriostatice.  
• Este contraindicată asocierea la sulfamide a vitaminei H1, B9, a drojdiei de bere, a 

anestezicelor locale cu structură para-aminobenzoică, a aminoacizilor care conţin 
sulf şi alimentaţia cu carne. 

În cazul tratamentelor profilactice (holera aviară), terapia profilactică trebuie 
susţinută, folosind sulfamide cu eliminare foarte lentă sau ultralentă. Se recomandă terapia 
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de susţinere a organismului inclusiv terapia nespecifică pentru a desăvârşi efectul 
sulfamidelor prin fagocitoză bacteriană. 

Ca mod de administrare ele se administrează oral sau parenteral: 
Calea orală poate fi folosită şi la tratamentele în masă, fie în amestec cu furajele, fie 

în amestec cu apa de băut (la păsări şi suine).  
Administrarea la celelalte specii se face, de regulă, individual.  
Administrarea parenterală - se face cel mai adesea pe cale intravenoasă.  
Administrarea Sulfatiazolului, soluţie injectabilă 20% este interzisă pe cale 

subcutanată sau intramusculară, deoarece dă naştere la flegmoane sau abcese. 
Local - sulfamidele se pot administra sub formă orală în cazul enteritelor, folosind 

sulfamide greu absorbabile.  
Există şi sulfamide care se concentrează în urină (ex. 7eoxazolul), folosit pe cale 

orală - pentru tratamentul căilor urinare şi renale. 
Pe suprafaţa pielii şi a mucoaselor, sulfamidele se pot aplica prin pudraj pe plăgi, 

fiind un bun cicatrizant de suprafaţă sau sub formă de hemopansament sulfamidat43.  
Se mai pot folosi preparate cu uz local, sub formă unguentelor sulfamidate sau ca, 

soluţii şi bujiuri efervescente (pesarii) pentru aplicaţiile intrauterine. 
Posologia sulfamidelor este diferită în funcţie de tipul acestora, dozele fiind în 

general mult mai mari comparativ cu antibioticele (foarte variabile, in general cuprinse 
între 50-300 mg/kgc), după cum urmează: 

La sulfamidele clasice, în administrările orale doza este de 0,12-0,15 g/kcorp/zi în 
prima zi, care apoi coboară până la 6-8 cg/kcorp/zi până în a 5-a zi.  

În administrările parenterale dozele sunt puţin mai mici, de 0,10-0,12 g în prima zi, 
care apoi coboară la 0,06 g în a 6-a zi.  

În cazul administrărilor sulfamidelor greu absorbabile administrate pe cale orală 
dozele sunt de 0,20 g/kcorp/zi.  

În cazul sulfamidelor retard dozele pro die sunt de 8-10 cg/kcorp/zi, putând a coborî 
până la 4 cg/kcorp/zi în ziua a 5-a a tratamentului 
 

Sulfamidorezistenţa 
 

Poate fi naturală sau câştigată: 
 

Sulfamidorezistenţa naturală  
Apare la bacteriile şi microorganismele care pot lua acidul folic preformat din mediu 

şi care nu pot să-l sintetizeze singure.  
 
Rezistenţa câştigată  
Apare pe parcurs, mai rapid şi are o durată mai lungă.  
Aceasta are la bază adaptarea enzimatică a metabolismului bacterian sau a unei specii 

a bacteriilor sau medieri ale factorului R. bacteriilor pot să ia o altă cale enzimatică sau să 
ia acid folic preformat din mediu şi se selectează printr-un proces mai lent.  

Rezistenţa mediată de factorul R apare prin transfer de ADN microcromozomial.  
Prezenţa acidului para-aminobenzoic în mediu sau a compuşilor ce conţin acest acid 

(puroi, unele medicamente ca procaina, anestezina, etc.) pot favoriza apariţia 
sulfamidorezistenţei. De asemenea, greşeli în tratament, lipsa dozei de atac, doza prea 
mică, doza de întreţinere prea mică, pot declanşa apariţia sulfamidorezistenţei.  

Rezistenţa odată câştigată este încrucişată cu toate sulfamidele.  
Asocierea sulfamidelor ca di- sau trisulfamide dau concentraţii mai mari, fiecare 

acţionând pe cont propriu, diminuând sulfamidorezistenţa. În mod asemănător acţionează 
şi produsele potenţializate cu Trimetoprim. 

                                                           
43 (amestec de sânge cu soluţie de Sulfatiazol 20%, în părţi egale, aplicat sub formă de pansamente pe plăgi, realizează o cicatrizare “per 
primam” (fără urme), efectul bacteriostatic fiind realizat de sulfamide, iar efectul stimulator de componenta sanguină. 
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3.1. Sulfamide a.u.v. 
 

3.1.1. Sulfamidele sistemice 
 
Sulfanilamida (sulfamida mamă).  
Ea nu se mai foloseşte în administrările generale ci numai în cele locale.  
Se foloseşte doar sub formă de pudraj pe plăgi, fie singură fie asociată, în aplicaţiile 

locale ca unguente sau în aplicaţiile intrauterine. 
 
Sulfadimidina (sulfametazina)  
Este o sulfamidă cu acţiune semiretard, de 12-24 ore (timpul de înjumătăţire la 

eliminare este de 8–12 h.). Se absoarbe rapid, cuplează aproximativ 75% cu proteinele 
plasmatice şi realizează nivele înalte în sânge, difuzează foarte bine în pulmoni.  

Popularitatea acestei sulfamide se datorează faptului că, datorită solubilităţii bune a 
sulfamidei şi metaboliţilor, riscul cristaluriei este foarte mic (timpul de înjumătăţire la 
animalele de rentă este de 8-12 ore).  

Se administrează în numeroase boli infecţioase, infecţii şi în leziuni locale.  
Injectabil se folosesc soluţiile 33% sau 20%, administrate s.c. sau i.v. la animalele 

mari  
Oral se administrează în doze de 8-10 cg/kcorp. (se cunosc şi produse condiţionate 

sub formă de bol, pentru bovine). 
Se foloseşte şi la păsări în coccidioză şi holera aviară.  
Pe cale orală, mai modern, se poate condiţiona în boluri controled slow release44 

(pentru bovine), în doze de 100 mg/kcorp., sau parenteral, i.v. lent, rar s.c. (sarea sodică în 
soluţii 20%).  

 
Sulfadiazina  
A fost prima dintre sulfamidele pirimidinice (fig. 3.3.).  
Ea se absoarbe bine în tubul digestiv totuşi, nu la fel de bine ca sulfanilamida, se 

distribuie rapid şi uniform în ţesuturi, se absoarbe în lichidul cefalorahidian şi are timpul 
de înjumătăţire la aproximativ 3 ore.  

Cuplează destul de slab la proteine (14%), timpul de acţiune fiind considerat de 8-12 
ore.  

NN
HNSO2 NH2

 
Figura 3.3 Sulfadiazina 

 
Importanţa terapeutică a sulfadiazinei rezidă în special din asocierea sa cu 

trimetoprimul. 
 
Sulfadimetoxina (sulfadoxina) 
Este asemănătoare structural sulfadiazinei (fig. 3.4.) şi este importantă pentru 

concentraţiile mari pe care produce la categoriile de animale mari, unde timpul de 
înjumătăţire este de 11–15 ore.  

                                                           
44 Bol cu eliberare lentă controlată. 
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N

N

HNSO2 NH2

OCH3

OCH3  
Fig. 3.4 Sulfadimetoxina (sulfadoxina) 

 
Sulfadoxina are o eliminare ultralentă, se menţine în organism 72 de ore la valorile 

terapeutice, cuplează aproximativ 90-95% cu proteinele plasmatice, asigură concentraţii 
sub formă liberă înalte pe tot parcursul tratamentului.  

Toxicitatea sulfadoxinei este foarte redusă şi difuzează foarte bine în toate ţesuturile 
şi organele.  

Metabolizează prin glucuronoconjugare şi se elimină fără a produce efecte secundare 
renale. Este sulfamida cea mai folosită în preparatele potenţializate pentru uzul veterinar 
sub formă de soluţii injectabile 40%: Borgal, Trivetrin.  

Se foloseşte şi în tratamentul holerei aviare permiţând administrarea timp de 5-7 zile 
în terapia preventivă.  

Dozele terapeutice sunt de 50–55 mg/kgcorp, doză iniţială, pe cale orală, urmat de 
25–30 mg/kgcorp pe cale parenterală (s.c. sau i.v.) 

 
Sulfatiazolul  
Este o sulfamidă foarte activă asupra majorităţii bacteriilor sensibile la sulfamide, 

cuplează cu proteinele plasmatice în proporţie de 40-45%, iar concentraţia activă se 
menţine destul de puţin, până la 6 ore, în administrările parenterale şi 8-10 ore în 
administrările orale, fiind excretat destul de rapid.  

Sulfatiazolul sodic se poate administra parenteral şi cel mai adesea se întâlneşte în 
diverse asocieri sulfamidice (singur fiind incomod datorită excretării rapide). 

Sulfatiazolul se prepară la un pH puternic alcalin, solubilizarea făcându-se în mediu 
de NaOH la pH=10-12.  

Comparativ cu sulfadimidina şi sulfadimetoxina, sulfatiazolul este mai toxic şi de 
aceea, se preferă în terapeutică derivatul ftalilsulfatiazol, uz oral.  

La suine, unde administrarea intravenoasă este dificilă se foloseşte calea 
intraperitoneală. Sulfatiazolul se mai poate administra oral sub formă de comprimate sau 
pulberi, parenteral în soluţii 20% şi extern în unguente 10%. 

 
Sulfaetoxipiridazina  
Este utilizată ca atare sau în asocieri sulfamidice destinate animalelor mari.  
Vârful plasmatic este atins la 6-8 ore după administrari unice.  
Există deja condiţionări orale de tipul controled slow release bolus, care pot menţine 

niveluri plasmatice terapeutice pentru 2–3 zile după doar o singură doză (doza uzuală este 
de 55 mg/kgcorp).  

 
Sulfafenazolul  
Este o sulfamidă semiretard cu absorbţie şi difuziune foarte bună, realizează o 

cuplare cu proteinele plasmatice în proporţie de 80%.  
Se menţine în organism 12 ore, difuzează rapid şi realizează concentraţii mari 

pulmonare în majoritatea organelor şi ţesuturilor. Eliminarea se petrece pe cale renală. 
Sulfafenazolul se livrează sub formă de soluţii injectabile 20%, care se administrează 

la interval de 12-48 h. 
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Sulfametinul  
Este o sulfamidă care cuplează masiv cu proteinele plasmatice (90%).  
Se absoarbe rapid în administrările orale, iar eliminarea este lentă, menţinându-se în 

organism la concentraţia terapeutică 24-36 de ore.  
Sulfametinul are toxicitate redusă şi se foloseşte în toate injecţiile. Se realizează şi la 

noi în ţară sub formă injectabilă, pulbere sau comprimate. 
 
Sulfatioureea (Badionalul)  
este inclusă de obicei în alte preparate chimioterapice, timpul său de acţiune fiind 

scurt. Asociat cu Marfanilul, formează preparatul Marbadal, folosit în diferite administrări 
locale şi mai ales în cele intrauterine. Marbadalul intră în compoziţia Tardomyocelului 
(Endomyocel) folosit în terapia intrauterină. 
 

3.1.2. Sulfamidele topice 
 
Sulfacetamida  
Este o sulfamidă puternic acetilată la funcţia aminică, se absoarbe uşor dar se elimină 

rapid. Este folosită sub forma sa de sare sodică şi se administrează cel mai adesea în 
asocierile topice şi oftalmice, extern (colirul cu Sulfacetamidă 10%) în conjunctivite şi 
cheratite, fiind non-iritant pentru ochi, medicamentul difuzând foarte bine în ochi.  

Asocierile cu neomicina şi cu corticosteroizii sunt şi ele eficiente în această sferă. 
Sulfacetamida se mai poate folosi în aplicaţiile rinofaringiene (soluţiile 5% 

gliceroalcoolice), în otitele externe sau ca sulfamidă enterică (forma ftalilată).  
Intravenos, se foloseşte în asociaţiile de sulfamide intrând în compoziţia produselor 

Ametosulfin şi Suzotril. 
 
Sulfatioureea (Badionalul)  
Este inclusă în alte preparate chimioterapice, timpul de acţiune individual fiind scurt.  
Asociat cu Marfanilul, formează preparatul Marbadal, folosit în diferite administrări 

locale şi mai ales în cele intrauterine.  
Marbadalul intră în compoziţia Tardomyocelului (Endomyocel) folosit în terapia 

intrauterină. 
 
�eoxazolul  
Este o sulfamidă cu acţiune locală urinară, care se concentrează foarte mult în 

rinichi şi este foarte activă în infecţii urinare cu E.coli, Proteus, Pseudomonas, etc.  
Se livrează sub formă de comprimate sau soluţii 40%. 
 
Sulfanilamida (sulfamida mamă) nu se mai foloseşte pentru administrările generale 

ci numai în cele locale. Se foloseşte sub formă de pudraj pe plăgi, fie singură fie asociată, 
în aplicaţiile locale ca unguente sau în aplicaţiile intrauterine. 

 
3.1.3. Sulfamidele enterice 

 
Cei mai importanţi reprezentanţi ai acestui grup sunt:  
 

• sulfaguanidina,  
• ftalilsulfatiazolul,  
• ftalilsulfacetamida şi  
• succinilsulfatiazolul,  

 

care sunt sulfamide cu solubilitate foarte mică şi sunt foarte puţin absorbite, cu excepţia 
sulfaguanidinei, (care este absorbită în proporţie de 50%) după administrări unice, şi nu va 
mai avea deci, activitate strict intestinală.  
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În ultimii ani s-a constatat că un oarecare grad de absorbţie este util datorită efectului 
local exercitat asupra mucoasei intestinale în timpul şi după absorbţie, şi este important 
datorită faptului că, conţinutul bacterian al mucoasei este adesea foarte mare şi doar 
activitatea strict intraintestinală asupra acestora, va fi ineficientă împotriva acestor 
organisme.  

Activitatea produşilor ftalil şi succinil este datorată eliberării produşilor lor 
sulfonamidici parentali, după ce ajung în intestinul gros, unde absorbţia acestora este 
minimă. Sulfatiazolul şi sulfacetamida sunt cel mai adesea partea activă a acestor 
molecule.  

Orice parte din aceste sulfamide care este absorbită se va comporta ca orice 
sulfamidă sistemică.  

Consecutiv absorbţiei sulfaguanidinei activitatea sa va fi foarte asemănătoare cu cea a 
sulfanilamidei.  

Colita ulcerativă este tratată cu sulfalazină.  
Deci, în acepţiunea actuală, o acţiune strict intestinală nu este cea mai eficientă.  
Orice sulfamidă enterică are mod de acţiune la fel cu cele sistemice. 
Modul de prezentare al sulfamidelor enterice este sub formă de pulberi insolubile 

albe. Dozele administrate sunt de 100-150 mg/kg corp, pentru ftalilsulfatiazol şi 
succinilsulfatiazol, în două administrări pe zi şi de 90-260 mg/kgc, tot de două ori pe zi la 
ftalilsulfacetamidă. 

 
Sulfamerazona  
Are calităţi similare cu un timp de acţiune circa 8 ore. 
 
�eoxazolul  
Este o sulfamidă cu acţiune locală urinară, care se concentrează foarte mult în 

rinichi şi este foarte activă în infecţii urinare cu E. coli, Pseudomonas spp., Proteus spp., 
etc. Se livrează sub formă de comprimate sau soluţie 40%. 

 
Sulfametinul  
Este o sulfamidă care cuplează masiv cu proteinele plasmatice (90%). Se absoarbe 

rapid în administrările orale, iar eliminarea este lentă, menţinându-se în organism la 
concentraţia terapeutică 24-36 de ore.  

Sulfametinul are toxicitate redusă şi se foloseşte în multe formulări injectabile.  
Se realizează şi la noi în ţară sub formă injectabilă, pulbere sau comprimate. 
 

3.1.3.1 Asociaţiile de sulfamide 
 
Suzodil pulbere  
Este o disulfamidă formată din Sulfametazină şi Sulfacetamidă în proporţie 1:1. Se 

administrează oral. 
 
Suzotril pulbere   
Este o trisulfamidă formată din Sulfatiazol, Sulfacetamidă şi Sulfadimidină sodică, în 

proporţie 1:1. Se administrează oral.  
Suzotril F pulbere se administrează pe cale orală şi este formată din Sulfadimidin, 

Sulfacetamidă şi din Ftalisulfatiazol. Se foloseşte în tratamentul enteritelor şi a 
pneumopatiilor. 

 
Suzotril injectabil  
Este o soluţie 30% care conţine Sulfacetamidă sare sodică 10p, Sulfametazină 10p, 

Sulfatiazol 10 p, NaOH şi apă distiltă ad 100. Se administrează în injecţii intravenoase. 
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Suzodril  
Este o soluţie injectabilă care conţine Sulfatiazol sare sodică 16,28%, Sulfacetamidă 

sare sodică 15% şi apă distilată până la 100 ml. 
 
Ametosulfin  
Este o soluţie injectabilă 30%, care conţine Sulfatiazol, Sulfacetamidă sodică şi 

Sulfametin câte 10 p. Se injectează 2,5-4 ml/kg greutate vie (8-12 cg/kcorp) strict 
intravenos la un interval de 24 de ore.  

Pentru tratamentul coccidiozei se pot folosi preparatele: Sulfacoccidin, Sulfacoccirom 
Sulfaveridin şi Dacigal. 

 
Sulfotin  
Este un preparat având la bază sulfaclorpiridaniză sodică asociată cu Trimetroprim şi 

cu un antihistaminic. Este folosit în colibaciloze şi enterite la viţei. Se administrează de 
două ori pe zi câte 2 g, oral, la viţei, timp de 3-4 zile. 

 
Sumetrolim  
Are la bază Sulfametoxazol şi Trimetoprim. Este o soluţie injectabilă 24% şi se 

administrează odată pe zi, profund intramuscular câte 1 ml/10 kg greutate vie. 
 
Tetramidan  
Este un produs francez, amestec sub formă de pulbere, care se administrează oral şi 

care reprezintă un amestec de trei sulfamide, iar sub formă de soluţie injectabilă 25% 
cuprinde alte trei sulfamide şi se administrează intramuscular sau intravenos 0,25 ml/kcorp 
odată pe zi. 

 
�eodiar  
Este o suspensie care conţine: trei sulfamide, un chimioterapic şi un antihistaminic. 

Se foloseşte în tratamentul enteritelor la purcei pe cale orală cu o seringă dozatoare. 
Neodiarul se administrează odată pe zi la purcei de 7 kg şi două doze pe zi la purceii de 7-
12 kg, iar tratamentul durează trei zile. 

 
3.1.4. Homosulfamidele şi sulfonele 

 
Sunt sulfamide utilizate cu precădere în medicina umană, dar şi în cea  veterinară 

(homosulfamidele). 
 
Marfanil  
Realizează mai greu rezistenţă şi se foloseşte sub forma unor preparate injectabile ca 

trisulfamida Supronal sau asociat cu Badional sub denumirea de Marbadal, intrând în 
compoziţia unor preparate de uz extern ca Tardomyocel (Endomyocel). 

 
Diazona  
Este o sulfonă care se foloseşte în tratamentul leprei la om. Se mai întâlneşte şi în 

unele preparate destinate tratamentului coccidiozei la păsări. 
 

3.1.5. Sulfamidele antiprotozoarice 
 

Sulfamidele pot avea un aport important şi în lupta impotriva coccidiilor 
omniprezente mai ales în marile combinate avicole (vezi capitolul Chimioterapice). 

Modul de acţiune cel mai cunoscut al acestor sulfamide este în special asupra 
stadiilor imature, asexuale, dar şi asupra schizonţilor unde interferează calea acid 
folic/APAB.  
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Reprezentanţii acestei grupe au mai fost prezentaţi pe larg în cadrul capitolului 
Chimioterapice.  

Reamintim aici doar produsele cele mai importante: 
 
Sulfachinoxalina  
Este (4-amino-27-quino-xalin-yl-benzen-sulfon-amida) este o sulfamidă activă 

asupra coccidiilor şi este folosită şi în terapia curativă a holerei aviare.  
Efecte secundare. La găinile ouătoare, medicaţia trebuie oprită cu o lună înaintea 

ouatului existând pericolul afectării foliculilor ovarieni.  
Sarea sodică a Sulfochioxalinei se foloseşte în soluţie 19,2% sub denumirea de 

Sulfacoccidin, care se foloseşte preventiv şi curativ în coccidioza aviară.  
Se administrează în apa de băut în concentraţie de 1:4000.  
Ţinându-se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului s-a preparat produsul:  
 
Sulfaveridină  
Care este o asociere formată din 2,5% Sulfachinoxalină şi 2,2% Etoxidiaveridină.  
Acesta se foloseşte în apa de băut în concentraţii de 2‰ timp de 3 zile, apoi pauză 

două zile şi tratament 3 zile.  
Este mai activ decât Sulfacoccidinul şi fără efecte secundare. 
 
Dimerasol  
Este un produs condiţionat în soluţie 33% şi este activ asupra germenilor Gram 

negativi şi pozitivi şi dar şi asupra coccidiilor.  
Se administrează oral sau parenteral (intravenos, intramuscular sau subcutanat). 

 
3.1.6. Sulfamidele antihelmintice 

 
Studiile au demonstrat eficacitatea clorsulonului împotriva trematodelor, în special 

asupra lui Fasciola, stadii adulte, dar şi asupra unor forme imature (forme tinere de 6 
săptămâni la oaie şi de 8 săptămâni la viţel, au fost eliminate doar cu o doză unică).  

 
Clorsulonul  
Este 4-amino-6-(tricloro-ethenyl)-1,3-benzen-disulfonamida (fig. 3.5.)  
Medicamentul este rapid absorbit, într-o proporţie de 75% şi cuplează la plasmă 

(25%) şi celulele seriei roşii, de aici activitatea asupra trematodelor.  
 

Cl

NH2

SO2NH2H2NO2S

Cl2C C

 
 

Fig.3.5 Clorsulonul 
 

Metabolismul energetic al viermilor va fi afectat prin cuplarea la două enzime 
specifice, esenţiale metabolismului glucidic: fosfoglicerat-kinaza şi fosfoglicerat-mutaza.  

Clorsulonul nu este mutagen sau teratogen, având indicele de siguranţă de peste 25 
de ori doza uzuală, totuşi nu se va administra la vaci de lapte. 

Dozaj. Bovine şi ovine: 7 mg/kgc., pe cale orală şi 4 mg/kgc.,s.c. 
Perioada de interzicere pentru carne este de 8 săptămâni. 
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3.2.  Potenţializatorii de sulfamide 
 

3.2.1. Diaminopirimidinele (DAP) 
 

Asocierea sulfamidelor cu potenţializatorii determină efecte bactericide şi menţin 
astfel sulfamidele în arsenalul terapeutic antibacterian modern.  

Cercetările au demonstrat că eficacitatea sulfamidelor poate să fie crescută prin 
asocierea cu inhibitorii dihidrofolat-reductazelor, adică 2,4-diamino-pirimidinele, sau cu 
structuri similare45.  

Acid Para Amino Benzoic

Acid dihidrofolic

Acid tetrahidrofolic

ADN

SULFAMIDE

dihirofolat reductaza

TRIMETOPRIM

 
 

Fig. 3.6 Siturile de acţiune a sulfamidelor şi trimetoprimului (RT Cristina) 
 

Trimetoprimul  
A fost prima diaminopirimidină descoperită, la care i s-a identificat activitate 

antibacteriană, fără a avea neajunsurile sulfamidelor, fără efecte secundare şi care, are 
capacitatea de a potenţa reciproc cu sulfamidele. Rezultatul este creşterea semnificativă a 
efectului şi transformarea lui din bacteriostatic în bactericid, exprimat prin creşterea 
indexului terapeutic de câteva ori.  

De reţinut că, combinaţia este antagonizată de către prezenţa timidinei, (implicată în 
deturnarea procesului de formare a AND-ului)(fig. 3.6).  

 

N

N

H2N CH2

OCH

OCH

OCH3

3

3

NH2

 
 

Fig. 3.7 Trimetoprimul 
 

Aceasta are importanţă în testarea sensibilităţii bacteriene, unde un mediu care 
conţine timidină, poate neutraliza atât trimetoprimul cât şi sulfamida (de aceea mediile 
trebuie să fie libere de timidină).  
                                                           
45 Potenţarea sulfamidelor poate demonstrată prin metoda difuzimetrică.  
Discurile impregnate cu trimetoprim (1,25 mcg) şi sulfamidă (23,75 mcg pt. sulfafenazol), singure şi în combinaţie, sunt aplicate pe 
plăci însămânţate. Zonele de inhibiţie rezultate vor atesta diferenţa în favoarea asocierilor trimetoprimului cu sulfamidele. Primele 
atestări ale eficacităţii asocierilor in vivo au fost demonstrate ca urmare a experimentelor cu infecţii induse pe şoareci şi şobolani. 
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Trimetoprimul care este principalul compus folosit ca şi chimioterapic şi 
potenţializator de sulfamide   

A fost introdus în terapeutică încă din anii 70, având o structură diaminopirimidinică 
(fig. 3.7.). şi un caracter uşor bazic (pH = 7,3). 

Este un compus ce se absoarbe bine în organism, se leagă de proteinele plasmatice în 
proporţie de 45%, timpul de înjumătăţire plasmatică este de 6-12 ore în funcţie de specie.  

Are acţiune bacteriostatică şi un spectru de acţiune apropiat de cel al sulfamidelor.  
Trimetoprimul acţionează sinergic cu sulfamidele deoarece ambele acţionează asupra 

aceluiaşi lanţ metabolic, la nivelul a două lanţuri apropiate.  
Ele se potenţează reciproc crescându-i de 5-10 ori activitatea, comparativ cu cea a 

compuşilor luaţi separat.  
 
Toxicitate şi efecte secundare 
 
Studiile efectuate pe câini au arătat că depăşirea dozelor chiar şi de 10 ori, faţă de 

cele terapeutice au fost bine tolerate.  
Totuşi la unele rase (Dobermann şi Pintscher) au fost raportate cazuri de artrită 

temporară, dar fără urmări.  
De asemenea a mai fost observată şi o trombocitopenie idiosincrazică tranzientă.  
De asemenea tratamentele cu sulfamide pot fi asociate cu cheratoconjunctivitele 

uscate, situaţie care poate apare şi în cazul sulfamidelor potenţate.  
La pisici dozele de trei ori mai mari au fost bine suportate.  
Totuşi în unele cazuri de supradozare s-a întâlnit hipersalivaţia spumoasă în cazul 

comprimatelor simple (se recomandă drajeurile).  
La animalele de fermă doze de cinci ori mai mari nu au avut nici un fel de efecte 

vizibile.  
Ocazional, după administrări injectabile s-a constatat o uşoară iritaţie la locul 

administrării.  
Din acest motiv administrarea pe cale s.c. vor fi evitate, iar în cazul animalelor de 

talie mică se recomandă asocierea în formulările injectabile şi a unor anestezice locale.  
La om dar şi la animale, tratamentele îndelungate pot determina deficienţa în folaţi. 
Spectrul antibacterian este larg, recomandând folosirea în bolile majore ale câinelui, 

pisicii şi animalelor de fermă incluzând bolile tractului respirator, urinar, gastro-intestinal, 
genital infecţiile sistemice reclamând utilizarea soluţiilor injectabile. 

Spectrul cuprinde, atât organisme Gram pozitive cât şi Gram negative (Actinomyces 
spp., B. antracis, Bordetella spp., Brucella spp., Corynebacterium spp., E. coli, 
Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp., 
stafilococi şi streptococi). 

 

Rezistenţa  
 
Mulţi ani rezistența la potenţializatori şi asocierile lor nu costituit o problemă, dar 

informaţiile bibliografice recente semnalează apariţia progresivă a cazurilor de rezistenţă 
faţă de asocierile folosite în afecţiunile digestive atât la om cât şi la animale, pentru un 
timp îndelungat.  

Aplicaţiile cele mai uzuale ale sulfamidelor potenţializate sunt pentru boli majore ale 
câinelui, pisicii şi animalelor de fermă (în special infecţii ale tractului respirator, digestiv, 
urinar şi genital, dar şi în alte infecţii bacteriene).  

În general pulberile şi comprimatele vor fi folosite pentru afecţiunile tractului 
digestiv, în timp ce formulările injectabile se vor folosi în afecţiunile sistemice.  

De reţinut că efectul sumat al sulfamidelor potenţializate egalează efectul 
antibioticelor, aceşti compuşi fiind utilizaţi la grad egal cu antibioticele (ex. Biseptolul). 

 

Perioada de interzicere este diferită în funcţie de condiţionările utilizate.  
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Laptele de la vacile tratate nu se va da în consum uman timp de şapte zile de la 
ultimul tratament.  

Animalele nu vor fi sacrificate timp de trei zile după ultimul tratament cu 
trimetoprim + sulfadiazină şi cinci zile după trimetoprim + sulfadoxină, sub forme orale, 
respectiv 28 de zile după cel injectabile.  

Cele mai frecvente asocieri ale trimetoprimului sunt cu sulfadoxina şi sulfadiazina 
(fig. 3.8).  

 

Asocierea cu Trimetoprimul a sulfamidelor se face după proporţia 1:5. 
 

Cele mai importante amestecuri se pot face cu:  
 

• Sulfametoxazolul,  
• Sulfadiazina, 
• Sulfadoxina,  
• Sulfaclorpirimidazina. 

 
 

N

N

HNSO2

OCH3

OCH3

NH2

Sulfadoxina

N N NH2HNSO2

Sulfadiazina
 

 

Fig. 3.8. Principalele asocieri ale Trimetoprimului 
 

Dintre preparatele cele mai cunoscute enumerăm:  
 

• Borgal,  
• Trivetrin,  
• Bactrim (Trimetoprim şi Sulfametoxazol),  
• Vetoprim,  
• Tribrissen (Trimetoprim şi Sulfatiazină).  

 

Combinaţia trimetoprim, sulfadiazină este o asociere sulfamidică cu efect de durată 
medie (timpul de înjumătăţire în jur de 3 ore), excreţia la rumegătoare fiind mai rapidă. În 
comparaţie, sulfadoxina are o activitate mai îndelungată.  

La ambele sulfamide administrarea lor este posibilă atât pe cale orală, cât şi 
parenterală.  

Buna distribuţie a trimetoprimului în fluidele corpului este exemplificată de 
concentraţiile acestuia din lichidul sinovial, care, la o oră după administrarea i.v., a 
asocierilor sulfamidice cu trimetoprim au fost egale sau mai mari decât cele ca cele din ser.  

Consecutiv administrării orale, valorile plasmatice utile terapeutice au fost menţinute 
timp de 2-6 ore. 

Excreţia trimetoprimului se face prin urină, la fel şi sulfadiazina şi sulfadoxina, care 
sunt eliminate sub formele acetilată sau conjugată.  

Dozaj 
 

Combinaţia trimetoprim + sulfadoxină, conţine 40 mg trimetoprim + 200 mg 
sulfadoxină/ml.  

Dozele sunt de 1 ml/15 kgc/zi şi ele pot fi majorate la 1 ml/10 kgc./zi, în cazurile de 
infecţie severă. Dozele se repetă până la amendarea semnelor. 

 

Combinaţia trimetoprim + sulfadiazină este prezentă sub mai multe formulări: 
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• forma injectabilă (80 mg trimetoprim + 400 mg sulfadiazină/ml), se administrează 
în doză de 1ml/30 kgc/zi, doză care poate fi majorată la 5 ml/30 kgc/zi. 

• bolurile (0,2 g trimetoprim + 1g sulfadiazină) se administrează fie pe cale orală, 30 
mg/kgc/zi, fie intrauterin, 2,4-4,8 g la vaci şi iepe sau 1,2-2,4 g la oi şi scroafe. 

• pulberile orale conţin 0,2 g trimetoprim şi 1 g sulfadiazină/10 g pulbere totală şi 
sunt dozate 30 mg /kgc./zi. 

• suspensiile orale conţin 80mg trimetoprim şi 400mg sulfadiazină/ml.  
          Dozele sunt de 15 mg/kgc./zi pentru cinci zile. 

• tabletele (80 mg şi 400 mg) se administrează la animalele de talie mică, la câini, 15 
mg/kg de două ori pe zi şi pisici, 120 mg/zi 

 
3.2.2. Alţi potenţializatori de sulfamidă 

 
Diaveridina  
Este un potenţializator de sulfamide, cu acţiuni chimioterapice proprii, foarte activ în 

coccidioză la păsări.  
Este asemănător cu Trimetoprimul după activitate.  
Se utilizează în asociere cu o serie de sulfamide, mai ales pentru tratamentul 

coccidiozei la păsări. 
 

Etoxidiaveridina  
Este un compus românesc, în care funcţia metoxi de la Diaveridin este înlocuită cu o 

funcţie ethoxi.  
Este o pulbere cristalină, uşor gălbuie, inodoră, cu gust amar, insolubilă în apă, 

solubilă în acizi.  
Acţionează asupra coccidiilor fără efecte secundare şi se poate folosi şi la găinile 

ouătoare.  
Asocierea se face cu sulfochinoxalina în produsul numit Sulfaveridin şi deasemenea, 

intră în compoziţia produsului românesc Dacigal, folosit tot în tratamentul coccidiozei, dar 
şi în alte boli de natură bacteriană. 

 
Pirimetamina  
Este folosită cel mai adesea ca potenţializator de sulfamide în tratamentul 

protozoarelor. 
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Capitolul 4 
 
 

Antibioticele 
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Antibioticele sunt metaboliţi biologic activi produşi de către germenii microscopici, 
ca mijloc de luptă cu concurenţii lor biologici.  

 
Scurt istoric 
Fenomenul de antagonism bacterian a fost remarcat de Pasteur, care a observat că o 

cultură de Bacillus antracis este oprită în dezvoltare în prezenţa bacilului pioceanic. 
Mecinikov a studiat antagonismul între unele culturi de Penicillium şi bacterii în cadrul 
florei intestinale, între lactobacterii şi cele de putrefacţie.  

Victor Babeş, în anul 1885, a studiat antagonismul bacterian în laborator şi a fost 
primul cercetător care a propus fenomenul de antibioză în terapie. Termenul de antibiotic 
a fost introdus pentru prima oară de către francezul Vuiellamin. 

Primul antibiotic activ, benzilpenicilina, a fost descoperit de către Fleming în 1921, 
ca inhibator al creşterii bacteriene in vitro, dar penicilina G a fost utilizată în terapeutică, 
abia după ce, în 1940, Chaine şi Florey au reuşit să izoleze sub formă pură penicilina 
cristalizată şi să-i studieze calităţile.  

Cercetările pe subiecţii umani au avut un succes răsunător şi astfel, au inaugurat era 
antibioticelor.  

Cercetările furibunde care au urmat au avut ca finalitate apariţia a numeroase 
antibiotice. Astfel, în 1944 a apărut streptomicina, descoperită de către Waksmann, 
cloramfenicolul în 1947, clortetraciclina în 1948, penicilinele semisintetice 1958, 
cefalosporinele în 1960, fluorochinolonele în 1980 etc.  

Cercetările pentru a găsi noi surse de antibiotice sunt calate mai ales pe noi 
medicamente care să facă faţă cu succes fenomenelor de rezistenţă. Sursele de agenţi 
antibacterieni sunt: sinteză, metaboliţi fungici (ex. Penicillium spp., Streptomyces spp.), 
bacterii (Bacillus spp.) sau variante semisintetice ale unor produse naturale (ex. formarea 
amoxicilinei din benzilpenicilină).  

Direcţiile de dezvoltare a cercetărilor în actualul deceniu legat de atibiotice sunt 
creşterea potenţei împotriva unor organisme intens patogene (ex. Pseudomonas spp.) şi 
studiul creşterii concentraţiilor de medicament în locuri de acţiune, greu de atins (ex. 
articulaţii, sistemul nervos central etc.).  

 
Studierea eficacităţii antibioticelor 
În exprimarea eficacităţii antibioticelor se cunosc mai multe teste, considerate ca 

fiind standard în multe ţări care permit analizarea antibioticelor.  
Cele mai importante testări sunt:  
 

a. Testele biologice 
Marea majoritate a acestor teste depind de utilizarea unui mediu de agar, însămânţat 

cu o tulpină bacteriană selecţionată peste care sunt plasate diluţii diferite ale anibioticului 
în testare.  

Plăcile sunt incubate la 37 °C, după care se face citirea, în funcţie de zona de liză 
determinată de către antibioticul testat, raportată adesea la un antibiotic standard.  

Testele biologice permit o stabilire precisă şi sensibilă pentru antibiotice şi metoda 
difuzimetrică fiind considerată tehnică uzuală, mai ales pentru betalactamine unde limitele 
detectabile sunt de ordinul nanogramelor pe mililitru (10-9g/ml). 

 
b. Testele fizico-chimice 
Metodele cele mai folosite pentru testarea antibioticelor sunt: spectrofotometria, 

spectrofotofluometria şi mai recenta cromatografie lichidă (HPLC).  
Aceste teste sunt în general mai puţin sensibile, comparativ cu testele biologice, 

pentru că sunt tributare în mare măsură de metodele de preparare şi purificare a probelor. 
Dintre aceste metode, ultima (HPLC) este cea mai versatilă şi cu perspective de utilizare. 
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c. Testele in vitro 
Datorită faptului că toate antibioticele au limitări cu privire la activitatea asupra 

bacteriilor pe care la afectează (fie datorită activităţii lor intrinsece, fie datorită 
rezistenţei acumulate) cel mai adesea este de dorit de a se determina sensibilitatea unei 
tulpini izolate de la animale bolnave în ideea de a selecta conduita terapeutică cea mai 
corectă: 

 

Metoda discului (DM = Disc Method)  
Este mai degrabă un test calitativ, care se bazează pe aplicarea unor discuri din 

hârtie impregnate cu antibiotic, plasate pe plăcuţe Petri inoculate.  
Dezavantajul major al metodei este necesitatea izolării de culturi pure pentru 

testare, ceea ce înseamnă o amânare cu 24-36 de ore a cunoaşterii rezultatelor.  
În condiţii de teren acest timp poate fi prea lung şi deci, tardiv pentru animalele care 

au nevoie de tratamentul optim. Rezolvarea (frecvent aleasă de practicieni) ar fi începerea 
tratamentelor cu antibiotice cu spectru larg, fără a mai aştepta rezultatele. 

 

Concentraţia minim inhibantă (MIC = Minimum Inhibitory Concentration)  
Este un test care dă măsura cantitativă a unei populaţii bacteriene la un anumit 

antibiotic. 
Deşi este tot o metodă in vitro, tributară uneori realităţii din in vivo, această metodă 

este considerată cea mai uzuală metodă standard de analiză a eficienţei unui antibiotic. 
MIC se obţine prin creşterea unor microorganisme în concentraţii succesive, de antibiotic.  

Cele mai mici concentraţii care vor opri creşterea bacteriilor vor fi considerate MIC.  
Cifra obţinută nu poate fi considerată absolută pentru este afectată de multe 

necunoscute cel mai adesea de numărul microorganismelor inoculate la inceperea testării 
(care trebuie să fie în jur de 105 bacterii/ml).  

 

Concentraţia bactericidă minimă (MBC = Minimum Bactericidal Concentration)  
În acest caz sunt utilizate sunt folosite concentraţii mai mari, care mai apoi vor fi 

adăugate la o nouă serie de antibiotic.  
După incubare tuburile sunt reînsămânţate în medii potivite şi comparate cu o 

subcultură a tuburilor martor dinainte de incubare, putându-se obţine trei variante: 
- creştere similară cu tuburile martor = acţiune strict bacteriostatică 
- creştere disparată = acţiune bactericidă incompletă 
- mediu steril (nici o creştere) = acţiune bactericidă, cele mai mici concentraţii care 

vor da acest rezultat vor fi considerate MBC pentru antibioticul studiat, împotriva unei 
anumite populaţii bacteriene. 

 

Concentraţia minimă de antibiotic (MAC = Minimum Antibiotic Concentration).  
Studiile recente au demonstrat că antibioticele în condiţii in vivo pot exercita 

activitate terapeutică şi la concentraţii mult mai mici decât MIC, şi, de aceea, interpretări 
rigide ca, de exemplu, concentraţiile serice, nu pot fi luate ad literam pentru a exprima 
eficacitatea unui antibiotic.  

În încercarea de a identifica efecte, MAC a fost definit ca fiind: concentraţia de 
antibiotic care va reduce creşterea unui organism in vitro cu un factor de 10 (ex. 1 
log.).acest lucru va fi reflectat prin efectele terapeutice in vivo, unde mecanismele 
imunitare ar putea influenţa antibioticul. 

Valoarea MAC trebuie să fie o pătrime sau o zecime din valoarea MIC, fiind 
dependentă atât de antibiotic cât şi de organism.  

Existenţa efectelor benefice şi la concentraţii mici poate explica de ce doze relativ 
mici, subterapeutice pot fi neaşteptat de eficiente clinic. 
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4.1. Clasificarea şi caracterizarea antibioticelor 
 

Astăzi se cunosc câteva mii de precursori de antibiotice, dintre care peste 100 au o 
eficacitate terapeutică recunoscută46.  

Cea mai simplă distincţie între ele este făcută după spectrul lor împotriva bacteriilor 
Gram negative (colorate în roşu) sau Gram pozitive (colorate în violet).  

În funcţie de aceasta un spectru larg antibacterian va afecta o mare gamă de 
microorganisme incluzând ambele categorii (cel mai probabil nu pe toate).  

O eroare este de-a egaliza termenul de Gram negativ doar cu enterobacteriaceele, 
ceea ce reprezină o eroare, acest grup fiind mult mai cuprinzător (tabelul 4.1). 

Antibioticele sunt foarte diferite din punct de vedere al structurii chimice şi al 
activităţii.  

Există şi antibiotice de rezervă, care sunt gata pregătite şi urmează să intre în 
terapeutică odată cu apariţia rezistenţei la cele vechi.  

Obţinerea acestui grup (care în plus mai posedă şi calităţi antivirale) a fost o 
intreprindere dificilă, deoarece exista pericolul ca, datorită relaţiei intime, celule mamifer–
virus colonizant, să fie afectate şi celulele nu doar virusurile.  

O clasificare obişnuită a antibioticelor se face după activitatea antibacteriană:  
 

a. Bacteriostaticele 
 

Acest grup cuprinde: tetraciclinele, cloramfenicolii, macrolidele, lincosamidele 
novobiocina şi tiamulinele şi produc oprirea creşterii bacteriene in vitro.  

In vivo, acest lucru înseamnă că, bacteriile se vor confrunta cu mecanismele de 
apărare specifică ale organismului gazdă, şi deci, eficacitea lor va fi dependentă de starea 
generală a animalului, vârstă, stare fiziologică etc. 

 
b. Bactericidele 

 
Acest grup include: penicilinele (inclusiv semisinteticele), cefalosporine, 

aminoglicozide, polipeptide, sinergistine, neomicina, framomicina, bacitracina colistina, 
vancomicina etc.  

Acestea produc in vitro moartea celulelor bacteriene, si atunci când sunt utilizate în 
terapeutică nu au nevoie de ajutorul forţelor de apărare specifice ale organismului.  

Din acest considerent ele sunt indicate mai ales în cazul animalelor epuizate, slăbite, 
la care sistemul imunitar este depresat (de ex. în cazul unor viroze severe). 

 
Combinaţiile de antibiotice 

 
În terapeutica modernă cel mai adesea sunt utilizate combinaţii de antibiotice, care 

vin să mărească spectrul antibacterian şi să reducă eventualele doze periculoase ale unor 
antibiotice, impiedicând în acelaşi timp şi instalarea rezistenţelor.  

                                                           
46 Marea majoritate a testărilor sunt efectuate pe medii de cultură cu agar, însămânţate cu organisme bacteriene standardizate.  
Cercetările permit o stabilire corectă şi exactă a eficienţei antibioticelor şi este încă cea mai folosită şi precisă tehnică biologică. 
Tehnicile moderne: spectrofotometria, spectrofluorometria şi cel mai recent cromatografia lichidă (HPLC) sunt metode foarte exacte de 
apreciere dar încă, mai puţin sensibile în comparaţie cu metodele biologice, acestea rămânând încă tributare numeroaselor faze de 
purificare şi preparare a probelor. 
Cea mai uzuală metodă de testare, aplicabilă este metoda discului antibiotic când rezultatul poate fi interpretat după 24 – 36 de ore de la 
recoltarea probelor. În condiţii de teren această metodă poate fi adesea prea ‘lentă’ viaţa animalului fiind adesea în pericol.  
De aceea, dilema între a face tratamentul fără antibiogramă (este calea cea mai de urmat) şi a aştepta rezultatul ei este alegerea 
terapeutului.  
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Prevederile din fiecare ţară impun o alegere judicioasă a asocierilor de antibiotice, în 
lumina noilor prevederi legate de reziduri conceptul de polifarmacie în cazul antibioticelor 
fiind o chestiune dificilă.  

O combinaţie antibiotică eficientă trebuie să respecte regulile: 
 

1. Batericid + Bactericid = Sinergie (ex. gentamicină + carbenicilină, penicilină + 
streptomicină) 

2. Bacteriostatic + Bacteriostatic= Adiţie de efecte (eritromicină + tetracicline) 
3. Bacteriostatic + Bactericid= Antagonism. �u se aplică!  
 

Pericolul utilizării acestor grupuri de odată a fost demonstrat de nenumărate ori atât 
pe om cât şi pe animale, cea mai frecventă eroare fiind utilizarea penicilinelor în asocieri 
cu tetraciclinele.  
 

Tabelul 4.1.  
Prezentarea genurilor bacteriene şi apartenenţa lor  

(după Brander, 1991) 
 

Genul Coloraţia Specia Boala produsă 

Actinobacillus Lignieresi Actinobaciloză 
Actinomyces Bovis Actinomicoză 
Bacillus Anthracis Antrax 
Clostridium  Tetani Tetanos 
Corynebacterium  Pyogenes Abcese, mastite 
Erysipelotrix  Rhusiopathiae Erizipel (suine) 
Listeria  Monocytogenes Listerioză (ovine) 
Micobacterium  Tuberculosis Tuberculoză 
Peptostreptococcus Indolicus Abcese, mastite 
Staphylococcus Aureus Abcese, mastite 
Steptococus 

 
 
 
 

Gram 
pozitivi 

Uberis Mastite 
 
Bacterioides Fragilis Abcese anaerobe 
Bordetella Bronchiseptica Tusea de canisă 
Brucella Abortus Bruceloză 
Campilobacter Jejuni Diaree (canide) 
Escheria  Coli Diaree 
Fusibacterium �ecrophorus Diaree (canide) 
Haemophilus  Suis Artrite, meningite 
Klebsiella Aerogenes Mastite 
Moraxella Bovis Oftalmie hemoragică 
Pasteurella Haemolytica Febra de transport 
Proteus Mirabilis Diaree 
Pseudomonas Aerugenosa Otite 
Rickettsia Bovina Febra de căpuşe 
Salmonella Typhimurium Salmoneloză 
Treponema 

 
 
 
 
 
 

Gram 
negativi 

Hyodisenteriae Dizenterie (suine) 
 
Luând în considerare spectrul general antibioticele se pot clasifica (tabelul 4.2.): 
ββββ -Lactaminele au un spectru îngust de acţiune, cuprinzând coci G+, bacili G+ şi 

coci G-. 7u sunt active faţă de bacteriile G-. Acestea mai prezintă acţiune asupra 
actinomiceţilor şi spirocheţilor.  

Unele peniciline de semisinteză (ampicilina, amoxicilina), care acţionează şi asupra 
bacteriilor G-. 

Aminoglicozidele sunt substanţe cu spectru compensator faţă de β-lactamine.  
Pe lângă cocii Gram+ şi Gram- sunt active şi asupra bacteriilor Gram- şi sunt active şi 

faţă de cele G+, din acest motiv se asociază cu β-lactaminele.  
Ele sunt mai active şi asupra acido-alcoolo rezistenţilor (bacilul Koch). 
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Macrolidele sunt active asupra cocilor şi bacililor Gram+ şi puţin activă asupra 
cocilor Gram- şi a bacteriilor Gram-.  

În spectrul lor macrolidele mai afectează şi: actinomicetele, micoplasmele, unele 
protozoare şi unele spirochete. 

Sinergistinele sunt active asupra cocilor Gram+ şi Gram-, bacilii Gram+ şi nu sunt 
active asupra bacililor Gram-. Mai acţionează şi asupra actinomicetelor, micoplasmelor şi 
asupra unor protozoare. 

Polipeptidele ciclice, unele dintre ele (polimixina B, colistinul), sunt active asupra 
Gram- şi asupra actinomicetelor, altele (bacitracina, tirotricina) sunt active asupra Gram+. 

Tetraciclinele au un spectru larg de activitate, fiind active asupra cocilor Gram+ şi 
Gram-, ricketsiilor, spirochetelor, micoplasmelor, actinomicetelor şi asupra unor 
protozoare. De asemenea, acţionează şi asupra virusurilor mari. 

Cloramfenicolul are spectru larg de acţiune, asemănător cu cel al tetraciclinelor, dar 
acţionează mai puţin asupra actinomicetelor.  

Acţiunea asupra ricketsiilor este mai puternică, iar asupra micoplasmelor şi 
protozoarelor mai slabă. Acţiunea cloramfenicolilor se extinde şi asupra virusurilor mari. 
 
Tabelul 4.2. 

Antibioticele: spectrul microbian si bolile asociate lui (Sinteză) 
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4.1.1. Modul de acţiune al antibioticelor 
 

Poate fi:  
• gemistatic,  
• gemicid,  
• germilitic (adică bacteriolitic).  

 

După modul de acţiune agenţii antibacterieni împart în patru mari grupuri: 
 

• inhibatorii sintezei acizilor nucleici,  
• care influenţează sinteza proteinelor,  
• inhibitorii formării peretelui celular 
• inhibatorii sintezei membranei celulare.  
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4.1.1.1. Inhibatorii de acizi nucleici 
 

Dintre antibioticele care interferează metabolismul acizilor nucleici şi blocheză 
enzimele proceselor de replicare fac parte: griseofulvina, actinomicina, acidul nalidixic, 
rifampicinele etc. 

Efectele asupra AD�  
Sunt evidente mai ales în cazul acidului nalidixic care blochează faza replicării ADN. 
Efectele asupra AR�  
Sunt specifice rifampicinelor care inhibă enzimele bacteriene responsabile de 

replicarea ARN şi este realizată de către cuplarea câte unei molecule de antibiotic la una de 
enzimă. 

 
4.1.1.2. Inhibatorii sintezei proteice 

 
Dintre antibioticele care acţionează în acest mod fac parte: cloramfenicolul, 

tetaciclinele, streptomicina, neomicina, kanamicina, eritromicina, tilozina, oleandomicina, 
lincomicina, etc. Ca regulă generală toate acestea acţionează prin interferarea dezvoltării 
lanţurilor proteice, absolut necesare creşterii celulare bacteriene. 

În faza de creştere orice tulburare a aranjamentului spaţial, de cuplare a 
aminoacizilor, de deturnare a codului genetic, va duce invariabil la blocaje şi disrupţii care, 
în timp, vor atrage afectarea severă a celulei bacteriene şi moartea ei.  

În mod specific, acest grup de antibiotice acţionează la nivelul ribozomilor 
(cloramfenicolul, unele macrolide, spiramicina, carbamicina) altele, acţionează la nivelul 
AR7-ului mesager şi la formarea polizomului (streptomicina, kanamicina). De asemenea 
aminoglicozidele, pot afecta permeabilitatea celulară şi capacitatea ei respiratorie. 

Tetraciclinele întrerup ciclul de transport şi ataşare a aminoacizilor la ribozomi. 
Cloramfenicolii întrerup transferul lanţurilor peptidice, în creştere, la aminoacizii 

proaspăt ataşaţi. 
Macrolidele şi lincosamidele afectează în faza de translocaţie47 bacteriană. Procesul 

acesta este cel mai probabil responsabil şi de a determina apariţia mutantelor rezistente la 
antibioticele mai sus amintite. 

 
4.1.1.3. Inhibatorii sintezei peretelui celular 

 
Din această categorie fac parte: penicilinele de extracţie şi cele de semisinteză, 

cefalosporinele, vancomicina, bacitracinele, novobiocina, ristocetina etc.  
Acestea acţionează afectând sistemele enzimatice ce intervin în sinteza peretelui 

bacterian, de obicei în stadiile de finalizare a peretelui bacterian.  
Acest perete are o structură mucopeptidică, format din două formaţiuni principale: 

una paralelă, cu marginea celulei bacteriene formată din lanţuri polizaharidice prin 
alternarea moleculelor de N-acetil glucozamină şi de acid acetil muranic, care-i conferă 
peretelui dimensiunea de 100-500 Å; şi o a doua structură, care formează punţi 
perpendiculare pe acestea şi sunt legate de acestea, cu structură peptidică, având ţesătură 
densă care asigură rezistenţa peretelui la şocul osmotic (permiţând astfel rezistenţa celulei 
la presiuni osmotice de până la 12 atmosfere).  

Un asemenea perete celular este absent în cazul celulelor de la mamifere şi de aceea 
agenţii care acţionează asupra lui vor fi inofensivi asupra acestora. 

Interferarea β-lactaminelor în sinteza peretelui celular va duce la imposibilitatea 
integrării acidului muramic sau acetil muramic în peretele bacterian (mucopeptide întâlnite 
mai ales la organismele Gram pozitive) vor bloca transpeptidaza, (care sintetizează punţile 
peptidice) şi astfel peretele va deveni slab, vulnerabil şi sensibil la presiunea osmotică.  

                                                           
47 Este faza în care un aminoacid este ataşat la un situs, considerat donor, de pe un ribozom. 
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Majoritatea antibioticelor care acţionează asupra peretelui bacterian, interferează cu 
stadiile finale ale sintezei peretelui, în procesele de ataşare a aminoacizilor în structura 
lanţului peptidic.  

Bacitracina, de exemplu, interferează fosfolipidele, responsabile de transportul 
cimentului celular din centrul celulei bacteriene, către marginea noii celule.  

Când celula bacteriană este în creştere este necesară ataşarea de material de 
‘construcţie’ proaspăt, dacă în cazul organismelor Gram pozitive, creşterea poate fi 
încetinită sau stopată, în funcţie de concentraţia antibioticului, în cazul Gram negativilor, 
creşterea va avea loc nestingherit.  

Când concentraţiile de antibiotic sunt crescute, membrana celulară bacteriană este 
denudată progresiv de structura externă şi peretele celular va fi tot mai slab. În acest 
moment datorită presiunii osmotice poate surveni moartea celulei.  

Sunt situaţii când, deşi expusă la antibiotic, membrana celulară rămâne intactă şi 
continuă să crească. Totuşi, prin peretele celular slăbit pot apare expansiuni acoperite de 
membrană, cunoscute sub denumirea de protoplaste (expansiunea care reţine elementele 
celulă-perete este denumită sferoplastă). De asemenea, mai pot apare celule gigant şi 
ruperi ale peretelui bacterian urmate de bacterioliză. 

 
4.1.1.4. Inhibitorii permeabilităţii celulare 

 
Dintre antibioticele care acţionează la nivelul permeabilităţii membranei celulare fac 

parte medicamentele cu structură peptidică: polimixinele, colistina, neomicina, 
novobiocina, streptomicina, amfotericina, kanamicina, tirocidina, clindamicina 
gramicidina, lincomicina, etc. Acestea interferează combinaţiile proteice necesare 
dezoltării bacteriene. În faza de creştere, în procesele de ataşare la membrana celulară, 
acestea vor modifica fluxul ionic (în special ionii de magneziu) şi vor instala liza celulară.  

De exemplu doze subinhibitorii de colistină pot favoriza penicilina să pătrundă în 
celulele de E. coli. Această constatare a dus la ideea că acest grup ar putea avea acţiune 
combinată asupra peretelui şi membranei celulare. Datorită acestui fapt întreg mecanismul 
metabolic de membrană este conturbat şi se instalează efecte pe termen lung care sunt 
ireversibile şi severe.  

Aminoglicozidele afectează în mod specific iniţierea procesului de construcţie 
polisomic şi astfel deteriorează întreg procesul de sinteză. În concentraţii mari alterează 
sinteza proteică determinând citirea greşită a codului genetic, din acest considerent, în 
lanţul peptidic fiind încorporat un cu totul alt aminoacid decât cel care era necesar48.  

Efectele asupra creşterii celulare sunt relativ lente şi pâna la deteriorarea funcţiei 
celulare este necesară acumularea de cantităţi mari de proteină improprii dezvoltării celulei 
bacteriene.  

În plus aminoglicozidele afecteză şi permeabilitatea celulară şi abilităţile ei 
respiratorii. Modul de acţiune depinde foarte mult de concentraţia antibioticelor, existând 
caracteristici specifice fiecărei grupe.  

Ţinând cont de momentul când acţionează asupra bacteriilor (în faza de înmulţire 
logaritmică sau în faza de înmulţire lentă): 

β-Lactaminele sunt considerate antibiotice bactericide, activitatea lor exercitându-se în 
faza de înmulţire logaritmică. Ele pot acţiona şi bacteriostatic în concentraţii mici, sau 
bacteriolitic în concentraţii mari.  

Aminoglicozidele sunt antibiotice bactericide, motiv pentru care se asociază frecvent cu 
β-Lactaminele. 

Tetraciclinele şi cloramfenicolul sunt antibiotice bacteriostatice, motiv pentru care nu 
este permisă asocierea lor cu antibioticele bactericide!  

                                                           
48 Modificările induse sunt adesea foarte reduse (uneori doar şi simpla modificare a unui singur aminoacid), dar sunt suficiente pentru 
întreruperea secvenţei chimice. 
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La antibioticele bacteriostatice vindecarea apare lent, deoarece desăvârşirea efectului 
bacteriostatic este realizată de mijloacele de apărare a organismului.  

Deci, în infecţii supraacute şi acute se va interveni cu bactericide iar în fazele subacute 
şi cronice se începe cu antibiotice bactericide şi apoi se continuă cu bacteriostatice.  

În tabelele 4.3 şi 4.4 sunt redați parametrii cinetici, respectiv absorbţia şi distribuirea 
unor antibiotice a.u.v. 

 

Tabelul 4.3. 
Cinetica unor antibiotice uzuale în medicina veterinară  

(după Brander, 1991) 
 

Antibioticul 
Acid/ 
Bază 

% Cuplare 
plasmatică 

Timpul de 
înjumătăţire 

% Excretare  
nemodificată 

Calea de administrare 

               Peniciline 
Ampicilina A+B 25 1 – 1,5 90 p.o., i.m., i.v. 

Amoxicilina A+B 18 1,5 90 p.o., i.m., i.v. 
Benzilpenicilina ACID 50 0,5 – 1 60 – 90  i.m., i.v. 

Carbenicilina ACID 47 1 – 2 90 i.m., i.v. 
Cloxacilina ACID 95 0,5 – 1 30 – 40 p.o., i.m., i.v. 

          Cefalosporine 
Cefalotina ACID 56 0,5 – 1 60 – 90 i.m., i.v. 

Cefaloridina ACID 5 1 – 2 70 i.m., i.v. 
Rifamicinele ACID 85 2 – 3 15 p.o. 

                Macrolide 
Eritromicina  BAZĂ 20 1,5 15 p.o., i.m. 

Lincosamidele BAZĂ 90 5 15 p.o., i.m. 
             Tetracicline  

Tetraciclina BAZĂ 50 10 60 p.o., i.m. 
Oxiteraciclina  BAZĂ 30 10 70 p.o., i.m. 

     Aminoglicozidele  
Gentamicina BAZĂ 25 2,5 90 i.m., i.v. 

Streptomicina  BAZĂ 30 2,4 80 p.o., i.m., i.v. 
 
Tabelul 4.4. 

Absorbţia şi distribuirea unor antibiotice uzuale 
(după Brander,1991) 

 

Antibioticul Absorbţia şi Distribuirea 

                Peniciline 
Ampicilina Uşor difuzibil, absorbit parţial pe cale orală 
Amoxicilina Bine absorbit pe cale orală 
Benzilpenicilina Uşor difuzibil i.m., nu pe cale orală (distrus de sucul gastric) 
Carbenicilina Nu se absoarbe oral, bine distribuit după administrarea i.v. sau i.m. 
Cloxacilina Incomplet absorbit oral, bine absorbit după administrări i.v. sau I.m. 
          Cefalosporine 
Cefalotina Se absoarbe greu oral, trebuie administrat i.v. sau i.m. 
Cefaloridina Se absoarbe greu oral, trebuie administrat i.v. sau i.m. 
Cefalexina  Bine absorbit oral 
Rifamicinele Bine absorbite oral, activ i.celular, nivel sanguin înalt după circuitul EH. 
               Macrolide 
Eritromicina  Oral, absorbţie variabilă, sarea lactobionat f. eficientă administrată i.v.  
          Lincosamidele 
Lincomicina Absorbţie rapidă orală şi i.m. 
Tilozina Bine absorbit oral 
             Tetracicline  
Tetraciclina 
Oxiteraciclina  

Absorbţie incompletă pe cale orală. Nivelurile prelungite se pot obţine prin 
administrările pe cale i.m. 

      Aminoglicozidele  
Gentamicina 
Streptomicina 
Neomicina  

Nu sunt absorbite pe cale orală, absorţia cea mai bună obţinându-se prin 
administrările pe calea i.m. 
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4.1.2. Rezistenţa la antibiotice 
 

Rezistenţa populaţiilor bacteriene la antibiotice a fost înregistrată încă de la 
începuturile antibioterapiei, devenind un punct de controversă în medicină. Bacteriile devin 
rezistente la un antibiotic sau grup de antibiotice urmarea mai multor interacţiuni: 

 

Inactivarea medicamentului 
Este urmarea degradării enzimatice a antibioticului de către enzimele bacteriene cum 

sunt betalactamazele (penicilinazele şi cefalosporinazele). Inactivări pot surveni şi la 
aminoglicozide, care pot fi acetilate sau fosforilate (de către acetilaze şi fosforilaze).  

 

Alterarea ţintei sau structurii enzimatice 
Receptorul unde acţionează de obicei antibioticul, poate să-şi modifice afinitatea 

pentru bacterie şi, astfel, răspunsul receptorului să amplifica activitatea bacteriană şi, 
implicit să anuleze pe cea a medicamentului. 

 

Acumularea scăzută a antibioticului în celulele bacteriene rezistente 
Se petrece de obicei în celulele cancerose, când acumularea tetraciclinei descreşte. 

 

Deturnarea de la calea metabolică 
Antibiorezistenţa este naturală sau artificială.  
Antibiorezistenţa naturală  
Este cea care duce la clarificarea spectrului antibacterian. De exemplu, penicilina este 

inactivă asupra bacteriilor G-, acestea având o rezistenţă naturală la penicilină. 
 

Antibiorezistenţa câştigată  
Apare mai rapid sau mai lent la toate antibioticele. Acesta reprezintă şi motivul 

pentru care o serie de antibiotice descoperite, sintetizate, extrase şi cercetate terapeutic nu 
sunt introduse în terapeutică.  Acestea se numesc antibiotice de rezervă.  

Apariţia antibiorezistenţei se datorează utilizării abuzive şi neraţionale a 
antibioticelor. Antibiorezistenţa a mai apărut şi prin folosirea antibioticelor ca 
biostimulatori, în conservarea alimentelor sau administrarea antibioticelor neraţional, fără 
antibiogramă, în cazul unor tulpini cu rezistenţă naturală sau câştigată.  

Antibiorezistenţa odată instalată poate să fie definitivă (permanentă) sau poate fi 
reversibilă, după câteva generaţii, specia microbiană devenind sensibilă.  

Instalarea rezistenţei poate fi lentă sau bruscă (la streptomicină).  
Rezistenţa poate să fie limitată la antibioticul respectiv (neîncrucişată) sau se poate 

extinde şi la alte antibiotice (antibiorezistenţă încrucişată).  
Antibiorezistenţa poate apare prin modificări ale genotipului.  
Mutaţiile spontane sau induse de antibiotic pot schimba genotipul bacteriei sau pot 

determina modificări în timpul înmulţirii sexuale, când se fac schimburi de material 
genetic. Fagii pot efectua transducţii la bacterii, care asigură rezistenţa.  

Modificările fenotipice se referă în special la modificarea sau interferarea unor 
enzime din metabolismul bacterian.  

Inducţia de formare a unor enzime hidrolizante (de ex. penicilinazele), blocarea unor 
enzime bacteriene sau modificarea căilor metabolice ale celulei bacteriene.  

Sensibilitatea tulpinilor bacteriene la antibiotice se testează prin antibiogramă.  
De aceea este recomandabil ca tratamentele să fie precedate de antibiogramă.  
În cazul când intervenţia este foarte rapidă şi nu dă timpul necesar efectuării 

antibiogramei se începe cu antibiotic bactericid optim pentru boala respectivă şi când 
antibiograma nu-i dă câştig de cauză se trece la antibioticul indicat de antibiogramă.  

Tratamentul cu antibiotice trebuie efectuat cu o doză de atac şi continuat cu o doză 
de întreţinere, cu intervale corespunzătoare între antibioticul folosit şi calea de 
administrare, astfel ca niciodată concentraţia sanguină să nu scadă sub cea minimă 
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inhibantă. Tratamentul trebuie dus până la vindecarea bacteriologică, timp de 24-48 de ore 
după vindecarea clinică.  

Antibioticele se recomandă a se asocia între ele, mai ales în infecţiile mixte.  
Asocierile trebuie să fie numai în cadrul grupelor care sunt permise de a se asocia.  
De exemplu, β-lactaminele se asociază cu aminoglicozidele şi chiar cu unele 

macrolide; dar de regulă, asocierile cu aminoglicozide sunt considerate sinergice.  
Sunt interzise asocierile între β-lactamine şi grupele tetraciclinelor şi 

cloramfenicolului.  
7u sunt recomandabile asocierile în cadrul aceleiaşi grupe, atunci când se pot 

însuma efecte secundare (de exemplu streptomicina şi kanamicina au un spectru identic şi 
acţionează asemănător asupra perechii a VIII-a de nervi cranieni).  

7u se folosesc antibiotice terapeutice ca biostimulatori sau pentru conservarea 
alimentelor.  

Ca biostimulatori se recomandă folosirea antibioticelor care nu sunt destinate uzului 
terapeutic, care nu se absorb în tubul digestiv deloc sau în cantităţi foarte mici şi care nu 
lasă reziduuri în organism (zinc bacitracina, flavomicina).  

Influenţa antibioticelor asupra procesului imunitar este în general redusă.  
În condiţii normale, procesul de imunogeneză rămâne nealterat în cazul tratamentelor 

cu antibiotice. Totuşi, există unele antibiotice (cloramfenicolul) care influenţează negativ 
instituirea imunităţii. La unele antibiotice (spiramicina şi pristinamicina) s-a descris 
fenomenul de bacteriopauză49. 
 

4.1.3. Fenomene secundare şi toxice produse de antibiotice 
 

Există o serie de fenomene secundare, directe sau indirecte produse de antibiotice în 
cursul antibioterapiei: O serie de antibiotice din grupa aminoglicozidelor acţionează toxic 
asupra perechii a VIII-a a nervilor cranieni. Altele, ca streptomicina afectează ramura 
vestibulară a acestuia cu tulburări de echilibru, iar altele, ca dihidrostreptomicina, alterează 
ramura cohleară, producând surditate sau scăderea acuităţii auditive. Tot aminoglicozidele 
au efecte nefrotoxice, producând procese degenerative la eliminarea renală. 

Penicilinele în doze foarte mari acţionează toxic asupra S.N.C.  
Tetraciclinele, mai ales clortetraciclina, acţionează toxic asupra ficatului, cu fenomene 

degenerative asupra hepatocitului.  
Tetraciclinele se acumulează în oase şi dinţi ducând la o fragilizare a acestora.  
Cloramfenicolul în doze mari sau în tratamente îndelungate determină fenomene 

degenerative ale organelor hematopoietice (măduva osoasă).  
O serie de antibiotice (penicilina şi β-lactaminele) dau fenomene de sensibilizare.  

Aceste fenomene de sensibilizare pot merge de la acţiuni locale sub formă de erupţii 
maculopapulare, dermatite exematoase, până la fenomene generalizate, cu şoc anafilactic, 
mai ales la administrările parenterale. 

Dintre fenomenele indirecte face parte fenomenul bacteriolitic al penicilinei, care duce 
la eliberarea endotoxinelor bacteriene prin liză celulară, în care se include şi fenomenul 
Jarisch-Harscheimeyer.  

Un alt fenomen indirect îl reprezintă suprainfecţiile.  
Trebuie ţinut cont de triunghiul ecologic bacterie-fung-virus, care duce la accentuarea 

riscului de infecţii fungice şi virotice, în cazul folosirii antibioticelor antibacteriene. De 
exemplu, după tratamente masive şi de durată cu antibiotice pe cale orală apar suprainfecţii 
cu fungi (mai ales cu Candida albicans). 

 
 

                                                           
49 Termenul a fost introdus de către Videau în 1970, care arăta că unele antibiotice bacteriostatice se acumulează în celulele bacteriene şi 
acţionează chiar şi când antibioticul a dispărut din biofază, fenomen care l-a denumit bacteriopauză. 
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4.2. Betalactaminele şi cefalosporinele 
 

4.2.1. Penicilinele de extracţie. 
 
Penicilina este primul antibiotic introdus în terapeutică în 1928 de către Fleming şi în 

1941-42, după purificarea penicilinei.  
Ea se extrage din culturi de Penicillium. Există trei specii de culturi de Penicillium, 

care sunt mai penicilinogene: Penicillium nodatum, Penicillium crustosum, Penicillium 
crysogenum.  

Din acestea se extrage antibioticul sub formă de pulbere cristalizată.  
Se livrează în flacoane de 200.00-400.000 U.I. şi 5.000.000 U.I. etc. Se foloseşte în 

special penicilina G cristalizată (sub formă de sare de sodiu sau de potasiu).  
 

O unitate internaţională (U.I.) reprezintă cantitatea de substanţă care opreşte pe un 
diametru de 24 mm  dezvoltarea unei tulpini standard (tulpini Oxford) de stafilococ auriu 
(Staphilococcus aureus). 

1 U.I. = 0,6 gamma de penicilină standard.   
La noi în ţară 1 mg penicilină trebuie să aibă 1.500-1.600 U.I. 
 

Penicilina G administrată oral este descompusă de sucul gastric şi de HCl, care rupe 
inelul β-lactamic al structurii de bază.  

De asemenea, acest inel este descompus de o enzimă - penicilinaza, secretată de 
anumite bacterii şi cu precădere de stafilococ.  

De aceea, penicilina G nu poate fi administrată pe cale orală ci numai pe cale 
parenterală. Anumite peniciline sintetice ca Penicilina V, oxacilina, etc. sunt rezistente la 
sucul gastric, putând fi administrate şi pe cale orală.  

Unele peniciline sintetice sunt rezistente la penicilinază, având o acţiune puternică 
asupra bacteriilor secretoare ale acestor enzime. 

Penicilinele de extracţie acţionează bactericid, iar în cazul unor concentraţii mari, 
bacteriolitic. Concentraţiile mici pot avea efecte bacteriostatice. 

Mecanismul de acţiune este cel de interferare a sintezei peretelui bacterian.  
Consecutiv folosirii penicilinei apar modificări  morfologice, culturale, biochimice 

ale germenilor. Apar forme gigant, care pot liza mediul cu presiune osmotică ridicată 
(mediu hipotonic).  

Spectrul de acţiune al penicilinei este relativ îngust, cuprinzând coci Gram+ şi Gram-, 
bacili Gram+, actinomicete. Penicilina nu este activă asupra bacililor G-, ricketsiilor, 
micoplasmelor, protozoarelor, virusurilor. Antibiorezistenţa apare lent, dar este de durată.  

Antibiorezistenţa poate fi învinsă prin doze mari, mai mari de 5-10-15 ori decât doza 
obişnuită. Doza obişnuită este de 10.000 U.I./kcorp la animalele mari şi de 20.000 
U.I./kcorp la animalele mici, cantităţile fiind pro dosis.  

Dozele pot fi ridicate fără probleme prea mari, dar apar considerente economice. 
Cinetica penicilinei. Penicilina nu se administrează oral, ci numai parenteral în 

injecţii intramusculare, subcutanate sau intravenoase.  
Cea mai frecventă administrare este cea intramusculară profundă.  
Solubilizarea în cantităţi mici de ser fiziologic dă soluţii hipertone, cu resorbţie lentă 

şi sunt mai dureroase.  
Timpul de acţiune se prelungeşte însă cu 1-2 ore. Soluţiile obişnuite se resorb uşor de 

la locul de administrare, pătrund rapid în sânge şi realizează concentraţii sanguine ridicate, 
în prima oră de la administrare.  
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Concentraţiile sanguine sunt de la 20 U.I./ml până la 150-200 U.I./ml, în funcţie de 
doza utilizată. La câine, de exemplu, la doze de 10.000 U.I. concentraţia sanguină este de 
80-85 U.I./ml. 

Penicilina cuplează cu proteinele plasmatice, dar într-o măsură relativ redusă, 
(concentraţiile penicilinei cuplate nedepăşind 20-40%). 

Timpul de acţiune este scurt: între 4-6 ore terapeutice la penicilina G cristalizată, 
adică necesită 4-6 administrări zilnice.  

Există şi peniciline retard (depozit) cum ar fi esterii penicilinei G, procainpenicilina 
şi benzatinpenicilina, care se absorb lent la locul de administrare.  

Acestea nu formează soluţii moleculare, ci suspensii, formând un depozit la locul de 
injectare şi resorbţia lentă sau foarte lentă dă un timp de acţiune terapeutică de 12-24 ore 
pentru procainpenicilină şi 24-72 de ore pentru benzatinpenicilină (moldamin). 

Există şi alte mijloace de retardare a absorbţiei penicilinei.  
De exemplu, amestecul cu sânge recoltat din jugulară şi injectarea intramusculară, 

sau amestecul în soluţie uleioasă şi injectarea intramusculară. 
Retardarea penicilinei se mai poate realiza şi la eliminare prin folosirea 

probenecidului (torelin, benemit), care se elimină competitiv cu penicilina, prin acelaşi 
mecanism de eliminare şi prin competiţie, la eliminarea activă se întârzie eliminarea 
penicilinei.  

Sensibilitatea germenilor la concentraţiile sanguine ale penicilinei este foarte diferită. 
Se consideră că pentru germenii moderat sensibili ar fi suficientă o concentraţie de 0,1-0,5 
U.I./ml sânge, iar pentru germenii mai puţin sensibili 1 U.I./ml.  

Sensibilitatea germenilor este foarte diferită şi apariţia rezistenţei câştigate poate 
duce la mărimea masivă a necesităţii unor doze mai mari.  

Va conta momentul aplicării tratamentului, vigurozitatea organismului şi o serie de 
alţi factori, ce sunt greu de măsurat, motiv pentru care nu se poate stabili o concentraţie 
terapeutică concludentă. 

Difuziunea penicilinei este foarte bună în ţesuturi şi organe. Pătrunde foarte bine în 
pulmon, difuzează în toate ţesuturile şi organele, se concentrează în urină prin care se 
elimină aproape în totalitate.  

Penicilinele formează depozite în ficat şi splină, dar de mărime redusă.  
Difuziunea este bună în placentă, ajungând cam 50% în lichidul fetal, dar difuzează 

greu în lichidul cefalorahidian.  
Meningele afectat permite o traversare uşoară. Metabolizarea penicilinelor este foarte 

redusă; ele practic nici nu se metabolizează, deoarece se regăsesc în totalitate în urină sub 
formă modificată.  

Eliminarea se face, în afară de calea renală, şi pe cale mamară, regăsindu-se în lapte, 
ceea ce duce la interdicţia utilizării laptelui în perioada tratamentului.  

Penicilinele se mai elimină prin salivă, bilă, se pare că şi prin ouă (puţin). 
Indicaţiile terapeutice ale penicilinei: infecţiile supraacute şi acute cu germeni 

sensibili. Se foloseşte cu precădere în infecţii obişnuite: infecţii pulmonare, în 
omfaloflebite, flegmoane, abcese, infecţii mamare, infecţii renale.  

Se foloseşte într-o serie de boli infecţioase: antrax, cărbunele emfizematos, 
actinomicoză, tetanos, gurmă, gangrena gazoasă, catarul contagios al căilor respiratorii, în 
rujet, pneumonia enzootică la suine, în doze mari în leptospiroză, poliartrita streptococică 
şi rujetică a mieilor, spiriloza şi difterovariola aviară, etc.  

Se foloseşte în stări septicemice, poliartrite streptococice, în mamite, introdus 
intramamar, dar şi pe cale generală.  

Se poate administra în cavităţi seroase, intrapleural, în infecţii articulare, 
intraarticular, intrasinovial, putând fi asociat cu substanţele antiinflamatoare.  

Intramamar se foloseşte asociat, în condiţionări cu streptomicina (Asocilin) sau cu 
alte antibiotice sinergice. 
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4.2.1.1. Esterii penicilinei G (penicilinele de depozit) 
 
Procainpenicilina  
Este un ester al benzilpenicilinei G cu procaina.  
Rezultă o substanţă care nu solubilizează, formând o suspensie apoasă, care se 

injectează intramuscular, de unde se absoarbe lent.  
Resorbţia lentă face ca să nu se realizeze concentraţii mari sanguine ci o concentraţie 

moderată, dar de durată.  
Solubilitatea în apă este de 1/250 per mg (conţine 950 U.I./mg penicilina G).  
Se foloseşte rar singură, mai mult asociată cu penicilina G cristalizată în preparatul 

Efitard, format din 100.00 U.I. penicilină G cristalizată şi 300.000 U.I. procain-penicilină. 
Intră în compoziţia preparatelor Tripedin şi Propamicin. 

 
Benzatinpenicilina  
Este un ester al penicilinei G cu radicalul dibenzil etilen diamină.  
Este denumită penicilina de tip cronic (Moldamin).  
Este mai puţin solubilă decât procainpenicilina, formează o suspensie care se 

resoarbe greu, formând un depozit la locul de administrare. Timpul terapeutic este de 24-
72 de ore.  

Concentraţiile sanguine sunt reduse, motiv pentru care se asociază obligatoriu cu 
penicilina G cristalizată. Intră în compoziţia preparatului Tripedin.  

Preparatul Tripedin conţine: penicilină G cristalizată 300.000 U.I., procain-penicilina 
300.000 U.I., benzatin-penicilina 600.000 U.I. fiind un preparat foarte valoros care acoperă 
cu o singură administrare 2-3 zile de tratament; cu 2-3 administrări de Tripedin 
acoperindu-se un tratament de 7-8 zile.  

Dacă se doreşte o doză de atac mai mare se mai poate adăuga la prima administrare 
penicilină G cristalizată, spre a mări eficienţa.  

Se poate porni cu un tratament acut cu penicilină G cristalizată, cu doză de atac 
puternică, concomitent cu administrarea de Moldamin puternică, cu care se va face în 
continuare tratamentul de întreţinere. 

 

Prin antibiotic bază se înţelege cantitatea de antibiotic pură, fără a lua în 
considerare sarea propriu-zisă a acestuia. 

 

Asocilinul este o asociere sub formă de unguent curpinzând penicilină, streptomicină 
sulfat şi stearat de aluminiu.  

La 100 g conţinutul este de 2.000.000 U.I. şi 2 g streptomicină sulfat bază. Se 
livrează sub formă de tuburi şi se foloseşte extern sub formă de unguente. 

 
Tardomyocelul  
Conţine benzatin - penicilină, dihidro-streptomicină sulfat, marbadal (asociere între 

marfanil şi badional) şi ulei vegetal.  
Se livrează în flacoane şi se foloseşte în tratamentul endometritelor. Se mai utilizează 

în afecţiuni externe şi profilactic în însămânţări artificiale. 
 

4.2.1.2. Penicilinele semisintetice 
 

Penicilinele semisintetice sunt penicilinele care se obţin prin introducerea unor 
precursori în culturile de Penicillium. Aceşti precursori sunt preluaţi de microorganisme şi 
legaţi de acidul 6-aminopenicilamic. 

 
Penicilina V (fenoximetilpenicilina)  
Se obţine prin extracţie din culturi de Penicillium crisogenum la care se adaugă 

precursorul fenoximetil.  
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Ciuperca leagă precurosul de structura acidului 6-aminopenicilamic. Acest preparat 
prezintă unele avantaje: nu se solubilizează în apă şi acid gastric, nu este distrus de 
aciditatea sucului gastric, se solubilizează în sucul enteric.  

Se administrează pe cale orală sub formă de sare sodică, dar se poate administra şi 
sub formă de injecţii intramusculare sau subcutanate.  

Se absoarbe rapid în intestin realizând concentraţii mai reduse decât penicilina G.  
Eliminarea se face pe cale renală, dar şi pe cale digestivă, biliară, etc. Are acelaşi 

spectru de acţiune. Se foloseşte în infecţii mai puţin severe, deoarece concentraţiile 
sanguine nu sunt prea ridicate.  

 
Penicilina V  
Se foloseşte mai ales la animalele mici. Se recomandă începerea cu o administrare 

parenterală, continuată de administrarea orală din patru în patru ore, după vindecarea 
clinică. În general este bine suportată, dar dozele mari produc greţuri, diaree, candidoză 
bucală şi digestivă. 

 
Feneticilina (Broxil)  
Se administrează oral, are un nivel sanguin ridicat, nu are avantaje speciale şi nu este 

rezistentă la penicilinază. 
 
Propicilina (Ultrapen)  
Se administrează oral, are un nivel sanguin ridicat şi este mai rezistentă la 

penicilinază, fiind greu activată de aceasta. 
 
Meticilina (Celbamină)  
Se obţine grefând radicalul dimetoxifenil. Este instabilă în mediul acid, dar este 

rezistentă la penicilinază şi extrem de activă la stafilococi.  
Se livrează în flacoane de 1 g şi se injectează intramuscular, subcutanat sau 

intravenos. 
 
Oxacilina  
Este o penicilină semisintetică cu un radical mai complicat. Este rezistentă la sucul 

gastric şi se poate administra oral. Este mai puţin rezistentă decât penicilina V. Se 
administrează în capsule operculate.  

Este rezistentă la penicilinază, fiind mai rezistentă decât meticilina. Se foloseşte în 
infecţii severe cu stafilococi. 

 
Cloxacilina (Orbenina)  
Este o penicilină acidorezistentă şi penicilinazorezistentă. Se administrează oral sau 

parenteral. Se foloseşte în aplicaţii externe sub formă de unguente oftalmice, unguente şi 
suspensii intramamare sau intrauterine. 

 
�afcilina  
Este rezistentă la sucul gastric şi penicilinază. Are calităţi asemănătoare cu 

cloxacilina. 
 
Ampicilina  
Este o penicilină având calităţi mai aparte. Are spectru larg de acţiune.  
Se obţine prin grefarea radicalului aminobenzil, cu sferă largă de acţiune asupra 

bacililor G-. Se administrează oral sau parenteral. Rezistenţa sa la penicilinază este în 
general redusă. Se poate administra oral în capsule operculate sau ca ampicilină sodică 
injectabilă. Se poate administra şi intravenos. 

Există flacoane de 0,250 g şi 1 g ampicilină sodică şi se injectează i.m., 
administrările făcându-se din 6-8 ore cam 5-10 mg/kcorp.  
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Pirampicilina  
Are absorbţie digestivă bună şi cu rezistenţă la sucurile gastrice, iar concentraţiile 

sanguine sunt mai ridicate. 
Borampicilina  
Datorită solubilităţii importante are o absorbţie foarte bună (de 2-3 ori mai mare 

decât ampicilina). 
 
Amoxicilina  
Este o generaţie mai nouă de peniciline sintetice. Se administrează oral sau 

parenteral. Există numeroase preparate de amoxicilină: comprimate, picături, soluţie 
buvabilă, soluţii injectabile, sare trihidrat de amoxicilină. 

 
Amoximastul  
Se foloseşte pentru tratarea mastitelor cu infuzie mamară. Se administrează oral, 

nivelele maxime se ating în circa 4 ore, iar concentraţiile mai sunt în sânge. În ţesuturi şi 
organe difuzează foarte bine. Realizează concentraţii pulmonare ridicate, în urină şi lapte, 
în infecţiile pulmonare, urinare. Are spectru larg de acţiune.  

Există preparate la care se asociază acidul clavulinic (ex. clavulanat de potasiu). 
 
Acidul clavulinic  
Are o structură asemănătoare cu amoxicilina conţinând şi un inel β-lactamic. 

Enzimele care au capacitatea de a inactiva inelul β-lactamic sunt atrase de acidul 
clavulamic şi ele se epuizează asupra acestora, lăsând intactă molecula amoxicilinei.  

Ca atare, amoxicilina este potenţializată de prezenţa clavulanatului şi preparatul este 
considerat foarte activ în toate tipurile de germeni asupra cărora se extinde acţiunea 
amoxicilinei. 

 
Ticarcilina  
Este o altă substanţă semisintetică şi care se foloseşte sub diferite denumiri: ticilină, 

ticarcilină. Se administrează intramuscular sau intravenos.  
Are un spectru larg de acţiune (Gram+, Gram-, aerobi, anaerobi).  
Este bine absorbit de intestin şi tractul genital.  
Se poate asocia cu clavulanatul de potasiu ca şi timentin. Are acelaşi mecanism de 

potenţializare, conţinând ticarcilină.  
Este foarte eficace asupra germenilor rezistenţi la amoxicilină şi ticarcilină 

nepotenţializată (Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, etc.). 
 
Piperacilina  
Are un spectru de acţiune mai larg şi se absoarbe bine pe cale orală.  
Ea se găseşte activă, nemetabolizată în urină.  
Se administrează intravenos, intramuscular, sub formă de pulbere sterilă, în flacoane 

cu soluţie dizolvantă. 
 
Carbenicilina  
Este incomplet absorbită oral şi este destul de repede hidrolizată de anumite enzime. 

 
4.2.2. Cefalosporinele 

 
Cefalosporinele au o structură apropiată de penicilină, conţin un inel β-lactamic şi 

sunt o subgrupă intens dezvoltată.  
Există cefalosporine de extracţie, semisintetice şi sintetice. 
Cele naturale (cefalosporina C) se extrag din Cefalosporium acremonium.  
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Sunt mai rezistente la β-lactamazele produse de stafilococi (faţă de lactamazele 
produse de bacteriile Gram negative se cunosc trei situaţii:  

 

a. rezistenţă totală la toate lactamazele,  
b. rezistenţă la una sau mai multe lactamaze,  
c. nu există rezistenţă.  

 
Farmacocinetică 

 
Cefalosporinele se absorb oral (câteva produse din generaţia I) şi parenteral.  
Există diferenţe substanţiale în mecanismul de absorbţie a lor, rata absorbţiei fiind 

cuprinsă între nişte limite foarte largi în funcţie de specia de animal: unele se absorb greu, 
altele se absorb în totalitate.  

De exemplu la cal, cefadroxilul p.o., nu atinge concentraţii sanguine terapeutice.  
La câine, utilizarea cefaclorului şi cefalexinului determină concentraţii sanguine de 

60% iar la taurine de 30%.  
Intramuscular sau subcutanat realizează vârfuri de concentraţii sanguine după 30-60 

de minute de la administrare.  
Administrarea subcutanată duce la absorbţia mai lentă şi cu concentraţii mai joase.  
Difuziunea în ţesuturi şi organe este bună: se distribuie larg în ţesuturi şi organe.  
Penetrează bine în pleură, pericard, organele parenchimatoase, lichide sinoviale, în 

schimb penetrează greu în ochi şi L.C.R. (de reţinut că reprezentanţii ultimei generaţii 
penetrează bariera hematoencefalică.  

Nivelurile plasmatice sunt mai ridicate decât cele tisulare.  
Concentraţiile în lichidul cefalorahidian este mai redusă. Trece şi în lapte.  
Se elimină rapid prin rinichi, prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară, sub formă 

activă. Cefaloperazona se elimină preponderent prin bilă. 
Cefalosporinele acţionează circa 8-12 ore, se administrează de 2-3 ori pe zi, au un 

mod de acţiune bactericid, iar mecanismul de acţiune este asemănător cu cel al 
penicilinelor.  

Spectrul de acţiune este diferit, în funcţie de generaţia de cefalosporine căreia îi 
aparţine. 

Există trei grupe de cefalosporine: generaţia I, generaţia II, generaţia III. 
 

Generaţia I 
 

Din generaţia I fac parte:  
Cefadroxil, Cefazolin, Cefalexin*, Cefaclor* (doar p.o.), Cefalotin, Cefapirin, 

Cefacetril, Cefrodin.  
Acestea au acţiune bună asupra bacteriilor G+, cocilor G+ şi o uşoară acţiune asupra 

cocilor G-. acţiunea asupra lui Stafilococcus este cea mai intensă.  
Activitatea este restrânsă asupra bacteriilor Gram – (E. coli, Salmonella spp., K. 

pneumoniae, P. mirabilis), lactamazele acestor bacterii inactivând cefalosporinele. 
 

Generaţia a II- a 
 

Din generaţia a II-a fac parte:  
Cefamandol, Cefanocid, Ceforanid, Cefotetan, Cefoxidin, Ceftiofur, Cefuroxin.  
Acestea au acţiune asupra bacteriilor G+, sunt mai active asupra bacteriilor G- (E.coli, 

Proteus, Klebsiella, Pasteurella, Salmonella).  
Stabilitatea la lactamaze a cefalosporinelor din cea de-a doua generaţie este mai 

pronunţată, spectrul este mai larg, dar sub al celor din a treia generaţie.  
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Sunt foarte active mai ales speciilor indol – pozitive (Proteus, Haemophillus), în 
schimb speciile de Citrobacter, Enterobacter şi P. aeruginosa sunt rezistente.  
 

Generaţia a III- a 
 
Cuprinde: Cefoperozona, Cefotaxin, Ceftozidin, Ceftozoxin, Ceftrixon, Moxalactam.  
Spectrul acestei generaţii este cel mai larg, majoritatea reprezentanţilor din această 

familie fiind activi asupra lui P. aeruginosa.  
Totuşi, au o acţiune mai slabă asupra G+, însă acţionează puternic asupra G- şi sunt 

foarte active asupra Pseudomonas şi B.fragilis, B. bronhiseptica.  
Reprezentanţii acestei generaţii elimină rezistenţa la peniciline, ampicilină, în cazul 

cefalotinului, dar este inactiv asupra stafilococilor rezistenţi la meticilină.  
Valoarea C.M.I. de 0,1 mg/l. înseamnă din punct de vedere clinic, o activitate 

crescută, rezultate bune terapeutice obţinându-se şi la valori ale C.M.I. de 2-8 mg/l. 
 
Efecte secundare 
În general, cefalosporinele au o toxicitate redusă, fiind considerate medicamente 

atoxice. Apariţia reacţiilor alergice este rară şi nu depinde de doză.  
În cazul alergiei la penicilină, se pot înregistra alergii încrucişate la 5-15% din cazuri.  
Dozele mari (utilizate mai ales în medicina umană) dau efecte nefrotoxice şi 

hepatotoxice.  
La animale, pot apare iritaţii la locul injectării, mai ales în cazul cefalotinului. 
Cefalosporinele sunt recomandate în tratamentul infecţiilor respiratorii, aparatului 

excretor, osteomielite şi tratamentul mastitelor dar sunt destul de scumpe, situaţie care le 
limitează încă în uzul curent. 

Posologie generală 10-25 mg/ kg 2- 3 ori pe zi p.o. sau i.m. 
Ceftiofurul se administrează intramuscular la bovine, ovine, suine şi păsări.  
Se absoarbe rapid după administrarea intramusculară şi atinge nivele maxime după 

45 de minute.  
O parte este biotransformată, iar metaboliţii sunt activi antimicrobian.  
Acţionează bactericid. 
Mecanismul de acţiune este cel de inhibare a sintezei peretelui bacterian. 
Spectrul de acţiune este larg.  
Este rezistent la acţiunea β-lactamazelor.  
Este eficient asupra majorităţii germenilor.  
Nu este activ asupra micoplasmelor şi are toleranţă foarte bună.  
La doze obişnuite de remarcat că nu apar fenomene adverse. 

 
Alţi reprezentanţi 

 
• Vetimast (cefacetrim),  
• Kefa-Mastin retard (cefalexin + dihidrostreptomicină),  
• Pathozone (cefaperazonă),  
• Excenel (ceftiofur),  
• Pyassan capsule (cefalexin),  
• �axcel injecţie (ceftiofur). 
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4.3. Aminociclitolii 
 

4.3.1. Aminoglicozidele 
 
Aminoglicozidele sunt antibiotice ale căror cap de serie este streptomicina. Ele se mai 

numesc şi glicozaharide. 
 
Streptomicina  
A fost descoperită în 1944 de Samuel Waksmann.  
Streptomicina se izolează din culturi de Streptomices, mai ales Streptomices griseus.  
Este o trizaharidă formată din trei componente de bază: streptidină, streptoză şi 7-

glucozamină. Ultimele două formează un dizaharid numit streptobiozamină, care este 
responsabil de streptomicinodependenţă.  

Streptomicina se prezintă sub formă de pulbere albă cristalină, inodoră, cu gust 
amărui. Este o bază omogenă care formează săruri cu acizii minerali, mai ales sulfat, 
clorhidrat şi fosfat.  

Cel mai folosit este sulfatul de streptomicină sub care se realizează un complex 
stabil, atât la temperaturi mari, cât şi la acţiunea sucurilor digestive.  

Se păstrează timp de 2 ani la temperatura camerei şi în soluţie timp de 7-10 zile. 
Acţiunea streptomicinei se exprimă în U.I. sau ponderal.  

 

1 U.I. reprezintă cantitatea de streptomicină pură ce inhibă dezvoltarea unei tulpini 
standard de E.coli într-un ml mediu de cultură.  

1 U.I.=1 microgram de streptomicină bază; în străinătate 1000 U.I.=1 mg 
streptomicină, iar la noi în ţară 1 mg = 700 U.I.  

Se consideră 1 g de streptomicină bază greutatea streptomicinei propriu-zise, lăsând 
de o parte sarea care are greutatea sa proprie. Streptomicina dacă se reduce catalitic la 
alcool primar se transformă în dihidro-streptomicină, cu acţiune asemănătoare.  

S-a constatat că produsul este mai puţin toxic.  
Dar şi streptomicina şi dihidro-streptomicina acţionează toxic asupra perechii a VIII-

a a nervilor cranieni, streptomicina asupra ramurii vestibulare, determinând tulburări de 
echilibru, iar dihidrostreptomicina asupra ramurii cohleare, provocând surditate.  

Streptomicina şi dihidro-streptomicina acţionează asupra rinichilor dând efecte 
nefrotoxice. Pentru a scădea efectul nefrotoxic se folosesc componente şi săruri care să 
cuprindă vitamine ale grupului B.  

Se foloseşte pantotenatul de streptomicină:  
 

Strepacin, care conţine streptomicină sulfurică 80% şi streptomicină pantotenat 20%;  
 

Strenital care conţine vitaminele grupului B şi care diminuează efectele toxice asupra 
perechii a VIII-a de nervi cranieni.  

Din cauza tulburărilor auditive dihidro-streptomicina este mai rar folosită pe cale 
generală, ea folosindu-se mai mult local.  

Farmacocinetica este diferită. Administrat oral nu se absoarbe decât foarte puţin (5-
6%), 94-95% eliminându-se prin fecale.  

Oral se foloseşte pentru tratamentele locale în afecţiunile tubului digestiv, în enterite.  
La câine se poate absorbi până la 10%. Sterilizează flora intestinală (G-) şi se 

însoţeşte de complexul vitaminic B şi lactate pentru a reînsămânţa flora lactică.  
Streptomicina se absoarbe foarte bine, rapiditatea absorbţiei fiind în funcţie de calea 

de administrare.  
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Concentraţia soluţiei influenţează absorbţia, soluţiile hipertone absorbindu-se mai 
lent, dar sunt mai dureroase.  

Realizează concentraţii mari în rinichi, ficat, muşchi şi tiroidă.  
Traversează bine bariera placentară, dar nu traversează bariera hematoencefalică.  
Traversează greu seroasele, difuzând în lichidul pleural, pericardic, peritoneal şi 

sinovial.  
Pătrunde în lichidul amniotic.  
Difuzează greu prin bariera oftalmică.  
În organism streptomicina se metabolizează în cantitate foarte mică, întreaga cantitate 

eliminându-se prin urină nemodificată, regăsindu-se sub fomă activă.  
În insuficienţa renală eliminarea scade mult, ceea ce poate da intoxicaţii.  
Se poate elimina şi prin bilă. Se regăseşte în salivă, transpiraţie şi în lapte.  
După administrarea intramamară se păstrează în lapte timp de 48 de ore. 
Spectrul antibacterian este complementar penicilinei.  
Streptomicina este activă pentru cocii G+ şi G- şi bacilii G-, puţin asupra celor G+, şi 

acţionează asupra acido-alcoolo-rezistenţilor (bacilul Koch, M. tuberculosis, M. leprae).  
În tratamentul tuberculozei se asociază cu alte chimioterapice. În doze mari 

acţionează şi asupra unor protozoare. 
Modul de acţiune al streptomicinei este bactericid.  
Acţionează bine în faza de înmulţire a bacteriilor şi în faza de repaus.  
Acţionează sinergic cu penicilina şi se potenţează reciproc. 
Mecanismul de acţiune se referă la sinteza proteinelor unde intervine denaturând 

procesul de sinteză, se combină cu ARN-ul din ribozomi şi dezorganizează sistemul de 
sinteză microbiană.  

Un fenomen frecvent întâlnit este streptomicino - rezistenţa, care este oferită de 
streptobiozamină, componentă analogă cu o jumătate din enzima pe care germenul o 
produce, fiindu-i necesară o sinteză proteică.  

Bacteria se poate adapta la folosirea streptobiozaminei, devenind dependentă de ea, 
întreruperea tratamentului fiind dependentă de aceasta.  

Streptomicinorezistenţa se instalează uşor şi rapid, în câteva zile la E.coli, mai lent la 
bacilul Koch. Nu se încrucişează cu alte antibiotice, ci cu substanţe din grupa 
aminoglicozidelor (kanamicina, etc.). 

Streptomicina se foloseşte în infecţii cu stafilococi şi streptococi penicilino-rezistenţi, 
în streptocociile mânjilor, în holera aviară, salmoneloză, leptospiroză, micoplasmoză, în 
complicaţiile septice ale unor boli, pneumonii, septicemii, infecţii ale căilor urinare. 

Se foloseşte preventiv în loca americană, bruceloză, în aseptizarea spermei şi în 
enterite, pe cale orală. 

Dozele sunt de 1-2 cg/kcorp la animalele mari şi 3-4 cg/kcorp la animale mici, doza 
fiind pro die.  

În holera aviară se administrează 0,1 g/kcorp intramuscular, la interval de 24-48 de 
ore, două administrări concomitente cu sulfamide în apa de băut.  

În leptospiroza suină se administrează 3-4 cg/kcorp.  
În salmoneloză se administrează 0,4% în apa de băut, preventiv timp de 10 zile.  
Se administrează 1-2 g/zi oral la purcei, miei şi 1-2 cg/kcorp la animalele mici.  
În mamite se infuzează soluţie 1% cam 50 ml în 250ml şi se repetă zilnic.  
La albine se foloseşte dihidro-streptomicina 1 g la 4 l sirop de zahăr. 
Toxicitatea streptomicinei se referă la administrarea de durată şi în doze crescute.  
Poate avea efecte neurotoxice şi nefrotoxice.  
Nu se administrează intravenos decât în cazuri excepţionale şi în perfuzie foarte lent.  
Intrarahidian se administrează doze foarte mici şi în soluţii diluate.  
Se administrează în aerosoli în afecţiunile respiratorii. 
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�eomicina (7egamicina)  
Este o aminoglicozidă care s-a izolat din culturi de Streptomyces fradiae de către 

Waksmann şi reprezintă un amestec de substanţe: neomicinele A, B, C.  
Structural se înrudeşte cu kanamicina şi paromomicina. La noi în ţară se prepară 

neomicina B (sulfat de neomicină) în comprimate de 0,5 g de sulfat de neomicină, care 
conţine 0,35 g de streptomicină de bază. Este o pulbere albă, fără miros, solubilă în apă. 
Acţionează bactericid sau bacteriostatic, în funcţie de doză. 

Este activ faţă de G+ şi foarte activ faţă de G- intestinali şi germeni de infecţii 
intestinale.  

7u se absoarbe intestinal decât în proporţie redusă (6-8%). Se utilizează numai cu 
scop local în terapia enteritelor. Este activă în mediul alcalin al intestinului. 

Se elimină 95-97% prin fecale, realizând o concentraţie intestinală de 5-10 mg/g.  
Glucoza şi cisteina îi scad activitatea.  
Administrat extern pe piele sau pe mucoase nu este iritantă, acţionând strict local.  
Administrată general dă concentraţii sanguine bune, dar neurotoxicitatea sa o indică 

mai mult în terapia locală.  
Rezistenţa sa se dezvoltă lent, faţă de kanamicină.  
Acţionează sinergic cu streptomicina, cu eritromicina şi bacitracina.  
Are indicaţii majore în gastroenteritele tineretului.  
Extern se foloseşte pentru plăgi, arsuri, în furunculoză, ulcere, în afecţiunile 

obstetricale, distocii, retenţii placentare, cezariene, metrite.  
Oral doza este de 2-5 cg/kcorp la viţei, mânji, miei, purcei, pro die, câte trei 

administrări zilnice. La carnivore doza este de 5 mg/kcorp. Extern se aplică sub formă de 
pulbere, unguente de 0,5-4-5%. 

 
Diacin  
Este un preparat pe bază de neomicină şi livrat în flacoane de 120 ml, cu pompă 

dozatoare.  
Conţine: neomicină sulfat, scopolamină nitrică, vitaminele A, D2, clorură de sodiu, 

clorură de potasiu, care folosesc în enterite la purcei.  
Doza este de 1-2 ml la purceii de până la 7 kg şi 2-3 ml la purceii de 7-15 kg.  
Se poate folosi şi intrauterin, sub formă de comprimate, introducându-se până la 10-

20 comprimare odată, sau asociată cu furazolidonă, nitrofuran, etc. 
 
�estrepin  
Este un preparat pe bază de neomicină şi dihidrostreptomicină.  
Se foloseşte în mamite la vaci. 
 
Fluocinolon �  
Este un unguent conţinând fluocinolon şi neomicină sulfat. Se foloseşte ca unguent, 

spray în afecţiunile cutanate. 
 
Quadrex  
Este un preparat austriac, având la bază neomicină bază, vitamine din grupul A, B, 

D3, E şi glucoză. Se administrează la purcei în apa de băut de la naştere până la înţărcare. 
 
Kanamicina (Rezistomicina)  
Se extrage din culturi de Streptomyces kanamicetus şi a fost izolată pentru prima dată 

de japonezi. Este o pulbere albă, cristalină, se foloseşte ca sulfat sau clorhidrat.  
Acţionează asemănător cu streptomicina, cuprinzând mai ales Gram-, micobacteriile, 

dar acţionează şi asupra Gram+.  
Acţiunea sa preponderentă este bactericidă, nu se absoarbe în tubul digestiv.  
Oral se administrează pentru tratamente locale.  
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Kanamicina se foloseşte pe cale parenterală, intramuscular, subcutanat, 
intraperitoneal. Realizează concentraţii sanguine înalte, cu nivel terapeutic de 6-8 ore. 

Difuzează rapid în ţesuturi, difuzează greu în muşchi şi bariera hematoencefalică.  
În pulmoni realizează concentraţii foarte ridicate, se concentrează în rinichi, 

eliminându-se prin urină şi bilă.  
Mai puţin se poate încrucişa cu streptomicina şi poate fi încrucişată total cu 

neomicina şi framicetina.  
Acţionează în afecţiuni locale, supurative, ale aparatelor genital, digestiv, pe cale 

orală. Se injectează intramuscular de 2-3 ori pe zi în doză de 1-2 cg/kcorp pro die.  
Intraperitoneal se administrează soluţii 2-2,5%. Intravenos se administrează foarte rar 

şi numai în perfuzie lentă în soluţie 25%.  
Oral se administrează în gastroenterite, în doze duble (2-5 cg/kcorp pro die).  
Toxicitatea este asemănătoare cu cea a streptomicinei, este neurotoxic pentru 

perechea a VIII-a de nervi cranieni şi nefrotoxic.  
7u se asociază cu curarizantele pentru că produce o paralizie respiratorie.  
Se livrează în flacoane de 0,5-1 g kanamicină bază. 
 
Framicetina  
Este un antibiotic extras din Streptomyces lamandulae, cu spectru mai larg, 

comparativ cu cel al kanamicinei.  
Acţionează bactericid, puţin bacteriostatic.  
Rezistenţa se instalează greu, şi este încrucişată cu kanamicina şi paromomicina.  
Se livrează în comprimate de 0,10g.  
Se administrează şi parenteral sub formă de sulfat de framicetină în flacoane de 100 

ml. Este nefrotoxic şi neurotoxic. 
 
Paromomicina  
Este un preparat care se extrage din Streptomyces paromomyceticus.  
Acţionează puternic asupra Gram-, amoebelor.  
Dă rezistenţă cu kanamicina şi streptomicina. Este nefrotoxică. Se administrează oral 

în enterite. Se foloseşte în cazurile de rezistenţă la alte antibiotice.  
Se livrează în capsule operculate de 120-150 mg. 
 
Gentamicina  
Se extrage din Mycromonospira purpurea cu două fracţiuni asemănătoare C1 şi C2. 

Se foloseşte ca sare sulfat, ca pulbere albă, amorfă, stabilă, rezistentă la variaţii de pH. 
Acţionează bactericid şi bacteriostatic, în faza de înmulţire logaritmică şi cea de 

latenţă. Cuprinde Gram- şi Gram+, micobacteriile.  
Nu se absoarbe oral. Administrat intravenos dă concentraţii eficace în sânge şi 

cuplează 20-30% cu proteinele plasmatice.  
Difuzează bine în ţesuturi, cu concentraţii ridicate în urină.  
Este indicată în infecţiile urinare acute şi cronice, în septicemie, în infecţiile 

gastrointestinale. Se poate administra parenteral în injecţii intramusculare, doza fiind de 15 
mg/kcorp la viţei, la interval de 8-10 ore şi 1 ml/kg la interval de 6-8 ore. Are efecte 
neurotoxice şi nefrotoxice. 

 
4.3.2. Rifampicinele (A,B,C,D) 

 
Se extrag din culturi de Streptomyces mediteranei, cu acţiune bactericidă sau 

bacteriostatică, cu spectru larg, este rezistent la sucurile digestive.  
Acţionează asupra Gram+. Rezistenţa apare rapid şi nu este încrucişată în alte 

antibiotice. Este antagonistă cu penicilina şi tetraciclinele. Se pot administra oral, dar şi 
intramuscular şi intravenos. 
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Difuzează bine în ţesuturi. În administrările orale majoritatea medicamentelor se reţin 
în ficat.  

Se elimină prin bilă, fecale, urină.  
Nu este toxică asupra perechii a VIII-a de nervi cranieni. Intervine în infecţiile 

enterale generale.  
 
Aminosidina  
Este un antibiotic extras din Streptomyces crestomyceticus, se eliberează sub formă 

de sulfat de A, are acţiune bactericidă, bacteriostatică, cu spectru larg de acţiune.  
Se absoarbe puţin pe cale orală şi foarte bine intramuscular.  
Are efecte toxice asemănătoare streptomicinei, dar mai puţin intense. 
 
Gabrocol  
Este un produs străin sub formă de suspensie care conţine un chimioterapic; 8-

hidroxichinolină şi aminozidina sulfat.  
Dozele sunt de 6 ml/100 kg la animalele mari, 4 mg/50 kg la viţei şi mânji, 0,8 ml/10 

kg la suine, 0,1 ml/kcorp la câine şi pisică.  
Tratamentul se face la 24 de ore, timp de 3-5 zile.  
În cazuri grave se folosesc de două ori pe zi, în metrite la vaci, 8 ml Gabrocol şi ser 

fiziologic 42 ml. 
 
Spectinomicina (Spectam) 
Este extrasă din Str. flavopersicus.  
Este o bază organică, solubilă în apă sub formă de baze şi săruri.  
Este un antibiotic cu spectru larg care cuprinde Gram-, micoplasme, stafilococi, 

streptococi.  
Nu produce rezistenţă încrucişată şi este considerată ca făcând parte din grupa 

aminociclitorilor împreună cu apramicina.  
Se indică în infecţii urinare, infecţii genito-urinare, post partum.  
Se absoarbe slab pe cale orală (7%) dar foarte bine pe cale subcutanată.  
Se distribuie bine în ţesuturi, se elimină pe cale urinară nemodificată.  
Acţionează 8-12 ore la om şi 24 de ore la animale. 
Este bacteriostatică, inhibă sinteza proteică.  
La noi se foloseşte sub două forme: soluţie injectabilă 5-10 mg/kcorp pe zi la animale 

mari şi 10-20 mg/kcorp la animale mici şi păsări.  
Soluţiile se folosesc la suine, preventiv în enterite.  
Se administrează oral la purceii de 4 kg de două ori 1 ml pe zi, iar peste 4 kg de două 

ori 2 ml pe zi, timp de 3-5 zile. 
 
Apramicina  
Este un antibiotic ce se extrage din culturi de Streptomyces tenebrarius.  
Este un antibiotic aminociclitalic care se livrează ca ampramicină sulfat (Apralan), 

care acţionează bactericid asupra G+, G-, micoplasme.  
Se foloseşte în enterite la viţei şi purcei.  
7u s-a înregistrat rezistenţă la coliforme şi salmonele.  
Se administrează sub formă de injecţii sau pulbere solubilă în doze de 20-40 mg 

substanţă activă/kcorp, timp de 5 zile.  
7u se administrează la pisici şi în vase ruginite.  
Mai există Apralan premix cu ampramicină sulfat 100 mg substanţă activă/kg.  
Se foloseşte profilactic şi curativ în enterite, în furajul combinat circa 100 ppm 

ampramicină timp de 3-6 săptămâni.  
Determină creşterea sporului în greutate şi reduce morbiditatea şi mortalitatea. 
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4.4. Macrolidele 
 

Grupa macrolidelor cuprinde antibiotice cu moleculă mare, care cuprinde inele 
lactonice mari, legate între ele prin oze dimetilate.  

Sunt antibiotice cu un spectru îngust de acţiune. 
 
Eritromicina  
Se extrage din culturi de Streptomyces eritrema.  
Este puţin solubilă în apă, este hidrolizată de sucul gastric.  
Se prepară în condiţionări orale în drajeuri enterosolubile.  
Are spectru de acţiune aproximativ identic cu cel al penicilinei.  
Este activ asupra G+, cocilor G+ şi G-.  
Acţiunea este bacteriolitică sau bactericidă, în funcţie de doză. 7u influenţează flora 

intestinală normală. În doze mari acţionează asupra ricketsiilor şi treponemelor.  
Indicaţiile sunt în afecţiuni respiratorii din bolile infecţioase, infecţii genito-urinare, 

enterite, etc. 
 
Eritromicina lactobionat  
Este sarea cu acid lactobionic, care corespunde la 300 mg eritromicină bază per 

flacon. Se dizolvă bine în apă distilată sau în soluţie 20-33% glucoză.  
Nu se dizolvă în ser fiziologic, deoarece precipită.  
Se administrează intramuscular, rar intravenos. Se foloseşte în antrax, gurmă, 

septicemia mânjilor, în mamite sau în afecţiuni supurative. 
Dozele sunt de 1-3-5 mg/kg la animalele mari şi de 5-8 mg/kg la animalele tinere şi 

mici. Dozele se repetă la 8-12 ore.  
În rujet se administrează 300 mg (300.000 U.I.) odată împreună cu ser antirujetic 

0,25-0,50 ml/kg. 
 
Eritromicina tiocianat (Galimicina) 
Se prezintă sub două forme: o soluţie injectabilă pentru mamifere şi alta pentru 

păsări. Cea pentru mamifere conţine 100 mg/ml, iar cea pentru păsări conţine 50 mg/ml.  
Se folosesc în special în bolile produse de germeni din grupa PPLO (micoplasmoza 

aviară, coriza infecţioasă, sinuzita infecţioasă a curcilor).  
Se folosesc în infecţii ale aparatului respirator. Se administrează o linguriţă rasă la 4 l 

apă, timp de 5 zile (250g la 200l apă) pentru combaterea stresului, iar pentru prevenirea şi 
combaterea micoplasmozei în primele zile se dă o doză dublă.  

Galimicina de import se prezintă ca o soluţie injectabilă 5% şi 10%. Aceasta se 
administrează la un interval de 24 de ore.  

La suine se administrează în pneumonie, bronşite acute, rinite cu germeni PPLO, 
leptospiroză, metrite, mamite, etc.  

La bovine se administrează în afecţiunile respiratorii, metrite, mamite, infecţii 
postpartum, pododermatite infecţioase. Dozele la suine sunt de 0,25 ml/kg, curativ sunt 0,4 
ml/kg, iar la bovine sunt de 1-2 ml/50 kg. 

 
Tylocina (Tilazina)  
Este un omolog al eritromicinei, izolat din culturi de Streptomyces.  
Se prezintă ca o pulbere albă, insolubilă în apă. Sub formă de sare devine solubilă în 

apă şi se poate administra parenteral. Se recomandă în micoplasmoza aviară şi în boli 
produse de germeni din grupul PPLO. 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
129 

La noi în ţară se realizează sub formă de tilozină fosfat, denumită Disacilin, cu doze 
de 1-3 ml/50 kg la un interval de 24 de ore.  

Se poate livra sub formă de pulbere în furaj, ca stimulator de creştere. Nu se 
absoarbe decât foarte puţin.  

Produsele străine se găsesc sub denumirea de Tylocin sau Tylan. 
 
Spiramicina (Rovamicina)  
Se extrage din culturi de Streptomyces abmofaciens.  
Este puţin solubilă în apă, cu acizii formând săruri (spiramicina sulfat Rovamicina).  
Este rezistentă la sucurile digestive şi are o acţiune bacteriostatică.  
În doze mari poate fi bactericidă pentru unii germeni.  
Spectrul de acţiune este asemănător cu al eritromicinei, acţionând asupra cocilor G+ 

şi G-. Este foarte activă asupra anaerobilor, ricketsiilor şi spirocheţilor.  
Se poate încrucişa cu eritromicina, oleandomicina, carbomicina.  
Indicaţiile sunt asemănătoare cu cele ale eritromicinei. În terapie poate apare 

fenomenul de bacteriopauză.  
După absorbţia orală a spiramicinei, nivelele maxime se ating la 3 ore şi se 

neutralizează în 12 ore. Nivelurile tisulare sunt bune şi mai mari decât nivelele sanguine 
(concentrarea în ţesuturi).  

7u traversează barierele hematoencefalică şi hematooftalmică.  
Se concentrează în bilă, se metabolizează şi se elimină prin bilă, fecale, urină. 
 
Carbomicina (Magnamicina)  
Se extrage din culturi de Streptomyces halstadti, cu greutate moleculară mare 842 Å).  
Este o pulbere microcristalină, gălbuie, puţin solubilă în apă.  
Apare sub formă de săruri sau esteri (succinat, fosfat, clorhidrat), este solubilă şi se 

poate injecta intramuscular.  
Acţiunea este asemănătoare cu a penicilinei, cu spectru larg de acţiune asupra G+. 

Acţionează bactericid sau bacteriostatic. 
Rezistenţa se instalează lent. Uneori este încrucişată cu eritromicina, oleandomicina 

şi spiramicina. Are o absorbţie orală bună.  
Nivelurile tisulare şi sanguine sunt reduse.  
Se concentrează în ficat, bilă, rinichi, eliminându-se pe aceste căi. 
Toleranţa orală este destul de bună.  
Sub formă injectabilă este dureroasă. Se livrează sub formă de capsule de 0,250 g 

pentru administrare orală. 
 
Stafilomicina (Stafilocilina)  
Se extrage din culturi de Streptomyces virginae.  
Este o pulbere galben deschis, amară, rezistentă la sucul gastric.  
Are acţiune bacteriostatică şi un spectru de acţiune asemănător cu cel al 

streptomicinei. Nu se încrucişează cu alte antibiotice.  
Acţionează puternic asupra stafilococilor. Acţiunea orală este bună.  
Acţionează timp de 6 ore. Se elimină prin urină.  
Se eliberează în capsule operculate de 0,150 g sau pulbere, unguent, colir 1% sau 

suspensie 15%. 
 
Oleandomicina 
Se extrage din culturi de Streptomyces antibioticus.  
Are spectru asemănător cu al eritromicinei. Activitatea maximă la un pH de 8.  
Se absoarbe foarte rapid. Concentraţiile maxime în sânge apar la 1-3 ore.  
Concentraţiile terapeutice trebuie să atingă 0,8-1,6 g/l.  
Se elimină masiv prin bilă şi mai puţin (5-120%) prin urină.  
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Se administrează de regulă oral la interval de 6 ore, în doze de 25- cg/kcorp pro die, 
în 4 reprize zilnice.  

Activitatea antibacteriană se exprimă în U.I. Standardul internaţional cuprinde 880 
U.I./mg.  

Se foloseşte de regulă sulfatul sau fosfatul de oleandomicină, sub formă de pulbere 
albă sau triacetil oleandomicină (T.A.O). Este greu solubilă în apă.  

Injectabil se foloseşte fosfatul sub formă de fiole de 500 mg substanţă uscată ce se 
dizolvă în ser fiziologic sau soluţie glucozată.  

Oleandomicina se asociază frecvent cu tetraciclina, cele două antibiotice acţionând 
sinergic, potenţându-se reciproc.  

Asocierea de o parte oleandomicină şi două părţi tetraciclină se numeşte 
sigmamicină. 

 
Sigmamicina  
Este un preparat format din o parte oleandomicină şi două părţi tetraciclină. 

Sigmamicina, datorită efectului sinergic, are o activitate microbiană ridicată.  
Tetraciclina prin spectrul său larg acţionează asupra germenilor Gram+, Gram-, iar 

oleandomicina acţionează asupra Gram+ (coci, pneumococi, stafilococi, streptococi).  
Se foloseşte în bronşite, pneumonii, bronho-pneumonii, infecţii genito-urinare, 

infecţii externe şi boli infecţioase.  
Se livrează sub formă de pulbere solubilă.  
Se solubilizează în apa de băut sau se amestecă în hrană sau se administrează sub 

formă de breuvaj.  
Se administrează la viţei 10 mg/kg substanţă activă şi 20 mg substanţă activă/kcorp. 
 
Taociclina  
Este un preparat format din o parte oleandomicină triacetil-oleandomicină şi două 

părţi tetraciclină.  
Este o pulbere solubilă 10%. Se foloseşte în special la păsări.  
Se administrează amestecat în hrană sau în apa de băut: 500 mg la 6 l apă substanţă 

activă. Se poate folosi şa viţei, mânji, purcei, miei, câine şi pisică. 
 
Lincomicina (Lincocina)  
Se extrage din culturi de Streptomyces linconcusis.  
Se foloseşte ca şi clorhidrat de lincomicină.  
Acţionează asupra cocilor G+ şi G- şi bacteriilor G+.  
Este foarte activ asupra lui B.antracis. 
Bacteriile G- nu sunt sensibile la Lincomicină.  
Se administrează oral în capsule operculate.  
Dă rezultate bune în mamite, fie singură, fie asociată cu neomicină.  
Uneori se foloseşte un preparat cortizonic (prednisolon). 
 
Clindamicina  
Are acţiune asemănătoare cu Lincomicina.  
Se foloseşte în tratamentul mamitelor. 
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4.5. Polipeptidele ciclice 
 

Grupa polipeptidelor ciclice reprezintă antibiotice de origine bacteriană, formate din 
acizi aminaţi şi un acid gras. Sunt foarte toxice şi se folosesc local.  

Capul de serie îl constituie Polimixinele. 
 

4.5.1. Polimixinele 
 

Se extrag din culturi de Bacillus polimixa.  
Există 5 polimixine cunoscute: A, B, C, D şi E. Cea mai folosită este polimixina B.  
Se foloseşte ca sare sulfat de Polimixină B. La noi se folosesc comprimare a 250.000 

U.I., adică 25 mg substanţă activă şi 38,46 mg sulfat de polimixină B. 
 
Polimixina B  
Are acţiune bacteriostatică sau bactericidă, indiferent de stadiul de dezvoltare al 

bacteriilor. Este activ asupra germenilor G-, E.coli, enterobacteriacee, Pseudomonas, 
Shigella, etc. Rezistenţa apare greu şi este încrucişată cu colistina.  

La administrarea orală absorbţia este foarte redusă.  
Se administrează parenteral, i.m., cu un nivel tisular foarte slab.  
Timpul de înjumătăţire este de 8-10 ore. În bilă, nivelul este foarte scăzut, dar este 

mai mare concentraţia urinară. Este uşor nefrotoxic. 
 

4.5.2. Bacitracinele 
 
Se extrag din culturi de Bacilus subtilis sau Bacillus licheniformis.  
Este un amestec de patru polipeptide: A, B, C şi F.  
Se foloseşte mai ales Bacitracina A.  
Trebuie să conţină 50 U.I./mg; U.I. reprezintă cantitatea minimă care diluată într-un 

litru de mediu împiedică dezvoltarea stafilococului de referinţă.  
Acţiunea este bacteriostatică (bactericidă), cuprinzând coci G+ şi G-, bacterii G+.  
Se absoarbe rapid după administrarea parenterală; 0.5-4 U.I./ml, iar cel tisular este 1/2 

din nivelul sanguin. Este nefrotoxică.  
Se livrează sub formă de pulbere de 10.000 U.I. sau 50.000 U.I., dizolvată cu ser 

fiziologic. Se injectează intramuscular, în concentraţie de 10.000 U.I./ml. Este dureroasă şi 
se poate adăuga procaină. 

 
Tirotricina  
Se extrage din culturi de Bacillus brevis. Se foloseşte în amestec cu Gramicidina.  
Spectrul este asemănător penicilinei. Acţionează bactericid prin modificarea tensiunii 

membranei celulare. Este destul de toxic parenteral. Se administrează fie oral, fie extern 
sau intramamar în mamite. 

 
Colimicina (Colistina)  
Se extrage din culturi de Aerobacter colistireus.  
Este mai puţin toxică dar cu utilizări limitate.  
Spectrul este la fel cu al polimixinei B.  
Se foloseşte mai ales în infecţiile genito-urinare şi cele digestive cu G-.  
Se livrează în comprimate de 1.500.000 U.I., sau în flacoane cu pulbere de 500.000 

U.I. şi 1.000.000 U.I. pentru administrări parenterale. 
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4.6. Tetraciclinele 
 
Tetraciclinele sunt antibiotice cu spectru larg, având în structura lor 4 inele 

condensate liniar. Sunt extrase din culturi de Streptomyces.  
Toate au un spectru bacterian aproape identic.  
Există mai multe condiţionări de tetracicline:  
 

• Tetraciclina (Hostaciclina),  
• Oxitetraciclina (Terramicina),  
• Clortetraciclina (Aureociclina),  
• Metociclina (Rondomicina),  
• Doxiciclina (Vibramicina),  
• Minociclina,  
• Dimetil-clortetraciclina,  
• Pirolidin-metil-tetraciclina (Reverin sau Solvocilin). 

 

Tetraciclinele se prezintă sub formă de cristale mici de culoare gălbuie, insolubile în 
apă, solubile sub formă de săruri.  

Sunt stabile un timp mai îndelungat. Ca soluţii se inactivează în 4 zile.  
Spectrul antibacterian este larg: coci Gram+ şi Gram-, bacterii Gram+ şi Gram-, 

actinomicete, ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.  
Modul de acţiune este bacteriostatic. Acţionează în faza de înmulţire şi în faza de 

latenţă a bacteriilor.  
7u se pot asocia cu antibiotice bactericide din grupa β-lactaminelor.  
Rezistenţa se instalează destul de greu, lent, progresiv şi este încrucişată între toate 

tetraciclinele.  
Rezistenţa este îngreunată sau împiedicată de asocierile cu alte antibiotice sinergice.  
Rezistenţa se transmite prin factori plasmidici de tip R. 
Mecanismul de acţiune se bazează pe interferarea sintezei proteice.  
Acţionează prin chelatarea unor metale indispensabile în dezvoltarea şi înmulţirea 

bacteriilor. 
Cinetica moleculelor ne arată că absorbţia orală este bună. Concentraţia plasmatică 

maximă este atinsă după 2-3 ore, niveluri crescute persistând până la 6 ore. 
Administrările se fac de 4 ori pe zi. Se pot administra şi parenteral (intramuscular şi 

chiar intravenos).  
După administrarea intramusculară absorbţia se face rapid.  
Ajunsă în circulaţie se cuplează cu proteinele plasmatice în proporţie redusă.  
În ficat se concentrează, se metabolizează (este inactivată parţial în aminoderivaţi) şi 

se elimină prin bilă. 
Distribuţia în organism este diferită: realizează concentraţii mari în ficat, rinichi, 

pulmon, splină. În lichidul cefalorahidian pătrunde lent şi în cantităţi mici, iar în circulaţia 
fetală pătrunde relativ uşor.  

Excreţia se realizează lent, pe cale renală. După administrarea unei doze antibioticul 
este decelat în urină timp de 3 zile. Este limitată utilizarea locală în enterite.  

Administrate oral se realizează concentraţii importante în intestin, absorbindu-se 
bine. Modifică flora microbiană, distruge flora intestinală, fiind necesară prezenţa 
complexului vitaminic B.  

Condiţionează dezvoltarea fungilor (Candida albicans).  
Fenomenele toxice sunt diferite, în funcţie de tipul de tetracicline.  
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Administrarea orală produce stomatite fungice, pot apare eriteme, vezicule pe 
mucoasa buccinatorie. 

Tulburările hepatice apar în special la clortetraciclină, ce duce la degenerescenţe 
hepatice şi la activarea unor procese hepatice vechi.  

Blochează radicalii tiolici din celula hepatică.  
Din cauza efectului hepatotoxic clortetraciclina este rar folosită.  
De asemenea, tetraciclinele se acumulează în oase şi dinţi, afectând uneori sistemul 

osos, dând fragilitate osoasă.  
Cea mai folosită este oxitetraciclina (O.T.C.), urmată de tetraciclină (T.C.), şi 

pirolidintetraciclina.  
 
Tetraciclina  
Este utilizată la viţei, mânji, pe cale orală, în lapte sau în apă, folosind doze de 2-3 

cg/kcorp. Se administrează de 4 ori pe zi, timp de 3-5 zile.  
Se recomandă de asemenea şi în afecţiunile respiratorii cele genito-urinare şi 

obstetricale.  
Este activă asupra micoplasmozelor. Se foloseşte în rickettsioze şi pararickettsioze.  
Nu se foloseşte pe cale orală la rumegătoare adulte pentru că inhibă dezvoltarea 

bacteriilor ruminale sau a faunei ruminale.  
Se poate administra sub formă de pulbere, comprimate, soluţii injectabile, unguente, 

bujiuri sau comprimate efervescente, etc.  
Se poate folosi şi în tratamentul enteritelor, ţinând cont de concentraţia foarte 

puternică. 
 
Oxitetraciclina (O.T.C.)  
Este frecvent folosită. La noi în ţară se găseşte sub formă de soluţie injectabilă, se 

poate folosi şi ca pulbere suspendabilă în apa de băut.  
Acţiunea este asemănătoare cu cea a T.C. şi O.T.C. hidrică pulbere.  
Se administrează oral, cu lapte, breuvaje sau ceai.  
Dozele sunt de 1-2 cg/kcorp pro die, în două reprize. Tratamentul durează 4-6 zile.  
Există şi o soluţie injectabilă 5% de oxitetraciclină.  
Se administrează 5-10 mg/kcorp, la 24 ore odată şi oxitetraciclină injectabilă 10%, 

administrabilă intramuscular, subcutanat. Se foloseşte cam 0,5-1 ml/10 kg greutate. 
 
Solvocilinul (Pirolidinmetiltetraciclina)  
Este o formă de tetraciclină injectabilă folosită mult în medicina veterinară.  
Este sinonim cu produsul Reverin.  
Se administrează sub formă de suspensie uleioasă conţinând 55 mg/ml.  
Este administrată intramuscular, mai rar subcutanat, în doze de 1-2 ml/10 kg, odată la 

24 de ore.  
Există Solvocilin pulbere hidrosolubilă, în flacoane de 3 g, cuprinzând 1,13 g 

substanţă activă.  
Doza este de 5-10 mg substanţă activă pro die, fracţionată în două reprize, se 

administrează fie intramuscular, fie intravenos, foarte lent. 
 
Doxiciclina (Vibramicina)  
Este un derivat al tetraciclinei cu proprietăţi asemănătoare, dar cu acţiune mai lungă 

(24 de ore).  
Este un antibiotic de semisinteză, obţinut prin hidrogenoliza oxitetraciclinei, în 

prezenţa unui catalizator apoi prin hidrogenarea catalitică a metaciclinei.  
Este cea mai activă dintre tetracicline.  
Dozele minime inhibante sunt cele mai mici. 
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Absorbţia intestinală este bună.  
Dozele mici realizează concentraţii sanguine echivalente cu cele administrate 

parenteral.  
Concentraţiile sanguine sunt de circa 1,5 mg/ml, cu mult superioară concentraţiei 

minime inhibante.  
Se administrează oral. În prima zi se administrează o doză dublă, de atac.  
Apoi se continuă cu doze zilnice, odată pe zi, jumătate din doza de atac. 
La om se administrează sub formă de capsule de 100 mg.  
Există şi soluţie injectabilă şi soluţie perfuzabilă  
 
Galisan  
Se găseşte sub formă de comprimare care sunt folosite în coccidioză.  
Comprimatele conţin tetraciclină bază şi Furadicil.  
Se administrează la pui, timp de 2-3 zile, un comprimat/zi.  
Se asociază cu vitamina K3 soluţie 1% în apa de băut. 
Mai există o pulbere suspendabilă cuprinzând tetraciclina bază (Aurex) şi Furadicilul, 

(pulbere completată cu tensioactive de suprafaţă). 
 
Dizenter  
Este un amestec de tetraciclină 1p, saprosan 3p, dimetridazol 6p, în excipient.  
Se utilizează în tratamentul dizenteriilor şi în enterite. 
 
Clortetrasolul  
Este un amestec de tetraciclină, cloramfenicol, prednisolon acetat şi puţină xilină.  
Se foloseşte în bronhopneumonii, pleurezii, septicemii ale noilor născuţi, boli 

infecţioase, în artrite, mamite, etc.  
Se injectează intramuscular, subcutanat sau intraperitoneal.  
La animalele mici se administrează 1-5 ml, la animalele mijlocii 5 ml, iar la cele mari 

20-40 ml. 
 
Terapentan  
Este un amestec de aureocilină, furazolidonă, un chimioterapic oxichinoleic, un 

astringent şi un pansament gastric (bismut galic).  
Se foloseşte în gastroenterita viţeilor de 1-2  ori/zi. 
 
Trierra  
Este amestecul: oxitetraciclină, zincbacitracină, furazolidonă, enzime, vitamine şi 

factori de creştere.  
Se foloseşte ca factor antistres şi ca antimicrobian, cu  spectru larg de acţiune, cel mai 

adesea, introdus în furaje. 
 
Mibazon  
Este condiţionat sub formă de unguent şi se livrează în tuburi.  
Conţine tetraciclină bază, neomicin sulfat, tetraciclin sulfat, prednisolon, excipienţi.  
Se administrează intramamar. 
Din această grupă mai fac parte:  
 

• Sigmamicina,  
• Taomicilina. 
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4.7. Cloramfenicolii 
 
Cloramfenicolul (C)  
Este un antibiotic cu spectru larg, izolat din culturi de Streptomyces venezuelensis.  
Se utilizează sub formă sintetică, se produce şi la noi în ţară.  
Cloramfenicolul are o moleculă mică şi are două forme:  
 

• cloramfenicol levogir şi  
• cloramfenicol racemic. 
 

Cu scop terapeutic se foloseşte cloramfenicolul levogir. Este foarte activ, spectru de 
acţiune larg, asemănător cu al tetraciclinelor. Este mai puţin activ asupra actinomiceţilor 
sau spirililor şi este mai activ asupra ricketsiilor. 

Modul de acţiune este bacteriostatic, deci nu se asociază cu β-lactaminele.  
Se absoarbe foarte uşor în tubul digestiv. 
Difuzează foarte bine în toate ţesuturile.  
Traversează bariera hematoencefalică, găsindu-se în concentraţii mari în lichidul 

cefalorahidian.  
Difuzează bine bariera placentară şi se găseşte în concentraţii mari în sângele 

produsului de concepţie.  
Se cuplează în concentraţii minime cu proteinele plasmatice.  
Circulă liber în proteinele plasmatice.  
Se elimină metabolizat pe cale renală, dar şi prin bilă şi fecale.  
Indicaţiile terapeutice sunt diferite pentru forma levogiră şi racemică. 
Forma levogiră se foloseşte pentru tratamente generale, sub formă de comprimate şi 

drajeuri de 0,125-0,250 g, care se administrează de 5-6 ori pe zi.  
Acoperă un interval terapeutic de circa 6 ore.  
Se foloseşte în infecţii cu coci Gram+, Gram-, bacili Gram+, Gram-.  
Se foloseşte în infecţii obişnuite, în septicemii, infecţii respiratorii, fiind mai activi 

asupra viruşilor în ricketsioze. 
Cloramfenicolul se foloseşte cu precauţie la tineret, pe de o parte prin efectul pe care 

îl are asupra organelor hematopoietice şi asupra măduvei osoase şi prin faptul că deprimă 
imunogeneza şi micşorează răspunsul imunitar.  

Este un medicament de valoare deosebită, dar nu trebuie să se facă abuz.  
Se pot produce fenomene de bacterioliză. 
 
Cloramfenicolul racemic se absoarbe greu, se utilizează numai la păsări şi pui în 

puloroză şi tifoză.  
La pui cu puloroză se administrează 2 cg/cap/zi timp de 10 zile.  
În tifoza acută şi micoplasmoză se foloseşte în doză de 5 cg şi 50 cg/kcorp, câteva 

zile.  
Cloramfenicolul se administrează pe cale orală sau injectabilă la toate speciile.  
Cloramfenicolul injectabil se găseşte în soluţie 10% şi se administrează în doze de 2-

3 cg/kcorp intramuscular. 
 
Amfuridon  
Conţine: cloramfenicol, furazolidonă, vitamina A, vitamina E stabilizată şi glucoză.  
Preparatul similar românesc, Clorovitul, conţine cloramfenicol racemic în doză 

dublă. Administrările se fac la viţei şi purcei, de două ori pe zi. 
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4.8. Antibiotice diverse 
 

4.8.1. Sinergistinele 
 
Pristanamicina  
Este un antibiotic ce se extrage din Streptomyces antibioticus.  
Face parte din grupa sinergistinelor.  
Prezintă fenomenul de sinergism în amestecurile cu două categorii de constituenţi, 

prezente în acelaşi produs:  
 

- unul va inhiba dezvoltarea stafilococului, iar celălalt  
- va micşora sinteza proteică a acizilor nucleici şi formarea membranei celulare.  

 

Această acţiune sinergică face ca să nu apară rezistenţă, mai ales la stafilococi.  
Constituenţii primului grup reprezintă factorul sinergizant, iar cei din cel de-al doilea 

grup reprezintă factorul antibiotic.  
Separat, fiecare are acţiune bacteriostatică.  
Împreună se potenţează reciproc şi acţionează bactericid; asupra cocilor Gram+ şi 

Gram-, asupra bacteriilor Gram+, nu acţionează asupra bacteriilor Gram-, fungilor, 
viruşilor, etc.  

Micobacteriile sunt sensibile la concentraţii mari.  
Eliminarea se face pe cale renală.  
Se foloseşte mai mult pe cale orală, în comprimate de 0,250 g, în 3-4 reprize.  
Doza este de 50-120 mg/kg la animalele mici.  
Se administrează mai mult local sau extern în pulberi, soluţii, unguente, soluţii 

inhalante. 
 

4.8.2. Pleuromutilinele 
 
Tiamulinul  
Este un derivat semisintetic al antibioticului Pleuromutilin produs de Pleurotus 

nautilus. Tiamulinul este activ faţă de micoplasme, treponeme, leptospire, germenii Gram+ 
şi Gram-.  

Indicaţia principală este în dizenteria suină produsă de Treponema hyodisenteriae, în 
complexul pneumoniei enzootice suine, în artritele micoplasmice, în infecţiile suine 
enterale şi pulmonare.  

Se foloseşte sub denumirea de Dinamutilin. Există Dinamutilin granule şi 
Dinamutilin 200, injectabil. El conţine 45% fumarathidrogenat de tiamulin, cu lactoză 
granulată. Se foloseşte la porc şi la păsări, în infecţiile respiratorii, pneumonie enzootică, 
etc. 

La păsări se foloseşte în tratamentul micoplasmozei aviare, curativ şi preventiv, şi în 
micoplasmoze produse de Mycoplasma sinoviae şi Mycoplasma meleagridis, la găini şi 
curci.  

La suine se administrează în apa de băut, timp de 3-5 zile, în soluţie 0,045-0,060%, 
iar la dizenteria suină în doză de 1 ml/20 kg greutate, intramuscular, ceea ce corespunde la 
10 ml tiamulin hidrogen-cumarat.  

Se administrează o singură doză. Se folosesc numai seringi uscate.  
Animalele injectate nu se sacrifică înainte de două săptămâni după tratament.  
Este incompatibil cu Monensinul şi cu ionoforii: Salinomicina sau Naroginul şi chiar 

cu Dimetridozalul, deoarece dau amestecuri toxice.  
Este folosit în pneumonia enzootică a porcului, doza este de 1-1,5 ml/20 kg greutate. 
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4.8.3. Antibioticele antivirus 
 
Sunt antibiotice care blochează enzimele ce conţin sinteza proteică sau degradează 

AD7-ul. Intervin în sinteza AR7 sau stimulează elaborarea de interferon de către celulele 
adecvate.  

 

Dintre antibioticele terapeutice, cele din grupa tetraciclinelor şi cloramfenicolului 
acţionează asupra virusurilor mari. 

 
Helenina  
Este produsă de Penicillium funiculosum.  
Este un antibiotic cu structură nucleozidică cu activitate antivirală. 
 
Citina  
Este extrasă din culturile unei ciuperci ce parazitează pe frunzele de ceai.  
Este o substanţă macromoleculară care stimulează acţiunea antivirală şi dă rezultate 

în sarcomatoză. 
 
Virusinul  
Rezultate foarte bune împotriva virusurilor gripale. 
 

4.8.4. Antibiotice antiprotozoarice 
 
Puromicina 
Interferează enzimele care asigură metabolismul purinic şi inhibă sinteza acizilor 

nucleici. Acţiunea sa principală este împotriva protozoarelor şi mai ales asupra 
tripanosomelor, amoebelor şi trichomonaşilor. 

 
4.8.5. Fitoncidele şi zooncidele 

 
Sunt substanţe elaborate de plantele superioare şi de metazoare (animale 

pluricelulare şi plante pluricelulare).  
Au acţiune germicidă şi au fost denumite fitoncide, (cele din plante) şi zooncide, 

(cele din animale).  
Numeroase plante au proprietăţi antibacteriene, fiind folosite pe plăgi, în infecţii, etc. 

În cantităţi mai mari apar fitoncide în ceapă, usturoi, roşii, citrice, etc. 
 
Alicina  
Este extrasă din usturoi şi ceapă.  
Izolată, apare ca o substanţă cristalină solubilă în apă.  
Este o substanţă volatilă  sau sublimabilă.  
Acţionează intens asupra germenilor Gram+ şi Gram-, asupra acidorezistenţilor şi 

viruşilor. 
 
Tomatina  
Este o substanţă izolată din roşii. Este solubilă în apă şi alcool.  
Are proprietatea de a inhiba bacteriile Gram+ şi fungii. 
 
Dicumarina 
Este obţinută din trifoiul roşu şi sulfină.  
Este activă împotriva germenilor Gram+.  
Este insolubilă în apă, solubilă în solvenţii organici. 
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O serie de fitoncide apar în conurile de brad, stejar, hamei, etc.  
Dintre plantele inferioare, lichenii şi unele alge, au o activitate antibacteriană, 

antiprotozoarică şi antifungică. 
 
Zooncidele  
Se obţin din ţesuturi şi secreţii animale. 
Un zooncid foarte important este  
 
Lizozimul50  
Izolat de Fleming în 1922) care se găseşte în aproape toate ţesuturile animale, mai 

ales în secreţii: 
 

• în albuşul de ou se găseşte în concentraţie de 12.500 U.I./g,  
• în mucusul nazal - 12.800 U.I./g,  
• în lacrimi 900 U.I./g, în salivă 100 U.I./g,  
• în unghii în cantităţi mari,  
• în lapte, etc.  

 

Alte zooncide s-au izolat din hematii:  
 

Eritrina  
Activă mai ales asupra Gram+ şi mai slab activă asupra Gram-. 
 
Spermina  
Este izolată din sperma animală.  
Este activă mai ales asupra Gram+. 
 
Ecmolina  
Este izolată din icrele de peşte.  
Este activă asupra Gram+ şi Gram-. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Prepararea Lizozimului din ouă. Se recoltează 150 ml albuş de ouă într-un balon cu bile de sticlă. Se agită pentru omogenizare. Se 
completează până la 1000 ml (deci 850 ml) cu fosfat acid de potasiu 0,65%, ser fiziologic şi acid boric 2%. Se încălzeşte o oră la 56°C, 
agitând periodic, apoi se filtrează şi se adaugă bicarbonat de sodiu 3%, aducându-se pH-ul la 7,2-7,4. Se administrează la animale în 
diferite afecţiuni: enterite, în colibaciloză la viţei se administrează 5 ml/kg timp de câteva zile. Se pot folosi albuşurile de ou proaspete, 
amestecate 10% în ser fiziologic. Pe lângă efectul antimicrobian este şi un foarte bun aliment. 
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4.9. Terapia antifungică 
 

Infecţiile fungice se pot clasifica în infecţii sistemice și / sau superficiale.  
La animale micoză sistemică poate fi considerată, de exemplu, pneumonia micotică a 

tineretului aviar sau avortul nespecific la vaci şi oi (datorită infestaţiilor cu Aspergillus), 
mamitele micotice la vacă (determinate de genul Candida).  

De asemenea numeroase enterite pot să apară ca urmarea suprainfecţiei intestinale cu 
Candida spp., Histoplasma, Blastomyces ca urmare a tratamentelor intempestive cu 
antibacteriene asupra sferei digestive. 

Infecţii superficiale pot fi considerate de exemplu, infestaţiile micotice asociate 
otitelor externe (ex. cu Pityrosporum), cheratitele fungice ulcerative, frecvente la cabaline 
(produse de regulă de Penicillium spp. şi Aspergillus), sau cele mai cunoscute 
dermatomicoze, comune omului sau animalelor: Microsporum, Dermatophyton şi 
Trichophyton.  

 

Modul general de acţiune 
 

Anfifungicele, fie ele topice sau sistemice, acţionează asupra ciupercilor 
microscopice, cu acţiune fungicidă sau fungistatică şi se bazează pe blocarea enzimelor 
implicate în metabolismul glucidic.  

Antimicoticele se pot clasifica în medicamente cu acţiune topică şi sistemică, 
existând produşi cu activitate mixtă ab. 4.5.). 
 
Tabel 4.5.        

Indicaţii terapeutice orientative ale principalelor antimicotice (Sinteză) 
 

Tipul de administrare 
Tipul afecţiunii 

Locală Sistemică 

Micoze sistemice --- 
Ketoconazol 
Amfotericină B 

Dermatomicoze 

�atamicin 
Miconazol 
Povidona iodată 
Acidul benzuldazic 

Griseofulvin 
Ketoconazol 

Cheratite micotice 
Clotrimazol 
�atamicin 
Miconazol 

--- 

Mastite micotice 
�istatin 
Clotrimazol 
�atamicin 

--- 

Otite micotice 

Miconazol 
�istatin 
�atamicin 
Tiabendazol 

--- 

 
4.9.1. Antifungicele topice 

 
4.9.1.1. Antifungice chimioterapice (colorante) 

 
Numeroase substanţe din această grupă precum dar şi unele antiseptice: fenol, 

hexaclorfenol, clorură de bezalconiu, fuxină şi rezorcină, pe lângă cunoscutul efect 
bactericid au şi o importantă activitate fungicidă (adesea un avantaj important).  
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Principalul efect este în dermatitele de contact, fiind utilizate de obicei în asocieri 
diverse. Din grupa fenolicelor, în combaterea dermatomicozelor pot fi folosite cu succes: 
pentaclorfenolul (Fungifen liniment), la clorigene (clorura de clorhexidină) (Alkema 
unguent), sau hexaclorfen (sol. 0,5%).  

Pentru terapia cutisului afectat se recomandă fuxina fenolică şi soluţiile de rezorcină 
(sol. Castellani).  

Pe lângă efectul fungicid asocierea cu cel antiseptic este de dorit în cazuri asociate 
(acriflafina + verde briliant + violet de genţiana = Solutio trichlorata). 

 
4.9.1.2. Iodoforii 

 
Sunt complexe pe bază de iod fixaţe pe molecule cărăuş ce asigură eliberarea de iod.  
 
Povidona (Povidone)  
Este formulată ca soluţie antiseptică sau ca gel cu utilizări în diverse dermatomicoze 

(zonele tratate capătă o culoare maronie, ştergerea ei semnalând o eventuală nouă aplicare). 
 

4.9.1.3. Acizii organici 
 
Sunt reprezentaţi de acizi cu lanţ lipidic lung cum ar fi: acizii undecilenic, caprilic sau 

salicilic asociate cu acidul benzoic.  
Efectul fungistatic este manifestat în soluţii 2-10% sau sub formă de unguent, ca 

topice.  
 
Acidul salicilic  
Are o activitate fungistatică moderată dar prezintă avantajul unei excelente activităţi 

cheratolitice, fapt care îl recomandă pentru diverse asocieri fungistatice.  
Dintre acestea, asocierile cu acidul undecilenic sunt cele mai eficaciente în 

dermatofiţiile candidozice ale pielii şi fanerelor (ex. micoza interdigitală) (efectul este 
amplificat de undecilatul de zinc şi salicilanilidă) 

Preparate comerciale: Zincudan ungv. 10% (acid undecilenic + undecilat de zinc + 
salicilanilidă), Mycosid pulbere (7a-p-clor-benzoic). 

 
4.9.1.4. Tolnaftaţii 

 
Sunt compuşi cu activitate foarte eficientă asupra: Epidermophyton, Trichophyton şi 

Microsporium dar nu prezintă efect asupra lui Candida. Concentraţiile uzuale sunt de 1%.  
Preparate comerciale: Chinofungin. 
 
Acidul benzuldazic (Defungit)  
Se utilizează sub formă de sare sodică sub formă de soluţii 0,5% pentru tratamentul a 

diverse dermatofiţii fiind de asemenea şi antibacterian eficient.  
Produsul se foloseşte aplicat cutanat cu un burete sau prin aspersiuni la bovine şi 

cabaline cu leziuni generalizate. Îmbăierile la câine şi pisică sunt posibile dar cu precauţie.  
Tratamentele se repetă după 2-3 zile şi încă o dată după două săptămâni, dacă este 

cazul. 
 

4.9.1.5. Imidazolicele 
 

Sunt compuşi care conţin inele imidazolice, care le asigură un spectru larg antifungic, 
antiprotozoaric, antibacterian şi antiparazitar. 

Modul de acţiune se bazează pe blocarea sintezei ergosterolului şi datorită inhibiţiei 
enzimatice, care determină amplificarea cantităţii de peroxizi din celule.  
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Reprezentanţii acestei grupe datorită toxicităţii sunt de preferat în terapia topică şi 
mai puţin sistemică. Cele mai cunoscute preparate sunt din categoria topicelor: 
Clotrimazol, Econazol, Miconazol, Ketoconazol, Tiabendazol. 

 

Clotrimazol (Canesten)  
Are mod de acţiune similar cu al celorlanţi compuşi imidazolici, foarte eficient 

(exclusiv local) asupra lui: Aspergylus (medicaţie de elecţie în cheratitele micotice, în 
soluţii sau unguente 1%, din 3 în 3 ore), Epidermophyton, Microsporium, Trichophyton, 
Candida albicans, preparatele având activitate endodermică. Bune rezultate au fost 
inregistrate şi în mamitele micotice ale bovinelor, în doze de: 100-200 mg/sfert soluţii de 
1% sau unguent timp de 5-6 zile.  

Rar produce iritaţii, prurit, eritem, edem. 
 

Miconazol  
Are activitate similară cu a ketoconazolului (care are utilizări de elecţie în micozele 

sistemice) dar prezintă în plus şi activitate antibacteriană şi spectru larg.  
În asociere cu mazipredonalul se întâlneşte în Micosolon, un unguent antiinflamator 

şi un antipruriginos excelent.  
Spre deosebire de ketoconazol, miconazolul nu se absoarbe intestinal, reclamând 

injectarea i.v., în cazul unui efect sistemic.  
Uzual se indică în infecţii ale cutisului şi fanerelor (ex. micoza interdigitală), 

eczemele uscate acute şi în otitele micotice externe la câine.  
De asemenea, miconazolul poate fi utilizat în cheratita micotică, dar în cazul 

aspergilozei sau candidozei este de preferat clotrimazolul, mult mai eficace. 
Miconazolul se întâlneşte în numeroase preparate a.u.v. asociate: Canoderm, 

Surolan, produse de vârf în terapia otitelor externe sau în dermatofiţii.  
În asociere cu griseofulvina (ca remediu sistemic), miconazolul poate fi utilizat cu 

succes în dermatofiţiile pisicilor sau câinilor (nu există pericol de intoxicaţie prin lins). 
 

�atamicina 
Este o polienă ciclică având loc de acţiune membranele celulare.  
Terapia cu natamicină este utilizată ca alternativă la cea cu clotrimazol în tratamentul 

cheratitelor micotice şi mastitelor la bovine (cu Candida).  
În cheratite se recomandă instilaţii cu soluţii 2,5-5% din trei în trei ore, iar în 

mastite,se recomandă 10 ml soluţie 5% infuzaţi în fiecare sfert, timp de trei zile.  
În terapia tricofiţiei la bovine şi cabaline, natamicina a fost folosită adesea în asociere 

cu griseofulvină administrată oral, soluţiile de natamicină fiind aplicate prin frecare pe 
zonele afectate. În cazul leziunilor generalizate se poate apela la îmbăierea în totalitate51.  

 

Candicidina  
Acţionează fungistatic. Este insolubilă.  
Se administrează extern sub formă de unguent 1% sau ovule vaginale, mai ales în 

candidoză. 
 

Saramicetina  
Acţionează fungistatic. Este insolubil.  
Se administrează în afecţiunile micotice subcutanate. 
 

Tricomicina  
Este un fungistatic, greu resorbabil.  
Se foloseşte local, în tratamentul candidozei, dar este activ şi în trichomonoză. 
 

Variotina  
Este un fungistatic şi fungicid folosit local în tricofiţie. 

                                                           
51 Răspunsul terapeutic se recomandă a fi urmărit îndeaproape pentru a evita terminarea prea rapidă a trata-mentului (adesea sporii sunt 
viabili pentru mai multe luni) impunându-se măsuri preventive de dezinfecţie şi a ustensilelor de călărie. 
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4.9.2. Antifungicele sistemice 
 

4.9.2.1. Antibioticele antifungice 
 

Majoritatea antibioticelor nu au  activitate antifungică, unele chiar favorizează 
dezvoltarea unor afecţiuni fungice (neomicina, tetraciclinele, penicilinele).  

Totuşi există o grupă restrânsă de antibiotice cu efect fungicid, în special sistemic: 
 
Griseofulvina  
Se extrage din culturi de Penicillium grisofulgum fiind printre primele produse 

utilizate administrate pe cale orală.  
Acţionează fungicid, pătrunzând în zonele de cheratinizare a pielii (epidermă), se 

impregnează în stratul cornos (în cheratina de neoformaţie din stratul bazal epidermic în 
care se dezvoltă unii fungi care produc dermatomicozele), prin care se elimină din 
organism.  

Acţiunea este legată de inhibarea mitozei şi dezorganizarea microtubulilor 
citoplasmatici. Se foloseşte în tratamentul tricofiţiei la animale şi a epidermofiţiei în 
infestaţiile cu: Epidermophyton, Trichophyton şi cu genul Microsporum.  

Se găseşte sub formă de comprimate de 250 mg (Likuden) la animalele mici şi sub 
formă de pulberi încorporate în aditivi furajeri (la animalele mari). 

Griseofulvina nu are efect asupra bacteriilor şi asupra lui Candida.  
Se foloseşte mai ales în formele avansate şi generalizate.  
Deoarece pătrunde în cheratina din unghii, ongloane, copită, se foloseşte şi în 

onicomicoze.  
Se administrează pe cale orală, de 3-4 ori pe zi, perioadă îndelungată.  
Rata absorbţiei este bună fiind dependentă de mărimea particulelor, ajungând prin 

circulaţie la celulele cheratinizate.  
În formele cutanate tratamentul este mai scurt, iar în onicomicoze timp mai 

îndelungat (3–4 săpt.), datorită infecţiilor asociate.  
Tratamentele se vor continua încă o săptămână după amendarea semnelor clinice, 

pentru evitarea recidivelor destul de frecvente.  
Se pare că la pisici în stare avansată de gestaţie poate deveni teratogen.  
De asemenea administrările îndelungate la pacienţii cu probleme hepatice, poate 

amplifica afecţiunea.  
Uzul concomitent al fenilbutazonei sau barbituricelor (medicamente cunoscute a fi 

hepatoenzim-inductoare) scade eficacitatea tratamentelor  
Dozaj: câini, pisici 10-20 mg/kg.c/ zi, p.o. timp de 3-4 săptămâni (până la negativarea 

culturilor) dozele mai mari în stările generalizate (în aceste situaţii recomandându-se la 
câini chiar tunderea totală şi arderea părului rezultat). 

Cabaline: 10 mg/kg pe zi, bovine: 7,5 mg/kg pe zi, timp de o săptămână 
Asocierea cu dimetilsulfoxidul 1,5% asigură efecte superioare în Microsporum canis.  
Denumiri comerciale: Gricin tablete, Griseofulvină tablete. 
 
Pimaricina  
Se extrage din culturi de Streptomyces natarensis.  
Acţionează fungistatic şi fungicid. Este insolubilă în apă şi nu se absoarbe.  
Se foloseşte extern, în aplicaţii locale (unguent 2%).  
Se foloseşte ca ovule vaginale, în candidoză vaginală şi trichomonoză.  
Se poate folosi şi sub formă de aerosoli în aspergiloza pulmonară.  
Este eficientă asupra lui Candida albicans care produce stomatite, vaginite.  
Eficientă în terapia dermatofiţiilor pielii şi fanerelor local.  
Produse comerciale: Pimafucin picături, comprimate, unguente. 
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Stamicinul (�istatinul)  
Este un antibiotic antifungic polienic care se extrage din culturi de Streptomyces 

nursei, fiind un antibiotic polien macrolidic.  
Este o pulbere galben deschis, insolubilă în apă, solubilă în propilen glicol.  
Este stabilă şi se găseşte sub formă de suspensii apoase la temperatura camerei. 
Este dozată în U.I., iar o unitate este egală cu cantitatea minimă ce inhibă o cultură 

de Sacharomyces cerevisiae într-un ml de bulion. 1 mg substanţă standard este egal cu 
2000 U.I.  

Se livrează în drajeuri de 500.000 U.I., unguente de 100.000 U.I./g, în fiole cu 
pulbere liofilizată - 2.500 U.I./mg.  

Spectrul de acţiune se extinde asupra Candida şi Tricophyton.  
Modul de acţiune se referă la ocuparea locurilor de cuplare sterolice pe membrana 

celulară fungică, situaţie care va atrage după sine la alterări de permeabilitate ale 
membranei fungice şi la depleţie ionică. Bacteriile sunt rezistente la nistatin deoarece nu au 
receptori specifici de membrană (sterolici).  

Rezistenţa apare încet şi de obicei este încrucişată şi cu alte fungicide.  
Se absoarbe foarte greu în tubul digestiv.  
Eficacitatea sa în micozele viscerale este moderată şi nu se recomandă datorită 

toxicităţii, administrarea parenterală.  
Concentraţia sanguină este de 2-9 ml. Se foloseşte în tratamentul tricofiţiei la viţei 

sub formă de unguente sau la terapia suprainfecţiilor candidozice intestinale, urmarea unor 
tratamente de durată cu antibiotice. 

Dozaj: câini: 22.000 U.I./kgc. în 2-3 reprize.  
Nistatinul are de asemenea activitate susţinută asupra lui Pityrosporum, fiind 

incorporat în multe condiţionări utilizate în otita externă (de obicei în asociere cu 
antibacteriene, antiparazitare şi antiinflamatoare) (ex. Canaural, Panolog).  

Produsele pe bază de nistatin sunt eficiente în terapia mamitelor fungice candidozice 
(instalate după terapia cu neomicină) în doze de: 100.000-200.000 U.I./sfert timp de 3 zile 
(nu trebuie omisă instalarea destul de rapidă a rezistenţei şi, de aceea, se preferă produsele 
pe bază de natamicin sau clotrimazol).  

În cazul moniliazei pulmonare se pot utiliza profilactic în apa de băut 100-250 mg/l 
(1mg=3500 u.i.) 

Denumiri comerciale: Nistatin 
 
Amfotericina (A, B şi C)  
Este extrasă din culturi de Streptomyces nodosus fiind tot o polienă ca nistatinul.  
Este insolubilă în apă, condiţionându-se sub formă de suspensii pentru administrări 

parenterale. Se foloseşte pentru tratamentul candidozei şi a altor micoze, mai ales în 
formele generalizate, având efecte fungistatice.  

Acţionează asupra unor micoze generalizate (candidoză, histoplasmoză, 
criptococoză, blastomicoză, coccidiomicoză etc.) asupra cărora alte antimicotice sistemice 
nu sunt total eficiente. Amfotericina nu este eficientă asupra dermatofiţilor.  

Aparţine din categoria antibioticelor cu toxicitate marcată, în doze crescute şi timp 
îndelungat având multe reacţii secundare nedorite: febră, nosee, hipotensiune, dispnee, 
tromboflebite, nefrotoxicitate (inevitabilă) şi acidoze.  

Totuşi amfotericina are cea mai rapidă acţiune dintre toate antifungicele sistemice şi 
se pretează asocierilor terapeutice care-i scad nefrotoxicitatea (cu ketoconazolul). 

Dozele (încă în discuţie): la câine, în histoplasmoză şi balstomicoză este de 0,4 
mg/kg în 20 ml dextroză 5%, lent i.v., 10 administrări la interval de 48 de ore. 

Cabaline: 0,5 mg/kg în 1 litru dextroză 5%, foarte lent i.v. din două în două zile. Se 
recomandă monitorizarea funcţiei hepatice. 

Denumiri comerciale: Fungizone inj. (pentru cazuri grave, în decubit). 
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4.9.2.2. Imidazolicele 
 

Din această grupă au fost prezentate la categoria topice clotrimazolul şi miconazolul, 
produse toxice pentru administrarea sistemică. 

Cel mai utilizat reprezentant sistemic este Ketoconazolul, amfifil, administrabil oral 
când se absoarbe foarte bine fiind o alternativă mai puţin toxică a amfotericinei. 

Modul de acţiune se referă la interferarea sintezei ergosterolului şi cuplarea 
fosfolipidelor în membrana celulară fungică ce va fi urmată de rupere şi pierderea 
conţinutului celular. 

Spectru. Este larg, comparabil cu al amfotericinei, având avantajul şi a unei acţiuni 
externe asupra dermatofiţilor, unor protozoare şi chiar bacterii Gram pozitive.  

Cel mai eficient produs în: candidoză, aspergiloză, criptococcidioză, coccidiomicoză, 
la animale mari, dar şi la cele de companie, cu rezultate bune.  

Absorbţia este bună vârful plasmatic maxim fiind atins după două ore la câine.  
Distribuţia este bună medicamentul difuzând bine ţesuturi şi organe.  
Ketoconazolul este metabolizat în ficat, metaboliţii inactivaţi fiind eliminaţi prin bilă 
Se cunosc destul de puţine reacţii secundare sau adverse toxicitatea fiind scăzută (dar 

şi cu acţiune mult mai lentă), fiind cunoscute reacţii legate de tulburările sintezei 
hormonilor steroizi (diminuarea sintezei de testosteron, oligospermie şi scăderea 
libidoului).  

În tratamentul blastomicozelor la carnivore doza este de 30 mg/kg c./zi timp 
îndelungat (până la două luni) pot apare inapetenţă, prurit sau enterită care se amendează 
rapid.  

La câine şi pisică tratamentul recomandat în dermatomicoze este de o lună în doze de 
10–20 mg/kg/zi, p.o., tratamentele fiind continuate încă patru săptămâni după amendarea 
semnelor clinice, fiind un tratament costisitor, în comparaţie cu griseofulvina.  

În general, nu se asociază cu amfotericina, dar în terapia blastomicozei se poate 
respecta schema terapeutică: Amfotericină B 0,4 mg/kg în 20 ml 5% dextroză, i.v. din două 
în două zile, 10 administrări urmat de ketoconazol 10 mg/kg/zi timp de două săptămâni.  

Denumiri comerciale: 7izoral tablete 
 

4.9.2.3.Triazolii 
 
Este un grup de cinci azoice posedând 3 atomi de azot la nucleul triazolic, cuplat la 

diferite inele aromatice, care îi dat activitatea antifungică, fiind consideraţi ultima generaţie 
de antifungice sistemice. 

Acţionează asupra numeroase specii de fungi: Aspergylus, Candida, Criptococcus, 
Coccidioides, Histoplasma etc. prezintă o toxicitate redusă. 

Farmacocinetica grupei este mai avantajoasă comparativ cu alte grupe. 
Cel mai cunoscut reprezentant este Itraconazolul un compus lipofil care administrat per 

os se absoarbe foarte bine, cuplează înalt la proteinele plasmatice şi nu penetrează bariera 
hematoencefalică. 

 
Fluconazolul  
Se cuplează slab cu proteinele plasmatice dar penetrează bine umorile, metabolizându-

se într-o foarte mică măsură. Eliminarea este pe cale urinară, sub formă activă (locul 
activării). Se foloseşte cu succes întratamentul candidozelor urinare.  

 
Micetina  
are o structură chimică apropiată de cloramfenicol.  
Acţionează fungicid şi are proprietăţi keratolitice, fiind foarte indicată în 

dermatomicoze. 
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4.10. Terapia stimulantă nespecifică 
 

În ţesuturile animale şi cele vegetale au loc schimburi nutritive.  
Sub influenţa unor factori nefavorabili: temperatură scăzută, raze U.V. etc, în aceste 

ţesuturi pot să apară şi unele substanţe cu structură chimică nedefinită. Aceste noi structuri 
pot avea rol în apărare împotriva factorilor enunţaţi, fiind cunoscuţi sub denumirea de 
stimuli biogeni (biostimuline).  

Dacă biostimulinele se introduc într-un organism animal, se va constata 
îmbunătăţirea funcţiilor fiziologice, intensificarea proceselor imunologice de apărare şi 
prelungirea efectului farmacodinamic al unor medicamente administrate simultan.  

Acest lucru se observă mai ales la animalele bolnave, în practică folosindu-se ţesuturi 
recoltate aseptic şi păstrate la 2-3°C timp de 10 zile (timp suficient pentru formarea 
biostimulinelor). Se întrebuinţează atât ţesuturi care se transplantează s.c., cât şi extracte 
sau suspensii din ţesuturi alese, fiind triturate. 

În medicină se apelează şi la alte substanţe decât cele din ţesuturi, care prin 
administrarea în hrană sub formă de aditivi furajeri, vor determina obţinerea de producţii 
mari prin îmbunătăţirea folosirii de către organism a principiilor alimentare.  

Aceste substanţe sunt în acelaşi  timp şi medicamente curative sau profilactice ale 
unor boli ale aparatului digestiv, respirator, aceste substanţe fiind numite biostimulatori. 

 

Suspensia de ţesut hepatic 
Se recomandă în endometrita cronică, hipoplazia, hipofuncţia uteroovariană. Se 

administrează s.c., repetat la o săptămână. 
 

Extract tisular de splină 
Se recomandă în pneumopatii, pentru stimularea organismului, în antibioterapie sau 

sulfamido terapie. Se administrează s.c. Este şi un bun biostimulator. 
 

Extractul de placent.  
Se foloseşte în afecţiuni oculare, eczeme, urticarie, distrofii. Se administrează s.c. sau 

i.m. Există şi produse tipizate în fiole de 2ml. 
 

Extract total de ochi (ETO) 
Este preparat din ochi de bovine şi este folosit ca trofic ocular. Se prezintă sub formă 

de fiole de 1ml cu conţinut de ţesut ocular. 
 

Extractul de aloe 
Se obţine din Aloe ferox în prezenţa apei. Amplifică funcţia de apărare, având rol 

excepţional în regenerarea tisulară. 
 

Biostimulatorii  
Sunt folosiţi în furajele combinate, în cantităţi de 10-100, maxim 200ppm.  
Preparate comerciale: 7itrovin (Paysone) în cantitate de 40 ppm; Carbadox până la 

50 ppm, se administrează în general purceilor pentru prevenirea colibacilozei;  
Acidul arsanilic 80-90 ppm, în gastroenterita purceilor; Piglet Pro-gen este 

aminoarsenat de sodiu. Se cunosc şi antibiotice cu rol de biostimulare: Aurex, Tylan, 
Tetraxin. S-a constatat că în urma seroterapiei se pot produce şi acţiuni favorabile asupra 
unor procese inflamatorii cronice (piele, articulaţii, muşchi). Până acum nu s-a găsit nici o 
explicaţie. Pentru că produc unele efecte favorabile prin folosirea unor substanţe proteice 
metoda se numeşte proteinoterapie nespecifică.  
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Efecte favorabile s-au constatat şi în cazul administrărilor unor metale sau metaloizi 
în stare coloidală (colargol, protargol) care, în urma injectării, determină modificări 
surprinzătoare.  

De aceea şi în acest caz se foloseşte termenul terapie stimulantă nespecifică sau de 
şoc nespecifică. Se pare că este vorba de modificări care se referă la reacţia organismului 
faţă de substanţe străine pe care trebuie să le elimine. Terapia nespecifică se recomandă 
mai ales în boli infecţioase, alergice asociate cu medicaţia specifică sau în procese 
inflamatorii ale pielii şi articulaţiilor, care o dată reacutizate se vor vindeca mai uşor.  

7u se indică în inflamaţiile acute (pneumonii). 
 

Iodisept (Yatren) 
Se prezintă sub formă de fiole de 5ml sau 10ml 3%. Are activitate antiseptică fiind 

amebicid şi stimulator nespecific. Se recomandă în pneumonii, actinobaciloză, ca adjuvant 
în boli chirurgicale şi contagioase, singur sau asociat cu cazeina (Yatren casein).  

Se administrează s.c. sau i.m. zilnic sau o dată la 2-3 zile, timp de o lună. În 
actinomicoze şi botriomicoze se fac injecţii perifocale la animalele mari. 

 

Colagenul iodat.  
Este o soluţie injectabilă ce conţine iodisept, bicarbonat de sodiu, citrat de sodiu şi 

colagen. Se prezintă sub formă de flacoane de 50 şi 100ml. Este un stimulent nespecific 
bun în pneumopatii, administrându-se i.m. şi s.c. zilnic. Mecanismul principal de acţiune 
este activarea sistemului R.E. şi mărirea rezistenţei generale a organismului. 

 

Polidinul  
Se obţine din germeni ucişi prin căldură în ser fiziologic, cu adaus de fenol şi bilă. 

Are rol în creşterea reactivităţii organismului şi stimularea producerii de anticorpi. 
 

Omnadinul  
Este varianta străină a polidinului, fiind format din proteine bacteriene nepatogene, 

săruri, lipoizi biliari. Se administrează injectabil s.c. şi i.m. Este cel mai bun adjuvant în 
sulfamido şi antibioterapie. Nu produce reacutizarea brutală a inflamaţiilor cronice, 
stimulează apreciabil rezistenţa organismului. 

 

Gamaglobulina.  
Se prezintă sub formă de fiole de 2ml, soluţie apoasă injectabilă, care conţine 

imunoglobuline serice umane 15-20%. Se asigură protecţie sesizabilă în boli infecţioase, 
administrându-se i.m.  

 

Seroterapia 
Atât serul normal de cal, cât şi oricare altul (ser antirujetic, chiar depăşită 

valabilitatea) se administrează la interval de 2 zile. Aceasta intensifică coagulabilitatea 
sângelui, din care cauză se recomandă în enterite hemoragice. 

 

Galactoterapia 
Se referă la injectarea s.c. a laptelui degresat şi sterilizat prin fierbere. La început se 

administrează doze mici, ca apoi acestea să crească treptat în administrări o dată la 2-4 zile. 
Are rezultate foarte bune în afecţiunea ochilor şi în otite. 

 

Autohemoterapia 
Este o terapie nespecifică care implică sângele venos propriu care se poate citrata, cu 

administrări s.c. în doze progresive la animalele mari, începând cu 10ml şi în continuare 
din 2 în 2 zile cu 10ml în plus, până la 50ml.  

Se recomandă la câine în tratamentul dermatitelor alergice şi la animalele mari (cal) 
în ariceală şi sinovite. 
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Medicaţia S.).C. 
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Sistemul 7ervos Central este alcătuit din creier şi măduva spinării, fiind este 

implicat în controlul şi coordonarea mişcării precum şi în memorare şi conştienţa.  
Unitatea de bază funcţională a S7C este neuronul alcătuit din corpul neuronului, 

dendrite şi axon. 
Impulsul nervos la nivelul neuronului poate fi:  
 

- blocat; 
- transformat dintr-un impuls singular într-un impuls repetitiv; 
- amplificat prin interacţiunea cu alţi neuroni. 
 

Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul se face prin intermediul 
sinapselor.  

Există două tipuri de sinapse; cele electrice, care transmit impulsul direct de la un 
neuron la altul şi chimice care folosesc structuri chimice pentru acelaşi scop. 

Până în prezent se cunosc peste 40 de substanţe care au rol de neurotransmiţători, 
intre care amintim acetilcolina, norepinefrina, dopamina, acidul gamaaninobutiric - 
GABA, etc.). 

Rolul principal al medicaţiei este unul specific, de a modifica etapele transmiterii 
impulsului nervos rezultatul fiind blocarea sau amplificarea impulsului sau de a acţiona 
asupra diferite tipuri de celule şi ţesuturi (inclusiv S7C) cu mecanisme mai mult sau mai 
puţin cunoscute. 

Principala barieră S7C este cea sânge – creier şi este puţin permeabilă pentru 
moleculele mari sau pentru substanţele hidrosolubile.  

Totuşi, apa, bioxidul de carbon, oxigenul şi majoritatea substanţelor liposolubile 
(anestezicele) penetrează uşor această barieră. 

Rolul anesteziologiei este de a aplica mijloace şi/sau metode care să limiteze sau să 
elimine durerea, să determine relaxarea musculară, să faciliteze examinarea, să permită 
aplicarea diferitelor investigaţii sau procedeee chirurgicale şi să susţină funcţiile vitale 
ale organismului în momentul unui act operator.  

Prevenirea percepţiei dureroase este justificarea primordială a folosirii 
anestezicelor.  

Un stimul dureros este definit ca fiind un stimul care poate provoca distrugerea unor 
ţesuturi.  

Durerea este un mecanism senzorial nedorit, fiind de natură perceptivă şi nu entitate 
fizică. Durerea este cauzată de funcţionarea cortexului cerebral.  

Percepţia durerii depinde şi de existenţa receptorilor pentru durere care sunt 
distribuiţi în tot organismul (viscerali şi somatici, pielea, musculatura, oasele, articulaţiile 
şi fasciile). 

Anestezia poate fi chimică (medicamentoasă) sau fizică (distrugerea nervilor 
senzoriali) şi cu acţiune locală sau generală.  

Calea de administrare poate fi cea injectabilă (intravenoasă, subcutanată, 
intramusculară, intraperitoneală, intraosoasă, intrarahidiană, intraarticulară), cea 
percutanată, orală, rectală şi respiratorie. 
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5.1. Bazele farmacologice şi terapeutice ale anesteziei 
 

5.1.1. Depresoarele S.).C. 
 
Considerăm că enunţarea foarte pe scurt a principiilor de terapie anesteziologică 

este importantă pentru a se putea întelege şi aplica corect fiecare grup de medicamente 
depresoare. 

 
Pre-anestezia 
În această fază incipientă se urmăreşte calmarea animalului, reducerea durerii, 

minimalizarea reflexelor secundare ale S7V şi de a reduce doza de anestezic general.  
Medicaţia se va administra cu 15-45 minute înainte de efectuarea anesteziei generale 

(tabelul 5.1.).  
 
Tabelul 5.1.  

Medicaţia preanestezică - clase de medicamente folosite în preanestezie 
 

)r. Clasa Substanţe recomandate 

1 Tranchilizante - sedative 

Acepromazina 
Diazepam 
Droperidol 
Azaperona 

2 Hipnotice - sedative 
Pentobarbital 
Cloralhidrat 

3 Opioide 
Morfina 
Meperidina 

4 a2 - agoniste adrenergice 
Xylazina 
Detomidina 

5 Disociative Ketamina 

6 Parasimpaticolitice 
Atropina 
Glicopirolat 

 

Anestezia 
Medicamentele folosite în anestezia generală sunt administrate cel mai frecvent prin 

inhalare sau prin injectare (foarte rar pe cale orală sau rectală).  
Această medicaţie are rolul de a suspenda temporar motricitatea şi sensibilitatea 

animalului (tabelul 5.2.). 
 
Post-anestezia 
Este cunoscută şi sub denumirea de recuperare postanestezică şi ea începe imediat 

după întreruperea administrării anestezicului.  
In general, în cazul anestezicelor inhalatorii, recuperarea este prea rapidă, animalul 

putând simţi din nou durerea, fapt ce va întârzia vindecarea (tabelul 5.3). 
 

Tabelul 5.2.  
Principalele clase de medicamente folosite în anestezia generală 

 

)r. Clasa Exemple 

1 Hipnotice - sedative 
Acţiune foarte scurtă: Tiopental 
Acţiune scurtă: Pentobarbital 

2 Disociative Ketamina 
3 Opioide Morfina, Oximorfina, Fentayil, Alfentanyl 
4 Tranchilizante - sedative Benzodiazepina 
5 Alte clase Guaifenezin, Propofol, Etomidat, Saffan 
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Tabelul 5.3.  
Efecte indezirabile ale perioadei postanestezice 

 

)r. Localizare Efecte 

1 Sistemul circulator 
Hipotensiune arterială 
Hipertensiune arterială 

Aritmii cardiace 

2 Sistemul respirator 
Hipoxiemie 

Hipoventilaţie 

3 Organismului 
Durere 

Intârzierea trezirii din anestezie 

4 S�C şi S�periferic 
Faze de excitaţie 
Convulsii, tetanii 

5 
Sistemul de 
termoreglare 

Hipotermie 
Hipertermie 

6 Sistem digestiv (S�C) Vomituriţie şi vomitare 
 
Scopul acestei recuperări este ca animalul să revină la starea iniţială preanestezică, 

iar circulaţia sanguină, parametrii respiratori şi motricitatea să revină în limite normale. 
 

Evaluarea răspunsului organismului la anestezie 
 

Există un sistem de evaluare a răspunsului organismului la anestezice care este 
împărţit în patru stadii mari (etape, faze sau planuri) în funcţie de reacţia pacientului 
(tabelul 5.4.): 

 
Stadiile vizibile şi semnele narcozei 

 
Analizând instalarea stadială a narcozei se poate observa că aceasta este însoţită de 

relaxarea musculaturii striate, şi că din punct de vedere farmacodinamic se pot identifica 
mai multe faze: 

 

1. Faza de excitaţie aparentă şi de analgezie  
    (sau rebeliunea a regiunii subcorticale asupra cortexului).  
Această fază nu trebuie să se confunde cu neliniştea dinaintea administrării 

narcoticelor, animalele evitând să inspire substanţele.  
Excitaţia aparentă se instalează după ce narcoticul a ajuns în S.N.C.  
Scoarţa cerebrală va fi depresată si astfel va fi eliminat rolul coordonator al ei asupra 

centrilor subcorticali.  
În această fază sunt depresaţi centrii durerii şi inhibitori şi vor rămâne liberi centrii 

excitatori (care domină componenta comportamentală a animalului).  
Excitaţia aparentă se observă mai bine la cabaline, carnasiere şi rumegătoare mari.  
La suine faza de excitaţie este foarte scurtă, iar la păsări chiar lipseşte.  
Faza de excitaţie aparentă este produsă mai ales de narcoticele volatile şi nu este 

dorită în chirurgie.  
 

2. Faza de narcoză superficială.  
Are loc adormirea animalului, şi se datorează faptului că narcoticul a depresat o parte 

din centrii excitatori.  
Narcoticele în această fază depresează iniţial encefalul, apoi măduva spinării şi în 

final bulbul rahidian.  
Respiraţia şi presiunea sanguină este diminuată.  
În continuare, pot să apară modificări şi la celelalte organe şi aparate.  
În acest stadiu se pot face operaţii de mică chirurgie, pentru că există o stare de 

relaxare musculară şi o sensibilitate diminuată.  
În general, somnul nu poate fi întrerupt de stimuli externi. 
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3. Faza de narcoză profundă.  
În această fază compusă din două subfaze, narcoticul a ajuns la cota maximă, 

reflexele importante dispar. Prima parte de la narcoza profundă este cea dorită, acum 
putându-se executa operaţii laborioase. Ultima subfază (sau planul IV) al acestei narcoze 
este de evitat, deoarece pericolul instalării sincopei respiratorii este foarte mare.  

La doze neadecvate apar efectele toxice nedorite, cum ar fi paralizia centrilor 
respiratori şi vasomotori (sincopa respiratorie în acest caz se va produce înaintea celei 
cardiace). Dacă reflexul cornean dispare şi se instalează midriaza (datorită revărsării 
adrenalinei în circulaţie), animalul este pierdut şi nu mai poate fi resuscitat.  

Revenirea la normal din narcoză se face pe măsură ce narcoticul se metabolizează în 
organism şi se realizează invers cu instalarea narcozei.  

Substanţele anestezice inhalatorii se pot clasifica în substanţe narcotice: gazoase, 
volatile şi nevolatile. 

 

Tabelul  5.4.  
Evaluarea răspunsului organismului la anestezice 

 

Stadiul Instalarea şi evoluţia răspunsului organismului 

I 

a.  stadiul de analgezie şi amnezie 
b.  perioada dintre analgezie şi pierderea cunoştinţei 
c.  răspuns voluntar de respingere a anestezicului volatil 
d.  dispariţia senzatiei de durere, a controlului musculaturii faciale (om) 

II 
a.  stadiul de delir, excitaţii involuntare sau al acţiunilor neinhibate (urinare, defecare) 
b.  perioada dintre pierderea cunoştinţei şi apariţia respiraţiei automate 
c.  somnul narcotic 

III 

a.  stadiul chirurgical 
b.  perioada dintre respiraţia automată şi cea  necontrolată 
c. cele 4 planuri ale anesteziei: 
    I:  intervenţia chirurgicală uşoară, de scurtă durată, 
   II:  intervenţia de durată moderată, 
  III:  intervenţia de durată lungă, 
  IV:  intervenţia de foarte lungă durată. 

IV 
a. Stadiul de paralizie respiratorie sau supradozare 
b. Intervalul dintre stopul respirator şi cel cardiac 

 
5.1.1.1. )arcoticele inhalatorii 

 
Acest grup de substanţe este foarte heterogen din punct de vedere al structurii 

chimice. În cazul anestezicelor volatile, acestea au structură simplă, ce conţine de la unul 
până la patru atomi de carbon, adesea halogenaţi cu ioni de flor, brom sau clor.  

Halogenarea în general creşte potenţa anestezicului şi îmbunătăţeşte cinetica 
medicamentului (tabelul 5.2.).  

Concentraţiile de anestezic inhalate pentru inducerea sau menţinerea anesteziei au 
importanţă practică reală, dar nu dau indicaţii precise asupra potenţei anestezicului. Acesta 
se datorează faptului că concentraţiile din SNC nu sunt direct proporţionale cu concentraţia 
inhalată. Datorită faptului că concentraţia alveolară la echilibru este mai apropiată de 
concentraţia din creier, unitatea de măsură unanim recunoscută a potenţei unui anestezic 
inhalator a devenit concentraţia alveolară minim inhibantă (MAC= minimum alveolar 
concentration). Această mărime este definită ca fiind cea mai mică concentraţie de 
anestezic prezentă în aerul alveolar la momentul de echilibru (între aerul alveolar inspirat, 
sânge şi creier). Valorile MAC sunt folosite şi pentru a exprima sigurantă unui anestezic 
inhalator (de exemplu doza renotoxică pentru metoxifluran este definită în ore MAC).  

Concentraţiile alveolare şi din materia cenuşie necesare pentru a produce narcoză vor 
fi foarte variabile, în funcţie şi de manopera chirurgicală preconizată, dar în general 
majoritatea procedurilor din medicina veterinară pot fi desfăşurate în jurul concentraţiei 
alveolare minime de 1,5. 
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Consideraţii fiziologice 
 

Sistemul nervos central este cel mai sensibil sistem la acţiunea medicamentelor, 
având o rată inaltă metabolică. Anestezicele inhalatorii sunt medicamente care pot traversa 
bariera encefalică a animalelor.  

La animale, cercetările au relevat că barierele sânge-LCR şi sânge-creier au 
permeabilitatea pentru anestezicele inhalatorii şi alţi compuşi organici, foarte apropiată, 
dată fiind asemănarea lor din punct de vedere farmacologic. 

In cazul anestezicelor inhalante acţiunea asupra cortexului va fi brutală şi rapidă, la 
câteva secunde după inhalaţie.  

În acest timp foarte scurt ei nu vor putea traversa ruta complexă de la plexurile 
coroide la LCR, şi, din acest motiv, trebuie să difuzeze direct asupra creierului.  

Este bine stabilit că, un medicament trebuie obligatoriu să intre în fluidul extracelular 
al SNC, pentru a avea efect direct asupra celulelor sale.  

În ce măsură un medicament va distribui în lichidul extracelular al SNC, este 
dependent de numeroşi factori.  

Dacă acesta este administrat oral, moleculele sale trebuie să supravieţuiască atacului 
enzimatic şi chimic din stomac, să traverseze peretele intestinal, să paseze ficatul, să reziste 
degradării enzimatice din sânge, să rămână neionizat în plasmă, neataşate la proteinele 
plasmatice şi, eventual, să paseze bariera sânge-creier.  

Bariera sânge-creier este aproape impermeabilă pentru macromolecule dar este 
permeabilă pentru numeroase medicamente şi metaboliţi: procaină, cofeină, opiacee, 
levodopamina, cianuri, barbiturice dar şi pentru anestezicele inhalatorii.  

Vârsta şi starea animalelor influenţează de asemenea gradul de penetrare al 
medicamentelor (cel mai cunoscut exemplu fiind modul de penetrare al barbituricelor la 
nou născuţi).  

Menţinerea unor concentraţii ionice constante în creier şi LCR se bazează pe 
restricţia mişcărilor între sânge şi acestea.  

Barierele sânge-LCR şi sânge-creier sunt atât de eficiente, încât, de exemplu, potasiul 
radiomarcat administrat pe cale i.v. sau i.p., va ajunge la starea de echilibru cu potasiul din 
creier şi LCR, după 18-24 ore. În contrast cu aceasta, schimbările ionice dintre creier şi 
LCR, par a fi nelimitate. Introducerea unui agent inhalator via sângele pulmonar către SNC 
este guvernat de numeroase interacţiuni.  

Atunci când coeficientul de partiţie sânge gaz este crescut, in general, când 
medicamentul este foarte solubil în sânge, timpul de atingere al echilibrului între aerul 
inspirat şi cel alveolar este prelungit. In consecinţă, inducţia narcozei va fi lentă.  

Sângele poate fi considerat un rezervor pentru agenţii aceştia, având capacitatea de-a 
prelua cantităţi importante de anestezic şi astfel să temporizeze pătrunderea brutală a 
acestuia în SNC. Pe măsura revenirii din narcoză, când narcoticul trece din SNC, înapoi în 
sânge şi de acolo în aerul alveolar şi cel expirat. Astfel, procesul va fi inversat.  

Coeficienţii mari de partiţie sânge-gaz vor determina un timp prelungit de eliminare 
al medicamentului din organism, revenirea din anestezie fiind amânată, comparativ cu 
agenţii inhalatori care au acest coeficient mic.  

Un avantaj al narcozei inhalatorii faţă de tehnicile injectabile similare rezidă şi din 
faptul că durata şi profunzimea anesteziei poate fi reglată, în funcţie de necesităţile actului 
operator, (rapiditatea instalării inducţiei fiind uşor realizabilă prin mărirea dozei). Din acest 
punct de vedere, injecţiile sunt tributare fazeelor de redistribuire şi de metabolizare a 
medicamentului administrat.  

Procesul de instalare a narcozei este continuu dar neuniform, fiind un proces 
multistadial. Într-o primă etapă, tensiunea alveolară va creşte rapid, ca urmare a pătrunderii 
narcoticului în plămân. Consecutiv, se va produce echibrarea în capilarele sanguine şi 
distribuirea către ţesuturi. Sângele venos, conţinând concentraţii mai mici de anestezic, se 
va reîntoarce la plămâni unde va avea loc reechilibrarea cu aerul alveolar.  
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Astfel, rata creşterii alveolare va încetini, în timp ce saturarea tesuturilor va continua.  
Cantitatea de gaz necesară pentru saturarea ţesuturilor este foarte variabilă de la un 

anestezic la altul. După această, ca la 10-15 minute de la inceperea administrării se poate 
constata aproape o egalizare a tensiunii din materia cenuşie, cu cea din aerul alveolar. În 
practică, solubilitatea anestezicelor în sânge va fi cea care determină viteza de echilibru 
(pentru că coeficienţii de solubilitate ţesut–sânge sau creier–sânge pentru majoritatea 
anestezicelor este de 1,0-1,5). Ţesutul adipos poate constitui o excepţie, având în vedere 
caracterul lipofil al agenţilor inhalatori.  

De exemplu, metoxifluranul este preluat de ţesutul adipos şi apoi este eliberat lent 
către sfârşitul anesteziei. Fără îndoială, agenţii care au o cinetică rapidă (ex. izofluran) sunt 
foarte avantajoşi dar, pe mâini nepricepute, această caracteristică poate fi foarte 
periculoasă, care poate duce la paralizie respiratorie, acompaniată adesea de tablou cardiac 
specific.  

De asemenea, în cazul speciilor de talie mare (în special la cabaline) pot apare 
frecvent anormalităţi de ventilaţie-perfuzie.  

Activitatea electrică a creierului poate, de asemenea influenţa narcoza inhalatorie. 
Modificările continue ale potenţial electric sunt foarte diferite de la om la animale  

Narcoticele inhalatorii sunt substanţe cu activitate depresoare maximă asupra 
sistemului nervos.  

Acestea, odată pătrunse în organism, vor depresa circulaţia şi vor reduce volumul 
cardiac. Apoi, prin circulaţie, ajung în special în encefal, instalându-se anestezia generală, 
caracterizată prin: pierderea temporară a sensibilităţii, a motricităţii voluntare şi reflexe, a 
activităţii psihice.  

De reţinut că în tot acest timp, funcţiile vegetative nu au de suferit.  
 

Tabelul 5.5.  
Prezentarea caracteristicilor principalelor anestezice inhalante, cele utilizate în medicina veterinară 

 

Categoria Eter Cloroform Halotan Metoxifluran Enfluran Izofluran 

Structură 
generală 

C2H5OC2H5 

Dietileter 
CHCl3 

Metanclorură 
CF3CHBrCl 

Etanhalogenat 
CHCl2CF2OCH3 

Eterhalogenat 
CHCl2CF2OCH3 

Eterhalogenat 
CHCl2CF2OCH3 

Eterhalogenat 

Punct de 
Topire 

35 61 50 105 57 48,5 

Conc.în aerul 
inspirat 5-15 1-3 1-3 1-3 1,5-4,0 1-2 

Conc.min. alv. 
(MAC%) 

1,9-3,0 0,70 0,75-0,90 
0,23 (câine) 
0,16 (om) 

1,6-2,2 1,2 

Coef. partiţie 
Sânge - gaz 

12,1 ? 2,3 12,0 1,9 1,3 

Inducţia 
narcozei Lentă Rapidă Rapidă Lentă 

Foarte 
rapidă Foarte rapidă 

Revenirea din 
narcoză 

Lentă Rapidă Rapidă Lentă Rapidă Foarte rapidă 

Coef. partiţie 
Ulei - gaz 

65 aprox. 250 224 970 98 99 

Inflamabil/ 
exploziv Da )u )u )u )u )u 

% metabolizat 
din doză 

? ? 15-20 50-70 2-5 0,2 

 
Substanţele narcotice gazoase 

 

Protoxidul de azot  (Monoxid de azot, oxid nitros, gaz ilariant)(N2O) (Fig. 5.1.).  
Este un gaz lichefiabil care produce narcoză rapidă, având analgezie apreciabilă.  
Este folosit mai mult în medicina umană pentru că coeficientul de partiţie pentru 

acest gaz, de 0,47 este foarte scăzut în comparaţie cu cel pentru halotanul sau cu 
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metoxifluranul, în consecinţă, concentraţiile alveolare şi encefalice de protoxid vor fluctua 
mult în fazele de inducţie şi revenire din narcoză.  

Deşi este un anestezic foarte sigur, neiritant, fără efecte secundare, totuşi la unele 
specii, sensibilitatea faţă de protoxidul de azot este variabilă.  

Principalele dezavantaje pentru medicina veterinară, ale protoxidului de azot sunt: 
potenţa slabă, slaba relaxare musculară, difuziunea hipoxiei, precum şi aşa numitul second 
gas effect. 

De exemplu, în cazul cailor eficacitatea este mult mai scăzută, comparativ cu omul.  
De aceea, în medicina veterinară, protoxidul de azot, necesită asocierea cu oxigenul 

în părţi egale (sau cel puţin, 40% la animalele mari, pentru a evita hipoxia), alte narcotice 
volatile, barbituricelor şi/sau opiacee.  

 

CH2

CH2CH2  
fig. 5.1. Ciclopranul 

 

Ciclopropanul  
Este cea mai simplă hidrocarbură ciclică saturată.  
Este lichefiabil, un foarte bun anestezic care prezintă din păcate, dezavantajul că este 

inflamabil şi exploziv, ceea ce-l face din ce în ce mai puţin utilizat.  
De reţinut că determină o activitate simpatoadrenală mărită nedorită.  
Disaritmiile sunt destul de frecvente mai ales în cazul hipertensiunii şi în prezenţa 

hipercapniei. Pentru administrare se folosesc sistemele închise, mai rar semi-închise.  
Inducţia este rapidă (2-3 minute). Adesea este asociat cu oxigenul şi barbituricele.  
De reţinut că administrarea atropinei consecutiv narcozei cu ciclopropan este total 

contraindicată, pentru că, creşte incidenţa disaritmiei cardiace (cel mai probabil datorită 
anulării influenţei tonusului vagal asupra inimii).  

Tot un dezavantaj al ciclopropanului este creşterea fragilităţii capilare, care poate 
induce hemoragie la locul inciziei, deşi cauza vasodilataţiei produsă în acest caz este încă 
neclară. Un efect strict legat de activarea simpatoadrenală este şi reducerea volumului de 
sânge renal şi diminuarea tranzitului gastro-intestinal (demonstrată adesea prin 
manifestările dramatice care se înregistrează consecutiv administrărilor de antagonişti beta-
adrenoceptori la indivizi anesteziaţi cu ciclopropan).  

Pe de altă parte nu trebuie omise calităţile ciclopropanului, acesta are o inducţie şi o 
revenire din anestezie foarte rapidă. Aceste proprietăţi cinetice sunt legate de coeficientul 
de partiţie foarte mic, de 0,46 (foarte asemănător cu cel al protoxidului de azot). 

 

Etilenul  
Este o hidrocarbură aciclică nesaturată. Este un gaz comprimat, nu este inflamabil şi 

exploziv folosindu-se exclusiv în medicina umană. 
 

Gazele terapeutice 
 

Oxigenul.  
Din aerul inspirat de către animal circa 21% este reprezentat de oxigen.  
Hipoxia reprezintă o scădere a oxigenului din aerul inspirat la nivelul alveolelor 

pulmonare, a sângelui sau a ţesuturilor, hipoxiemia reprezintă o scădere sub limitele 
normale a valorii oxigenului la nivelul hemoglobinei, iar hiperoxia reprezintă o creştere 
peste limitele normale a cantităţi de oxigen inspirat.  

Cauzele pot fi: 
- Pre-pulmonare (concentraţia oxigenului atmospheric este redusă, obstrucţii ale 

căilor respiratorii); 
- Pulmonare (edemul pulmonar); 
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- Post-pulmonare (transport inadecvat al oxigenului, reducerea hemoglobinei şi 
apariţia anemiei, hipertermia, etc).  

Oxigenul este folosit în medicina veterinară pentru corectarea hipoxiemiei, hipoxiei 
şi ca diluant în cazul folosirii anestezicelor inhalatorii. 

 

Dioxidul de carbon  
Se găseşte în mod natural în atmosfera terestră în cantitate de 0,03% şi are rol 

fiziologic în hipo sau hipercapnie.. 
 

Substanţele narcotice volatile 
 

Sunt lichide, dar la temperatura camerei volatilizează uşor, narcoticul pătrunde în 
circulaţia sanguină la nivel alveolar unde există o bogată vascularizaţie şi o capacitate mare 
de absorbţie. Sunt foarte folosite în medicină veterinară şi umană, fiind administrate şi 
eliminate în proporţie ridicată pe cale respiratorie (tabelul 5.6.).  
 
Tabelul 5.6. 

Anestezicele inhalatorii 
 

Grupul 1 

Folosite frecvent: 
Halotanul 
Isofluranul 

Folosite mai rar: 
Enfluranul 

Metoxifluranul 
Eterul 

Grupul 2 
Anestezice noi: 
Desfluranul 
Sevofluranul 

Grupul 3 

Anestezice vechi: 
Cloroformul 
Ciclopropanul 
Fluroxenul 
Tricloretilena 

 

Aceste subtanţe au avantajul că permit gradarea narcozei aceasta putându-se opri în 
orice moment.  

Ele permit administrarea cu exactitare a dozei necesare, poate fi controlată ventilaţia 
pulmonară şi îmbunătăţită oxigenarea arterială. În timpul efectuării narcozei se urmăreşte 
prevenirea fazei decompensate a narcozei profunde.  

Eventualele accidente se rezolvă prin respiraţie artificială, administrare de 
cardioexcitante şi simpaticomimetice.  

Este bine ca pregătirea pentru operaţie să includă golirea rectului şi a vezici urinare.  
Solubilitatea anestezicului în sânge şi tesuturile corpului reprezintă principala 

caracteristică. In funcţie de solubilitate, anestezicul este absorbit şi distribuit în organism.  
Recuperarea din anestezie se face prin eliminarea anestezicului din creier, prin 

sistarea administrării anestezicului şi administrarea de oxigen.  
Doar o mică parte din anestezic (0,004%) este metabolizat şi eliminat prin urină şi 

materii fecale. Pe lângă efectul de anestezie generală, anestezicele inhalatorii produc şi 
unele efecte secundare pentru organismul animal.  

Astfel la nivelul: 
• S7C produc depresia reversibilă, mecanismul nefiind cunoscut; 
• pulmonar produc bronhodilataţie, bronhospasm, scăderea ventilaţiei alveolare; 
• cordului produc depresia miocardului (contractilitatea, presiunea arterială); 
• ficatului reduc fluxul de sânge sau hepatotoxicitate (halotan); 
• renal reduc fluxul de sânge, rezultând scăderea capacităţii de filtrare a rinichiului; 
• musculaturii scheletice produc relaxare (consecinţa depresiei S7C). 
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In majoritatea cazurilor sunt substanţe organice, oxigenul find folosit pentru 
administrarea lor, cu rol de vehicul.  

Din sânge narcoticul volatil trece în ţesuturile bogate în lipide, cu precădere în nevrax 
unde acţionează specific.  

 
Cloroformul 
Este un lichid limpede, incolor, volatil, cu miros dulceag.  
Are densitate mare, peste 1,47. În narcoză se foloseşte cloroformium pro narcosi.  
La pisică şi rumegătoare datorită instalării rapide a hiperemiei şi hipersecreţiei se 

poate produce bronhopneumonie ab ingestis.  
Deci se recomandă precauţia în utilizare la aceste specii.  
Pentru a se evita oprirea reflexă a respiraţiei, chiar înainte de instalarea narcozei se 

face asocierea cu atropina.  
Nu trebuie să ajungă în cavitatea bucală şi în stomac la omnivore, deoarece se 

declanşează voma.  
În concentraţii mici (0,3-0,5%) este un excelent antivomitiv.  
În organism se descompune, pătrunde în ţesuturile cu lipide de aceea, pentru timp de 

câteva zile carnea este improprie pentru consum (5-7zile).  
Provoacă infiltraţia şi degenerescenţa grasă a ficatului şi a cordului.  
La bovine produce adesea timpanisme, oile şi caprele fiind ceva mai rezistente.  
Cabalinele suportă bine, dar este necesar să se facă o prenarcoză cu cloralhidrat, 

asociată cu barbituricele.  
Câinii sunt cei mai rezistenţi.  
Se recomandă o prenarcoză cu morfină-atropină şi/sau neuroplegice- barbiturice.  
Porcul suportă bine narcoza cu cloroform, ca şi păsările.  
În eutanasie la câine, se administrează intracardiac sau i.v. în doze de 10ml/animal. 
 
Eterul etilic 
Este un lichid limpede, incolor, are vapori mai grei decât aerul.  
Este inflamabil şi are densitate mică (0,71-0,72). Este foarte liposolubil.  
Se foloseşte esterul anestezic pur având acţiune asemănătoare cu cloroformul, dar 

mai slabă. Faza de excitaţie aparentă este marcantă şi mai îndelungată decât la cloroform.  
Narcoza apare mai greu datorită volatilităţii mari şi este mai puţin folosit decât 

cloroformul.  
Local acţionează ca şi cloroformul, primul efect fiind iritant, analgezic şi anestezic 

local. Se recomandă în intervenţii de mică chirurgie. 
 
Clorura de etil (Kelen) 
Este un lichid limpede, incolor, foarte volatil, inflamabil, cu miros caracteristic, 

fierbe la 12-13C; se conservă în fiole închise ermetic.  
Produce o anestezie rapidă şi superficială, de scurtă durată.  
În doze mari este toxic.  
Local este cea mai recomandată substanţă în contuzii, unde datorită hipoesteziei prin 

refrigerare asigură o autonomie de 30-40 minute. 
 
Halotan (7arcotan, Fluotan, Ftorotan) 
Este fotosensibil, lichid limpede, incolor, cu densitate mare; are conservabilitate 

redusă, fiind păstrat în sticle brune.  
Este narcoticul cu potenţialul cel mai mare dintre narcotice.  
Nu irită mucoasa; nu transmite miros cărnii.  
Se asociază cu protoxidul de azot şi oxigenul.  
Înainte de narcoză se asigură neuroplegia.  
Este un foarte bun narcotic la suine, găină şi câine. 
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5.1.1.2. )arcoticele nevolatile 
 

Avantaje 
- Acţionează mai repede decât anestezicele inhalatorii dacă sunt administrate i.v.;  
- produc o excitaţie foarte slabă, deci nu mai este necesară contenţia severă 
- Sunt eliminate repede şi sunt mai uşor de administrat, la animalele de talie mare; 
- Permit examinarea şi abordarea căilor respiratorii; 
- Pot fi folosite la capturarea animalelor; 
- Sunt rentabile deoarece nu necesită echipamente speciale, greu de transportat. 
 

Dezavantaje 
- Nivelul şi profunzimea anesteziei este greu de controlat; 
- Durata metabolizării este mai lungă; 
- Riscurile supradozării sau subdozării sunt mai mari. 
Cu narcoticele volatile se poate realiza narcoza superficială, în continuare 

administrându-se narcotice nevolatile care acţionează timp mai îndelungat.  
Faţă de hipnotice acţionează gradat, în funcţie de mărimea dozelor. În doze mici sunt 

hipnotice, iar în doze mari devin narcotice. 
 
Cloralhidratul 
Se prezintă sub formă de cristale incolore, miros de pepene galben, uşor solubil în 

apă. Nu se sterilizează prin fierbere (pentru că se degradează), este oficinal.  
Se solubilizează mai uşor în apă decât în grăsimi, se distruge mai uşor în ţesuturile 

fără lipide, putând să apară acţiuni secundare.  
Se elimină din organism pe cale renală, lent, nu comunică miros cărnii.  
Este iritant pentru ţesuturi, nu se administrează i.m., s.c., doar strict i.v.  
Per os şi per rectum se administrează în concentraţie de maxim 4% în mucilagii.  
Cei mai obişnuiţi solvenţi sunt apa distilată, citrat de sodiu 1% şi soluţii glucozate 

25%. 
Doza cea mai folosită este de 0,1g/kg, efectul durând 20-120 minute, trezirea 

instantanee realizându-se cu cocaină 0,3g în 20ml apă distilată, la cal.  
Cea mai bună narcoză profundă o realizează cloralhidratul şi sulfatul de magneziu 

i.v. Per os se folosesc doze mici de 0,1 –0,5g în mucilagii, administrate cu sonda gastrică.  
Suinele suportă bine, neproducându-se excitaţii aparente. În injectarea i.p. în doză de 

0,25g/kg, sol.5%, narcoza durează două ore. 
Câinele suportă bine, prezintă faza de excitaţie aparentă intensă.  
Se utilizează în intoxicaţia cu stricnină 0,3g/kg sol. 10%.  
Se mai foloseşte ca hipnotic, sedativ, antispasmotic, anticonvulsiv şi vasodilatator în 

encefalite, colici, meningite, boala lui Carre. 
 
Cloraloza 
Este un produs de condensare al cloralhidratului cu glucoza, fiind amestecul cel mai 

puţin toxic şi iritant.  
Se prezintă sub formă de pulbere cristalină albă, solubilă doar în apă fierbinte.  
Determină o intensificare a activităţii reflexe.  
Anestezia indusă este similară cu cea determinată de administrarea cloral hidratului.  
La rumegătoare mici se foloseşte concentraţia 1% i.v., iar la câine produce o narcoză 

apreciabilă, fără excitaţie aparentă, cu persistenţa reflexelor, cel mai adesea în concentraţie 
de 0,5-1%. 

 
Alcoolul etilic 
Se poate utiliza pentru inducerea fazei de excitaţie aparentă, cu depresarea centrilor 

durerii. În doze moderate determină excitarea aparentă, producând narcoza superficială. 
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Uretanul 
Este o pulbere albă, inodoră, foarte solubilă în apă.  
Este un bun narcotic de durată la animalele de laborator.  
La câine efectul se instalează după 1-1,5 ore şi durează 24–36 ore.  
Este folosit ca hipnotic în concentraţie de 5–10%, iar în concentraţii de 10–20% este 

folosit ca narcotic, administrat pe cale orală şi hipodermică.  
La cobai şi şobolani se foloseşte în concentraţie de 10% pe cale s.c. 
 
Ketamina (Ketalar) 
Foarte folosită în medicina umană şi veterinară.  
Poate fi administrată i.v. sau i.m.  
Tremurăturile, spasmele tonice şi convulsile determinate în prima fază după 

administrare sunt mult mai reduse comparativ cu alte anestezice.  
Stimulează activitatea cordului, dar nu produce depresia sistemului respirator 

(hipoxie).  
Determină sialoree şi creşterea secreţiei glandelor traheo-bronşice, fiind indicată o 

premedicaţie cu atropină. 
Este considerat narcotic nevolatil pentru că în practică se foloseşte sarea clorhidrică 

care este uşor solubilă în apă.  
Produce analgezie profundă şi somn superficial.  
Administrat i.v. are un efect anestezic foarte prompt, cu durată scurtă, până la 15 

minute. Este foarte preferat în urgenţe, ca narcotic de scurtă durată.  
 
Epontol (Sombrevinul)  
Este o amidă fenoxiacetică.  
Utilizat i.v. induce rapid anestezie generală superficială însoţită de hipotensiune 

pasageră, hipopnee, hipoventilaţie.  
Revenirea din narcoză este rapidă, doar la caprine şi la câine durează mai mult.  
Se foloseşte în soluţie de 0,5% i.v. 

 
5.1.1.3. Hipnoticele 

 
Nu se pot diferenţia net de narcoticele nevolatile, dar se numesc aşa pentru că ele 

deprimă S.N.C. prin instalarea somnului de tip fiziologic.  
Acţiunea lor, spre deosebire de narcoticele propriu-zise, este mai puţin intensă.  
Favorizează schimburile nutritive din ţesutul nervos, fiind de fapt o inhibiţie de 

protecţie care reglează nu numai schimburile chimice, ci şi cele din organism. 
Hipnoticele se elimină lent din organism, fiind asemănătoare cu narcoticele 

nevolatile.  
Efectul este mai îndelungat, iar în doze terapeutice nu produc excitaţii inaparente, 

tulburări cardio respiratorii.  
În doze mici are o activitate sedativă (reduce activitatea motorie spontană şi reacţia la 

stimulii externi).  
În doze mari se poate produce somn şi în condiţii nefavorabile, iar în doze exagerate 

se produc intoxicaţii acute, narcoză profundă, comă, exitus.  
Un rol foarte important rezidă din faptul că sunt anticonvulsivante. 

 
Derivaţii barbiturici 

 

Barbitalui şi fenobarbitalul au fost primele barbiturice folosite în medicină pentru 
anestezie. In prezent există sute de derivaţi ai acidului barbituric, dar puţini au acţiune 
clinică. Durata de acţiune a barbituricelor variază foarte mult de la o substanţă la alta 
(tabelul 5.7.) 
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Tabelul 5.7.  
Durata de acţiune a barbituricelor clasice 

 

Barbituricul Durata acţiunii 

Fenobarbital 
Barbital 

Scurtă 

Amobarbital Medie 
Pentobarbital 
Secobarbital 

Lungă 

Thiopental 
Thialbarbital 

Lungă 

 
Barbituricele au un gust amar, sunt higroscopice, se descompun în contact cu aerul, 

căldura şi lumina. 
Acţiune principală a substanţelor barbiturice se manifestă asupra SNC pe care îl 

depresează. Gradul de depresie depinde de doză, timpul necesar manifestării efectului, 
durata de acţiune şi metoda de administrare.  

Acţionează asupra SNC prin descreşterea aportului de oxigen (cu până la 55%) la 
nivelul creierului, astfel încât transmitearea impulsului nervos la nivelul sinapsei este 
încetinită. 

Efectele secundare ale substanţelor barbiturice sunt diferite în funcţie de locul de 
acţiune.  

Astfel la nivelul: 
• sistemului respirator are loc o depresie usoară (excepţie pisica unde barbituricele 
produc o depresie accentuată); 

• sistemului circulator produc tahicardie; 
• gastrointestinal scad motilitatea; 
• hepatic şi renal nu se produc modificări semnificative după administrarea de 
barbiturice; 

• uterului, doar în momentul parturiţiei, determină scăderea motilităţii; 
• la fetus determină inhibarea completă a contracţiei musculaturii respiratorii, fără 
fenomene de hipoxie a femelei; 

• muscularura scheletului se relaxează fără a fi anestesiată! 
 

Barbituricele se absorb repede din tubul digestiv, iar administrate i.v. ajung la 
niveluri plasmatice corespunzătoate în 3 - 4 minute. Distribuţia barbituricelor se realizează 
uniform şi se elimină prin fecale şi urină.  

Limita de siguranţă este apropiată la toate barbituricele, 50-70% din DL50 fiind 
suficientă pentru a induce anestezia.  

Barbituricele pot produce fenomene toxice când sunt administrate în doze crescute, 
manifestate prin depresia centrului respirator, care duce în final la moartea animalului. 

Barbituricele cele mai folosite sunt: 
- pentobarbital 
- thiopental 
- thiabarbital  
- thiamilan 
- metohexital 
- hexobarbital 
Sunt greu solubili în apă, de aceea absorbţia este lentă şi instalarea tardivă a efectului 

farmacodinamic. Eliminarea este lentă, creând condiţii de acumulare la noi administrări.  
Sărurile de sodiu sunt uşor solubile în apă, alcaline, nestabile şi iritante (nu se 

administrează s.c.). 
Barbituricele sunt depresoarele cortexului şi regiunii subcorticale, în funcţie de doză 

având rol liniştitor, hipnotic sau narcotic.  
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Se cunoaşte un efect analgezic, dar de intensitate mică, însă acest potenţial activează 
analgezia antipireticelor.  

Foarte multe barbiturice sunt anticonvulsive, fiind antagoniste ale excitaţiei S.N.C., 
antispasmodice faţă de musculatura netedă a vaselor, intestinului, uterului şi antidiuretice, 
acţionând central, indirect, prin scăderea vitezei circulaţiei sângelui.  

Distribuţia se face bine la toate ţesuturile, la nivelul creierului trecerea barierei fiind 
dependentă de coeficientul de partaj (grăsime/apă), cel mai repede trecând cele cu acţiune 
de scurtă durată.  

Datorită marii solubilităţi în grăsimi cel mai încet trec cele de lungă durată.  
Scăderea excreţiei barbituricelor (ex. insuficienţa renală) duce la prelungirea 

efectului depresor asupra nevraxului, insuficienţele hepatice şi renale favorizează 
intoxicaţia (medicaţia cu barbiturice este contraindicată). 

 

Barbitalul (Veronalul) 
Este acidul dietil-barbituric. Se prezintă sub formă de cristale incolore sau pulbere, 

inodoră, cu gust amar, solubilă în apă.  
De la administrarea medicamentului efectul apare în 3-5 minute şi durează 2-3 ore.  

Eliminarea se face greu.  
Se foloseşte ca sedativ şi hipnotic în epilepsii, eclampsie, în forma nervoasă a bolii 

lui Carre, în doze de 0,05 – 0,3g, rezultând un somn îndelungat.  
Preparatul comercial: Veropirin comprimate conţine şi aminofenazonă, având efect 

analgezic, antipiretic, antimigrenos, slab psihomotor. 
 

Barbitalul sodic (Medinal)  
Este oficinal, se păstrează la Separanda, se administrează i.v.  
 

Fenobarbital (Luminal) 
Se prezintă sub formă de cristale incolore sau pulbere cristalină, albă, cu gust amar, 

solubilă în alcool. Se păstrează la Separanda, este oficinal.  
Se prezintă sub formă de soluţie injectabilă 10% sau comprimate 0,10g.  
Este un foarte bun sedativ, hipnotic, anticonvulsiv, antispasmotic.  
Fenobarbitalul sodic determină un somn de 8 ore, are rol periferic de vasodilatator.  
Se administrează i.m., existând formulări şi cu administrare i.v. 
 

Amobarbitalul (Amytal) 
Este folosită doar sarea sodică care este foarte higroscopică, inodoră, cu gust amar, 

uşor solubilă în apă. Se păstrează la Separanda.  
Sunt folosite comprimate de 0,1 g. cu acţiune sedativă, hipnotică, cu o durată de 4-6h. 
 

Hexobarbital (Hexenal) 
Este folosită sarea sodică care este pulbere cristalină, albă, cu gust amar. Se păstrează 

la Separanda. Se administrează i.v., în soluţii care se prepară ex-tempore, în concentraţie 
de 10%. Se foloseşte cel mai adesea ca şi “contenţie chimică”.  

Doze: 0,02 g la animalele mari şi 0,04-0,06 la câine, având durata de 30-60 min. 
 
Pentotal (Tiopentalul, Trapanalul, 7esdonalul)  
Este o sare de sodiu, are inducţie rapidă de 30-40 secunde.  
Are calităţi anestezice generale, faza de excitaţie aparentă este minimă, analgezia este 

moderată şi miorelaxarea slabă. Somnul post narcotic este foarte scurt, iar la cabaline 
lipseşte. 

 
Pernoctoul (Sonbuttal) 
Se utilizează atât substanţa de bază, cât şi sarea de sodiu, administrându-se i.v. în 

concentraţii de 10%. Administrarea se face maxim 1 ml/min.  
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Producerea narcozei superficiale este excelentă, de 1-3 ore, mai ales la câine.  
La acesta dacă se administrează şi morfină, faza de excitaţie aparentă lipseşte. 
 
Eunarconul (Pronarcon) 
Este folosită sarea sodică, în soluţii 10%, administrându-se i.v., lent. Nu apare 

excitaţie aparentă, narcoza durând 15 minute. Dozele sunt: 0,01-0,02 la suine şi 0,03 la 
câine. 

 
Ciclobarbital (Fanodorm) 
Se prezintă sub formă de cristale, pulbere albă, cu gust amar, fără miros, având 

solubilitate mare în apă. Este oficinal, hipnotic de scurtă durată. Se prezintă sub formă de 
comprimate de 0,2g. 

 
Brevinarcon (Inactin, Venobarbital) 
Este o sare sodică, producând anestezie generală de foarte scurtă durată.  
Administrată i.v. efectul apare după 15-20 de secunde şi durează 15-20 de minute.  
Dozele sunt: 0,010-0,020 g/kg corp la animalele mari şi 0,020-0,040 la câine. 
 
Tialbarbital (Intranarcon, Chemital) 
Este folosit în soluţii de 10% cu administrare i.v.  
Anestezia generală se realizează în 10-15 minute, fără excitaţii aparente.  
Dozele sunt: 0,02-0,04 g şi la pisică 0,01 g. la animalele mari se asociază cu 

Anavenol, rezultând o anestezie generală cu acţiune asupra măduvei spinării. 
 
Baytinal 
Este o sare sodică foarte eficientă la câine în doză de 0,05 g/kg corp. 
 
Propofol 
Este un anestezic injectabil administrat i.v. continuu sau în bol, insolubil în apă care 

se comercializează sub formă de emulsie. 
 
Etomidat 
Administrat i.v. induce rapid anestezia. 
 

Guaiafenezina 
Determină potenţarea barbituricelor.  
Produce o bună relaxare musculară prin blocarea transmiterii impulsului nervos. 
 

Alehezina 
Preparat steroidic, ce induce o anestezie rapidă, dar de scurtă durată, fără complicaţii. 
 
Fencyclidina 
Nu dispare reflexul cornean şi pupilar, induce stadiul 1 şi 2 al anesteziei, dar nu şi 

stadiul 3. In funcţie de specie poate produce depresia sau stimularea SNC. 
 
Tiletamina 
Produce efecte asemănătoare cu Ketamina, dar anestezia este de 3 ori mai lungă. 
Uretanul 
Este utilizat doar la animalele de laborator, anestezia este de lungă durată. Produce 

afecţiuni hepatice. 
 

Propanidida 
Se foloseşte foarte rar la animale, mai frecvent fiind utilizat la om. Produce spasme 

musculare şi mişcări necoordonate, recuperarea din anestezie este rapidă (9 minute). 
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Derivaţii magneziului 
 

Acţionează hipnotic sau narcotic datorită cationilor pe care-i conţin.  
Sărurile de magneziu administrate per os aproape că nu se absorb şi de aceea în astfel 

de administrări nu sunt efecte depresoare.  
Magneziu în doze terapeutice administrat pe alte căi deprimă encefalul şi măduva 

spinării, fiind inhibitor direct sau indirect ai musculaturii striate, determinând oprirea 
stimulului de contracţie la nivelul plăcuţelor motorii.  

Aceşti ioni măresc şi sensibilitatea inimii la acţiunea acetilcolinei, determinând 
hipotensiune (datorită efectului depresor asupra musculaturii vasculare, deci în final 
vasodilatator).  

Mai pot acţiona ca şi inhibitori ai funcţiilor secreto-motorii din sfera digestivă.  
Deoarece dozele toxice sunt apropiate de cele terapeutice depresoare, nu se 

recomandă decât asocierea derivaţilor magneziului, cel mai adesea sulfatul de magneziu, 
cu alte somnifere sau narcotice. 

 
Sulfatul de magneziu  
Este folosit în anestezia animalelor de talie mare.  
Produce blocaj neuromuscular - relaxarea musculaturii scheletice, iar în doze toxice 

induce asfixie şi moarte. 
Are acţiune hipnotică sau sedativă. Se folosesc soluţii 255 în administrare s.c. în doze 

de 200 ml la animalele mari şi 20 ml la animalele mici şi câine. Este iritant, de aceea se 
administrează în trei puncte.  

La iepuri doza de 5 ml 25% produce o narcoză profundă, fără faza de excitaţie, care 
apare după 30-35 min. şi durează 2-20 de ore.  

Se recomandă în caz de colici în soluţii saturate 64-65%, i.v. Se foloseşte în eutanasie 
la câine şi pisică în doză de 5-15g soluţie saturată. 

 
5.1.1.4. Analgezicele 

 
Combat durerea prin depresarea centrilor durerii, a căii talamo-subcorticale, 

răspunzătoare de transmiterea durerii şi a altor centrii.  
Analgezicele mai pot avea şi funcţie de antipiretice, antiflogistice, hipotensive şi 

behice. 
 

Opioidele 
 

Folosirea lor este menţionată încă din anul 1500 ÎC, avînd rol analgezic (calmarea 
durerii). La om determină dependenţă.  

Constituenţii activi ai opiumului sunt cei 24 de alcaloizi, din care doar morfina şi 
codeina sunt folosiţi în medicină. 

Există şi substanţe opioide endogene care au rolul de a bloca temporar senzaţia de 
durere sau de steres: 

 

- β endorfinele 
- encefaline 
- dinorfine 
 
Opiul (Laudanum,Meconium) 
Este latexul uscat la aer, provenit de la capsulele imature de mac de grădină 

(Papaver somniferum).  
Conţine 10-15% morfină, procentul fiind raportat la substanţa uscată.  
Se prezintă sub formă de bucăţi brune, cu miros caracteristic şi gust amar.  
Este oficinal, se păstrează la Venena.  
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La noi în ţară intră în categoria stupefiantelor, eliberarea făcându-se cu reţete cu 
timbru sec.  

Dozele se eliberează pentru maxim trei zile.  
Nu se admit pe reţetă termenii “sic volo” şi “după aviz”.  
În compoziţia opiului intră numeroşi alcaloizi, substanţe mucilaginoase, rezine şi alţi 

compuşi indiferenţi. 
Alcaloizii sunt derivaţi de fenantren şi izochinoleină.  
Din grupa fenantrenilor face parte: morfina, codeina, dionina, tebaina, heroina, 

apomorfina. Iar din grupa izochinoleinei: papaverina, narcotina, narceina.  
În general, gruparea fenantren acţionează asupra S.N.C., iar celelalte asupra 

musculaturii netede, ca antispasmotici sau asupra centrilor respiratori şi ai tusei, ca 
depresori.  

În ansamblu, opiul exercită o acţiune de durată dar puţin intensă, este un bun 
analgezic per os, un sedativ al tractului digestiv la toate speciile de animale, necontractând 
sfincterele.  

Opiul acţionează mai mult local decât general, datorită faptului că alcaloizii existenţi 
se absorb lent, reduce secreţiile digestive şi gastrointestinale, din care cauză tulbură 
digestia. De aceea drogul nu se recomandă în inflamaţiile cronice de tub digestiv.  

Induce un efect simptomatic şi nu unul etiotrop pentru un interval de mai multe ore, 
de aceea se consideră a fi unul dintre cele mai bune preparate constipante.  

Se recomandă ca adjuvant în enterite, diaree cu forme dizenterice, peritonite.  
Dozele sunt: până la 25 g la animalele mari, 2 g la animale mijloci, 0,5 g la câine şi 

până la 0,10 g la pisică. 
 
Pulberea de opiu  
Conţine 11% morfină, se păstrează la Venena.  
Este utilizată sub formă de pilule şi boluri. Extractul uscat de opium conţine 20% 

morfină şi se administrează per os, în doze de 2,5 ori mai mici decât la opium. 
 
Tinctura de opiu 
Conţine 1% morfină şi se recomandă sub formă de bruvaj, în doze de 2-3 ori mai 

mari decât la opium.  
 
Siropul de opiu 
Conţine 5% morfină şi se păstrează la grupa Separanda. 
 
Hexaponul  
Este o soluţie apoasă injectabilă, în concentraţie de 1-2%, în fiole de 1 ml.  
Este un analgezic puternic şi un foarte bun euforizant.  
 
Opiu concentrat (Pantopon, Omnopon)  
Conţine 50% morfină şi nu este oficinal. 
 
Morfina 
Opiumul conţine între 10 şi 10,5% morfină.  
La animale, acesta determină schimbarea comportamentului (depresie sau excitaţie), 

vomă la unele specii, iar la altele inhibă această senzaţie (ex. la porc şi pasăre). 
 

Efecte principale:  
Determină inhibarea centrului tusei, inducând variaţii ale temperaturii corporale în 

funcţie de specie şi doză: 
- Hipotermie la: iepure, câine şi maimuţe 
- Hipertermie la: pisică, capră, vacă şi cal 
- Dozele crescute determină hipotermie (iepure) 
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- Dozele scăzute determină hipertermie (porc, şobolan şi şoarece) 
La maimuţe, pisică, oaie şi cal produce midriază, iar la câime, şobolan, iepure şi om 

mioză. Centrul respirator este iniţial stimulat, ulterior datorită depresiei SNC, se produce şi 
depresia acestuia.  

Determină creşterea frecvenţei cardiace, uşoara creştere a cantităţii de urină, 
blochează motilitatea gastro-intestinală determinând constipaţie şi stimulează eliberarea 
hormonului de creştere şi a prolactinei. 

Clorhidratul de morfină  
Este un derivat fenantrenic care se prezintă sub formă de cristale aciculare, 

mătăsoase, uşoare, pulbere alb-gălbuie, inodor, cu gust amar.  
La lumină este fotosensibil, decolorându-se sau decolorându-se. se solubilizează în 

alcool şi apă. Soluţia este relativ instabilă, de aceea se adaugă fenol 0.25% şi acid 
clorhidric, 5 picături la 10ml. Se păstrează la Venena, în vase colorate. 

Acţiunea morfinei. Pe de o parte depresează centrii nervoşi, iar pe de altă parte excită 
alţi centri nervoşi.  

Este anticolinesterazică, se comportă ca un parasimpaticomimetic indirect.  
Produce vomă şi defecaţie, efecte contracarate cu un parasimpaticolitic (ex. atropina).  
Acţionează însă şi ca simpaticomimetic, pentru că este o substanţă adrenalin-

secretorie (de fapt este vorba tot de un proces colinergic anticolinesterazic). 
Acţiunea farmacodinamică care interesează este acţiunea analgezică (la doze 

terapeutice minime).  
Administrările îndelungate produc morfinomanie care se datorează formării în 

organism a unui factor antagonist faţă de alcaloid, o nouă doză fiind de aceea necesar mai 
mare ca să producă acelaşi efect, acest lucru perpetuându-se până la apariţia intoxicaţiei 
cronice. La animale acest fenomen nu se întâlneşte, decât la câine. 

Intoxicaţiile acute sunt combătute cu permanganat de potasiu 1% în spălături 
gastrice, cu tanin, purgative.  

Este contraindicată stricnina (ambele sunt sinergice în acţiunea asupra scoarţei şi 
măduvei spinării, scoţând din funcţie neuronii modulatori intercalari). 

Analgezia morfinică apare repede şi durează ore, alcaloidul fiind neutralizat în ficat 
şi eliminat prin rinichi. Substanţa medicamentoasă mai întâi stimulează centrul respirator, 
după care îl deprimă, producând asfixie (respiraţie tip Cheyne-Stokes). 

Depresiunea centrală morfinică apare în special la: cal, om, iepure, cobai, păsări.  
La câine somnul este agitat, superficial.  
La pisică produce o excitaţie dramatică, manifestată prin crize rabiforme, acelaşi 

efect întâlnindu-se şi la suine şi rumegătoare. 
Substanţa contractă şi sfincterele digestive, astfel încetinind tranzitul digestiv.  
De aici rezultă meteorizaţii şi rupturi gastrointestinale cu sfârşit letal.  
Se contractă şi sfincterul vezical, de aceea trebuie să se facă cateterismul vezical.  
Se indică în tratamentul adjuvant al colicilor de natură nespastică, în doze de 0,003-

0,004 g, repetat în administrări s.c. în soluţii 5%.  
La câine se foloseşte la producerea narcozei, dar în asociere cu atropina şi 

scopolamina, după care se administrează substanţe volatile sau nevolatile în doze de 5-
10mg kg corp. 

Morfina este un bun antidot la intoxicaţiile cu plante care conţin atropină, datorită 
efectului anticolinesterazic parasimpaticomimetic. 

Se prezintă sub formă de fiole de 1 ml şi 5 ml, 2%, iar în alte ţări ţi în concentraţie de 
5%, cel mai folosit preparat fiind morfina-atropina în fiole de 1 ml 2%. 

 
Clorhidratul de hidromorfonă  
Este un analgezic de 5 ori mai potent decât morfina. Este o pulbere albă, cristalină, 

inodoră, sensibilă la lumină, solubilă în apă, se conservă la Venena.  
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Se foloseşte ca analgezic, dar este mai euforizant decât morfina. 
În comerţ se găsesc fiole de 1 ml 2% şi 1 ml 2‰, de obicei asociat cu atropina.  
Se întâlneşte şi hidromorfon-scopolamina în fiole de 1 ml, la câine doza fiind de 0.5-

1 ml/animal. 
 
Oximorfina 
Este un analgezic de 10 ori mai potent decât morfina.  
Poate fi folosită în combinaţie cu anestezicele injectabile. 
Clorhidratul de codeină  
Opiumul conţine până la 0,5% codeină. T1/2 este de 6-24 ore.  
Acţionează asupra centrului tusei determinând derpresia acestuia determină ca şi 

morfina, fenomene de constipaţie. 
Se prezintă sub formă de cristale aciculare, pulbere cristalină, albă, cu gust amar, 

solubilă în apă în proporţie de 1:25.  
Medicamentul este oficinal, se păstrează la Separanda.  
Codeina este de fapt eterul metilic al morfinei. Se poate obţine din opiu şi prin 

metilarea morfinei. Este foarte puţin solubilă în apă.  
Se întâlneşte fosfatul de codeină, care este analgezic şi behic, dar nu atât de intens ca 

şi morfina. Întrebuinţările de bază sunt în afecţiunile respiratorii, ca antitusiv, în laringite şi 
bronşite. Se administrează per os, în doze de 0,1-0,3 g la animalele mari, mai rar la animale 
mijlocii şi 0,02-0,1 g/zi la câine, de obicei sub formă de sirop. 

 
Clorhidratul de etilmorfină  
Este o pulbere cristalină, albă, cu gust amar; este oficinală şi se păstrează la 

Separanda. Este eterul etilic al morfinei. Se poate obţine şi prin sinteză.  
Are acţiune asemănătoare cu a codeinei, dar la om sunt mult mai intense.  
Se recomandă ca behic şi analgezic, în congestii respiratorii, mai ales la câine.  
Administrările se fac per os în doze de 0,01 – 0,1 g/animal.  
Se foloseşte şi în oftalmologie în irite, conjunctivite, blefarite, în colire 2-5%. 
 
Heroina  
Este un produs semisintetic. Se foloseşte sarea clorhidrică care este o pulbere 

cristalină, albă, inodoră, cu gust amar, uşor solubilă în apă şi alcool.  
Substanţa determină o activitate analgezică promptă, însă nu tot atât de intensă ca în 

cazul morfinei. Heroinomania este mai gravă decât morfinomania. 
 
Apomorfina  
Este o morfină care nu are o moleculă de apă, nu posedă activitate analgezică ci o 

activitate expectorantă în doze mici şi vomitivă în doze mari. 
 

Produsele sintetice noi 
 
În practică morfina este înlocuită cu substanţe de sinteză, analgezicele obţinute ne 

mai având inconvenientele morfinei. 
 
Meperidina (Mialgin, Lidol, Petidina, Dolantin,) 
Este un substituent de sinteză al morfinei, cel mai folosit fiind clorhidratul.  
Este o pulbere cristalină cu gust amar.  
Are caracteristicile unui analgezic de durată, folosindu-se în colici la cal.  
Se administrează s.c., i.m., i.v., în soluţii 5%, dozele fiind 0,5-1 g la câine. 
 
Sintalgonul (Dolofin, Polaridon, Amidone, Fenadon) 
Este o substanţă cristalină, albă, amară, solubilă în apă.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
166 

Activitatea analgezică este foarte asemănătoare cu a morfinei, chiar mai intensă, în 
acelaşi timp depresând centrul respirator mult mai puţin.  

Are acţiune antispasmotică moderată. Induce un efect excito-parasimpatico-central, 
de aceea se asociază cu parasimpaticolitice. 

 
Fentanyl (Sublimaze) 
Este o pulbere albă, solubilă în apă.  
Activitatea analgezică este mult mai puternică, dar mult mai scurtă decât a morfinei.  
În N.L.A. (neuroleptanalgezie) se asociază cu Droperidolul.  
Dozele sunt. 0,1 mg i.v. la câine şi 0,5 i.m. 
Studiile asupra grupei din ultimii ani au adus la lumină şi alţi compuşi înrudiţi, cu 

efecte similare, dar cu activitate analgezică amplificată, cu utilizări mai ales în NLA.  
Acestea sunt:  
 

• Alfentanyl,  
• Carfentanyl,  
• Remifentanyl,  
• Sufentanyl. 
 
Pentazocina (Fortral, Talwin) 
Este un analgezic foarte energic, de două ori mai puţin intens decât morfina, nu 

produce obişnuinţă, având şi rol sedativ central.  
Forma cea mai comercializată este cea clorhidrică, întâlnindu-se comprimate şi fiole 

de 1 ml 3%. 
Alte substanţe opioide provenite din medicina veterinară, dar care pot fi utilizate 

a.u.v. sunt:  
• Metadona,  
• Etorfina şi  
• Propoxifenul. 

 

Derivaţi izochinoleinici 
 
�arcotina (7oscapina).  
Este folosit clorhidratul. Are efect antitusiv energic şi stimulant al centrilor 

respiratori. Este antagonic cu morfina. 
Preparatul Tusan poate fi sub formă de comprimate de 0,01-0,05 g, fiind behic, slab 

vasodilatator. Stimulează respiraţia.  
Durata acţiunii fiind de patru ore. Doza la câine este de 2-10 mg/animal. 
 
Papaverina  
Este cel mai important derivat al opiului. Se poate obţine şi prin sinteză.  
Este folosit clorhidratul care se prezintă sub formă de pulbere albă, inodoră, cu gust 

amar arzător, solubilă în apă, oficinală, se păstrează la Separanda.  
Se comercializează sub formă de soluţii injectabile 4% în fiole de 1ml şi comprimate 

de 0,1-0,2g. acţionează ca antispasmotic direct a musculaturii netede din toate organele, 
totuşi se pare că prestomacele nu sunt relaşate.  

Efectul antispasmotic creşte asupra musculaturii contractat a vaselor, inclusiv a 
coronarelor.  

Administrat per os are activitate uşor anestezică, analgezică centrală redusă şi 
potenţează morfina.  

În organism perioada de descompunere este foarte rapidă, administrat de mai multe 
ori în 24h. este puţin toxic. Se administrează s.c. în doze de 0,2-0,5 g la animalele mari şi 
0,05 g la câine, per os. În administrări i.v. doza se micşorează de patru ori. 
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Medicamentele antagoniste opioide 
 

Antagonistele opioide anulează efectele medicamentelor opioide. 
Din această categorie fac parte:  

• 7aloxona,  
• Diprenorfina,  
• Levallorfanul,  
• 7altrexona şi  
• 7almefena.  

Au rolul de a ocupa sau/şi îndepărta substanţele analgezice de pe receptori, făcând ca 
efectul acestora să diminueze, până la dispariţie. 

 
5.1.1.5. Antipireticele 

 
Sunt acele substanţe care provoacă scăderea temperaturii prin deprimarea centrului 

termoregulator din creier şi apoi a centrului vaso-motor, producându-se vasodilataţie 
periferică şi iradierea căldurii (acest lucru nu se întâlneşte la normotermie). 

Febra reprezintă un mecanism de protecţie a organismului, de aceea antipireticele se 
administrează doar în hipertermii exagerate care sunt dăunătoare sănătăţii.  

Antipireticele naturale pot avea efecte analgezice pentru că deprimă centrii durerii 
De asemenea este stimulată diaforeza.  
Derivaţii acidului salicilic, în plus de această activitate, sunt şi etiotropi.  
Alţi derivaţi (chinina) sunt inhibitori ai oxidării intracelulare. 

 
Derivaţi ai pirazolonului 

 
Sunt antitermici mai slabi dar cu calităţi analgezice importante. 
 
Fenazona (Antipirina, Analgezina). 
Este o pulbere albă, cristalină, lamele fiind incolore, cu gust amar, solubilă în apă, 

alcool, cloroform. Este oficinală.  
Determină multe incompatibilităţi, de aceea se prescrie singură.  
Pe cale generală are efect antipiretic pentru 2-4 ore şi efect analgezic rapid după 

câteva minute. Are calităţi antireumatice şi antispasmotice. 
Dozele sunt : la animalele mari, per os, 15-30 g, la animalele mijlocii 2-5 g, iar la 

câine şi pisică 0,2-2 g. 
 
Salipirina.  
Este sarea salicilică a fenazonei. Este oficinală. Se prezintă sub formă de pulbere 

cristalină, albă, amară, solubilă în apă. Dozele sunt similare cu cele de la fenazonă. 
 
Aminofenazona (Pyramidon, Amidopirin) 
Este o dietilaminopirină. Se prezintă sub formă de cristale incolore, pulbere 

cristalină, albă, fără miros, cu gust amărui. Este oficinală. 
Acţiunea este de câteva ore mai intensă decât cea a fenazonei, fiind neiritantă pentru 

ţesuturi. Este un antireumatic excelent, mai bun chiar decât acidul salicilic (nu produce 
deranjamente gastrointestinale).  

Se poate asocia cu barbituricele, acestea potenţându-i proprietăţile analgezice, chiar 
antipiretice. În doze mari ,administrate timp îndelungat, poate provoca agranulocitoza. 

 
�oraminofenazona (Algocalmin, 7ovalgin, Metamizol, 7ovamisulfon) 
Este o pulbere alb-gălbuie, amară, solubilă în apă fiartă şi răcită. Este oficinală.  
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Se prezintă sub formă de supozitoare de 0,3-1g, comprimate de 0,5g şi fiole de 2 ml 
20%. Este un bun analgezic, de două ori mai intens decât Pyramidonul; este 
antispasmolitic, antipiretic şi antiinflamator.  

În colici la cal se administrează i.v. sau mai rar i.m. 15-20 ml 50%. 
 
Izopirina (Reumazol, Butalgin) 
Este o pulbere cristalină, alb-gălbuie, cu gust slab amărui. Este oficinală. Se cunosc 

drajeuri de 0,2 g, supozitoare de 0,25 g şi unguente.  
Este un bun antiinflamator, intens antireumatic, slab analgezic, antipiretic şi 

antispasmotic. 
 

Derivaţii acidului salicilic 
 

Sunt antipiretici, analgezici şi antireumatici.  
Aceasta se datorează faptului că au activitate antiflogistică produsă de corticosteroizi, 

secretaţi de suprarenale.  
Sub controlul ACTH sunt elaboraţi de hipofiza anterioară.  
La acestea se adaugă acţiunea de inhibare a hialuronidazei şi a proceselor proteolitice 

de diminuare a eliberării histaminei. 
Acidul salicilic acţionează intens iritant asupra mucoasei, producând nozee şi vomă.  
Pe cale reflexă, prin adaus de bicarbonat de sodiu, toleranţa creşte, eliminarea 

acidului salicilic prin urina alcalinizată fiind mai uşoară.  
Se prezintă sub formă de cristale aciculare, fără miros, gust dulceag-acrişor, solubil în 

apă. Este oficinal.  
În general se foloseşte extern ca şi anti-pruriginos, cheratolitic, chiar caustic.  
Este folosit şi ca antiseptic şi fungicid în soluţii alcoolice 5-20% (în dermatomicoze) 

şi amestecuri pulverulente 2-5%. 
 
Pasta Lassari 
Conţine: acid salicic 2g, oxid de zinc 25g şi excipient.  
Este folosit adesea în sclerodermii şi bleime.  
Clavusinul se foloseşte în clavus. 
 
Salicilatul de sodiu 
Este hidroxibenzoatul de sodiu, prezentând aceleaşi caracteristici ca şi acidul 

salicilic. Este oficinal. Produce efecte antitermice, analgezice, antireumatice, numai după 
eliberarea acidului salicilic. Ca antireumatic se administrează i.v. sol.20%. Este folosit ca 
sclerozant al varicelor. 

 
Glucosalilul 
Este un amestec de salicilat şi glucoză în părţi egale. Se administrează i.v. 
 
Salicilatul de metil  
Este eterul metil al acidului salicilic. Este un lichid incolor, cu miros caracteristic 

aromatic. Este oficinal.  
Se absoarbe uşor prin piele, utilizându-se sub formă de soluţii alcoolice, linimente, 

unguente 5-20%. Se foloseşte în tendinite, mialgii şi în reumatismul articular la cabaline. 
 
Salicilamida 
Este o hidroxibenzamidă. Se prezintă sub formă de cristale aciculare, incolore sau 

pulbere cristalină, albă sau roz-gălbuie, fără miros, cu gust amar sau slab amar, solubilă în 
apă. Este oficinală.  

Se prezintă sub formă de comprimate de 0,5g. Este neiritant pentru stomac. 
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Acidul acetilsalicilic (Aspro, Colfarit) 
Se prezintă sub formă de cristale incolore, aciculare, pulbere fină. Este oficinală. Are 

gust acru, fără miros, în aerul umed hidrolizează, este solubil în apă.  
Este incompatibil cu urotropina, orice tip de alcali, antipirina, piramidonul. 
Se prezintă sub formă de comprimate de 0,5g sau comprimate efervescente, 

tamponate cu citrat de sodiu.  
Nu se descompune în stomac ci în intestin, de unde se absoarbe ca atare sau sub 

formă de alţi salicilaţi. Acţiunea antipiretică este foarte puternică pentru că produce 
vasodilataţie periferică, urmată de transpiraţie abundentă.  

Este un analgezic intens şi un antireumatic slab.  
Pisica este sensibilă la acidul acetilsalicilic. 

 

Derivaţii de anilină 
 

Deşi anilina este antipiretic şi analgezic, are şi potenţial toxic şi nu se foloseşte ca 
medicament, dar derivaţii din anilină, a căror toxicitate este mai redusă, se utilizează curent 
ca excelenţi antipiretici, mai puţin analgezici. 

 

Antifebrina (Acetanilida) 
Se prezintă sub formă de lame cristaline, albe, lucioase, pulbere albă, fără miros, gust 

amărui, slab arzător. Se solubilizează greu în apă.  
Este incompatibilă cu antipirina, cloralhidratul, rezorcina, timolul, sărurile de 

piperazină.  
Este cel mai puternic antipiretic, adesea fiind folosit la animalele mari.  
În organism se transformă în para-amino fenol şi para-acetamino fenol, metaboliţi 

activi răspunzători de antipirexie. Efectul antipiretic maxim se instalează după 1-2 ore, dar 
durează 10 ore în 2 administrări pe zi. 

 
Fenacetina 
Este o pulbere cristalină. albă, cu gust slab amar, se solubilizează foarte greu în apă, 

este oficinală. Acţionează prin metabolitul para-acetamino fenol, având efect analgezic şi 
antipiretic.  

Datorită proprietăţilor analgezice acest produs intră în compoziţia unor preparate 
antinevralgice care au în componenţă aspirină, cofeină, fenacetină.  

Are activitate antiinflamatoare, antipiretică, analgezică, slab psihomotorie, 
antimigrenoasă. 

 
Paracetamol  (Panadol, Acetofen, Acetaminofen) 
Este o hidroxiacetanilidă. Se prezintă sub formă de pulbere cristalină, albă, fără 

miros, gust amar, solubilă puţin în apă. Este oficinal.  
Se comercializează sub formă de comprimate de 0,3-0,5g şi supozitoare de 125-

250mg.  
Este de fapt metabolitul antifebrinei şi fenacetinei. Are toxicitate redusă, dar este 

antitermic energic. 
 

Derivaţii de chinoleină 
 
Atofalul (Cincophen).  
Denumirea sa sugerează tratamentul gutei, pentru că uşurează eliminarea acidului 

uric. Este excelent medicament antipiretic, colagog, antireumatic la câine. 
 
Chinina 
Este unul din alcaloizii din Chinae cortex. Este oficinală.  
Cuicanina, cinconidina şi cupreina sunt izomerii cu activitate maximă.  
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Chinina sulfurică şi clorhidrică sunt oficinale, comercializate sub formă de drajeuri 
de 0,25-0,50 mg. La om este folosită ca antimalaric, având acţiune etiotropă, antipiretic, 
analgezic(acţiune simptomatică).  

Acţiunea antipiretică se datorează influenţei inhibatorii asupra oxidării intracelulare. 
În doze mari este toxic protoplasmatic, deprimă centrul termoreglator.  

Este o substanţă analgezică activă în caz de nevralgii. În doze mărite stimulează 
uterul gestant, determinând spasme de câteva ore. Rezultate bune dă în tahicardia 
paroxistică. În medicina veterinară este mai puţin utilizată. 

 
Acalorul (Chinoseptol, Antigermin, Germicid)  
Este o combinaţie a oxichinidinei sulfat cu aminofenazona.  
Se comercializează sub formă de comprimate de 0,5g şi supozitoare de 0,2g.  
Este un bun antipiretic şi analgezic care adesea este asociat cu cofeina.  
În organism comprimatele hidrolizează în componentele din care provin. 

 
5.1.1.6. Anestezicele locale 

 
Primul anestezic local a fost cocaina, urmat în 1905 de procaină.  
In prezent există peste 50 de medicamente cu efect anestezic local.  
Sunt medicamente care se aplică local, pe ţesutul nervos, cauzând un blocaj reversibil 

al transmiterii impulsului nervos.  
In funcţie de nerv sau de area inervată poate produce: blocaj al sistemului nervos 

vegetativ, anestezie şi/sau paralizia musculaturii scheletice.  
Sunt substanţe care în contact cu filetele nervoase sau cu terminaţiunile lor suspendă 

temporar funcţiile acestora, producând o insensibilizare locală.  
Aici va avea loc o paralizie la locul de aplicare, la nivelul sistemului nervos 

periferic.Medicamentele din acest grup prezintă o electivitate pentru fibre şi terminaţiuni 
senzitive.  

Anestezicele locale trebuie să fie neiritante, netoxice, având o acţiune generală cât 
mai redusă în comparaţie cu etalonul cocaină.  

În cazul substanţelor succedanee este necesar ca acestea să fie mult mai puţin toxice, 
să fie solubile în apă, soluţiile să fie neutre, să se poată steriliza prin fierbere, să se poată 
asocia cu adrenalina (care va determina vasoconstricţie locală), ceea ce duce la încetinirea 
absorbţiei anestezicelor. 

Din punct de vedere chimic există două grupuri de anestezice locale:  
 

- aminoesteri (procaina, clorprocaina şi tetracaina); 
- aminoamide (lidocaina, mepivacina, bupivacaina şi ripovacaina). 
 

Anestezicele locale acţionează prin inhibarea generării şi propagării impulsului 
nervos, în canalele de sodiu ale membranei nervului.  

Gradul de toxicitate al diferitelor anestezice locale depinde foarte mult de fenomenele 
de absorbţie, distribuţie, metabolizare şi excreţie.  

Utilizarea concomitentă cu substanţe vasoconstrictoare (epinefrină, fenilefedrină, 
norepinefrină) determină prelungirea duratei de acţiune a anestezicelor locale. 

Utilizarea anestezicelor locale este redată în tabelul 5.8.  
Mecanismul de acţiune se produce prin scăderea permeabilităţii fibrei nervoase faţă 

de apă şi ioni, diminuarea concentraţiei ionilor de calciu, modificarea raportului dintre 
eliminarea dioxidului de carbon şi consumul oxigenului, precum şi apariţia unor modificări 
histologice ale tecii de mielină şi ale axonilor. 

Anestezicele locale sunt utilizate în practică pentru uşurarea intervenţiilor 
chirurgicale sau tratarea unor afecţiuni.  

De multe ori anestezia locală suplineşte narcoza care este mult mai complicată şi 
periculoasă.  
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În practică se folosesc cu precădere sărurile neutre sau acide (clorhidraţii) pentru că 
în mediul moderat alcalin se descompun, eliberând baze anestezice liposolubile (spre 
deosebire de sărurile corespunzătoare care sunt hidrosolubile).  

Spre deosebire de sărurile corespondente, medicamentele vor trece uşor în mediul 
apos în lipoizii nervilor periferici.  

În mediul acid (cazul focarelor inflamatorii) nu se produce hidroliza medicamentului 
şi deci nu se eliberează baza anestezică liposolubilă, efectul fiind nul sau slab.  

În mediu alcalin efectul anestezic local este, la fel, scăzut, deoarece se formează 
particule voluminoase de substanţă care nu este capabilă să pătrundă în teaca nervului, 
uneori fiind descompusă însăşi baza. 

 

Tabelul 5.8.  
Utilizarea anestezicelor locale 

 

Anestezicul Piele sau 
mucoase 

Infiltraţii 
locale 

)ervi 
periferici 

Intravenos Epidural Spinal 

Procaina )u Da Da )u )u Da 
Clorprocaina )u Da Da )u Da )u 
Tetracaina Da )u )u )u )u Da 
Lidocaina Da Da Da Da Da Da 
Mepivacaina )u Da Da )u Da )u 
Bupivacaina )u Da Da Da Da Da 
Etidocaina )u Da Da )u Da )u 
Prilocaina )u Da Da Da Da )u 
Ropivacaina )u Da Da )u Da Da 

 

În esenţă anestezia locală este de mai multe tipuri:  
 

• de suprafaţă (a mucoaselor),  
• de infiltraţie (printr-un strat anatomic) şi  
• regională (pe traiectul nervilor).  

 

Există mai multe forme:  
 

• epidurală şi  
• subarahnoidiană. 

 

Cocaina 
Este un alcaloid care se obţine din frunzele plantelor din familia Eritroxilaceae.  
Este folosită sub formă de clorhidrat. Se prezintă sub formă de pulbere cristalină, 

albă, fără miros, cu gust amar; pe limbă produce anestezie trecătoare.  
Este solubilă în apă. Este oficinală şi se păstrează la Venena. Se distruge prin fierbere 

şi de aceea se prepară aseptic. Pe mucoase se folosesc soluţii de 1,2 şi 5%, determinând 
insensibilizare puternică, însoţită şi de anemie locală intensă.  

Instilată în sacul conjunctival va produce midriază activă, are activitate 
parasimpatico-mimetică antiamino-oxidazică, acţiunea durând 10 minute.  

Este considerată cel mai bun anestezic local de suprafaţă (mucoase, muşchi, piele). 
Pe traiectul nervilor determină insensibilizarea în regiunea anatomică inervată de aceştia.  

La locul injectării substanţa se absoarbe, se descompune în parte la nivelul ficatului şi 
restul va determina în doze moderate surescitare, tahipnee, midriază, chiar convulsii şi în 
final, blocarea centrului respirator şi moartea prin asfixie.  

Cabalinele sunt mai sensibile decât rumegătoarele mari (invers ca la morfină).  
La oameni surescitarea este însoţită de euforie, senzaţii subiective de mare 

amplitudine. Produce cocainomanie. 
Se recomandă în oftalmologie, O.R.L., ca anestezic de suprafaţă în colire (1-2%); 

este vasoconstrictor local.  
Are activitate antipruriginoasă în tratamentul eczemelor (în unguente 2-3%). De 

asemenea combate durerea produsă în arsuri. 
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Succedaneele cocainei nu produc manie, sunt mai puţin toxice, se administrează în 
doze mai mici, sunt stabile în soluţii, se sterilizează prin fierbere, dar sunt mai slabe în 
intensitate, producând vasodilataţie locală.  

Din această cauză durata acţiunii anestezicului se micşorează, fiind nevoie de 
asocierea cu adrenalina. Acest lucru va determina vasoconstricţie locală şi deci prelungirea 
efectului de insensibilizare (nu trebuie uitat faptul că vasoconstricţia adrenalinică este 
urmată la scurt timp de vasodilataţie).  

Succedaneele se întrebuinţează cel mai adesea pentru diagnosticul şchiopăturilor, dar 
în această situaţie nu se asociază cu adrenalina care ar putea prelungi nedorit activitatea 
anestezicului. 

Anestezina (Benzocaina, 7orcaina, Ethophorm) 
Este eterul etilic al acidului para aminobenzoic.  
Se prezintă sub formă de pulbere cristalină, albă sau cristale incolore, fără miros, cu 

gust slab amar, pe limbă producând anestezie pasageră.  
Este foarte greu solubilă în apă. Se păstrează la Separanda. 
Este foarte eficientă în aplicaţii locale antipruriginoase, sub formă de pulberi, 

supozitoare sau unguente 3-10%.  
Se mai foloseşte şi pentru prevenirea vomei, la câine, în administrări per os, de 2-3 

ori pe zi. 
 

Procaina (7ovocaina) 
Se foloseşte clorhidratul care este oficinal.  
Se prezintă sub formă de pulbere albă, cristalină, fără miros, cu gust amar.  
Este incompatibilă cu alcalii, de aceea se evită păstrarea substanţei în flacoane de 

sticlă alcalină, ci iodul, taninul, sărurile de argint şi mercur, sulfamide (are structură 
asemănătoare). 

S-a sintetizat pentru prima oară în anul 1905. Se foloseşte cu succes ca anestezic 
local în principal ca analgezic simpaticolitic şi antispasmotic.  

Chiar şi astăzi se consideră că procaina este cel mai bun anestezic local pentru toate 
tipurile de anestezic.  

Toate celelalte medicamente din acest tip, chiar dacă sunt mai intense, depăşesc 
procaina în toxicitate.  

Se absoarbe la locul de acţiune, trece în sânge şi se descompune în cei doi 
componenţi, prin acţiunea de catalizator a procainesterazei (o pseudocolinesterază), 
metaboliţii acţionând ca analgezici şi antispasmodici.  

În doze şi în concentraţii mici, introdus lent i.v., determină o activitate depresoare 
centrală ganglioplegică moderată, antispastică, vasodilatatoare, hipotensivă.  

Pentru acelaşi efecte se foloseşte şi în boala de hipertensiune şi ulcer, aritmii 
cardiace, colici la cal. 

In blocajele tronculare se folosesc soluţiile de 3-6%, cu adaus de adrenalină 1‰; în 
anestezia epidurală soluţii de 2% i.v., fără adrenalină, în infiltraţii soluţii de 2%. 

Anestezicul se asociază cel mai adesea cu glucocorticoizi şi cu antibiotice, asociere 
recomandată mai ales în tratamentul artrozelor. 

 

Alte preparate (comerciale): 
 

Clorhidrat de procaină 1%, 2%, în fiole de 2-20 ml; 
 

Denervin.  
Conţine fenol, glicerină. Este un anestezic local, având o acţiune analgezică de 

durată. Se administrează pe traiectul nervilor, prin integrarea mielinei. 
 

Gerovital H3.  
Se foloseşte procaină hidroclorică, acid benzoic, metasulfit de potasiu, fosfat de 

sodiu. 
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Panthocaina (Tetracaina, Dicaina)  
Este un anestezic local mai puternic decât procaina, dar mai toxic.  
Se asociază întotdeauna cu adrenalina. Se prezintă sub formă de soluţie de 0,5-1%. 
 

Tutocaina.  
Un anestezic local foarte bun pentru mucoase; se asociază cu adrenalina.  
Se prezintă ca soluţii 1-2%. 
 

Maxicaina (Paretoxicaina) 
Este înrudită cu procaina. Este o pulbere albă, cristalină.  
Are următoarele avantaje:  
- acţiune eficace şi asupra mucoaselor,  
- nu este antagonistă cu sulfamidele,  
- nu produce vasodilataţie locală. Se prezintă sub formă de soluţii 0,5-2,5%. 
 
Percaina (Sovcaina, Dibucaina, Supercaina) 
Este considerată cel mai activ anestezic local, de 20 de ori mai activ ca procaina; este 

mai toxic, chiar decât cocaina, toxicitatea apărând şi la 4mg/kg corp.  
Produce anestezie de lungă durată. Nu este recomandată pentru diagnosticul 

şchiopăturilor. 
 
Stovaina (Amilocaina)  
Anestezia locală ce o produce este asemănătoare cu cea produsă de cocaină; 

toxicitatea este mai slabă. Se prezintă sub formă de soluţii de 1-4%. 
 
Xilina (Lindocaina, Xilocaina) 
Este o pulbere albă, cu miros slab, caracteristic, gust amar, pe limbă produce 

anestezie trecătoare. Este aproape insolubil în apă. Este oficinal.  
Se prezintă sub formă de soluţii injectabile de clorhidrat de xilină 0,5-2-4%.  
Soluţiile sunt termostabile. Este de câteva ori mai intens toxică decât procaina, mai 

promptă şi mai durabilă. Produce efecte anestezice de suprafaţă asemănătoare celor induse 
de cocaină. Se asociază cu adrenalina.  

Nu se administrează i.v., deoarece toxicitatea este mare de 5-6 ori mai mare decât 
procaina. Se comercializează sub formă de fiole de 1-2-4%, de 2-10ml şi sub formă de 
spray 10% pentru anestezia locală a mucoaselor şi a pielii. 

 
Carbocaina (Mepivacaina) 
Este asemănătoare cu xilina, fiind derivat al acetanilidei. Se utilizează sarea 

clorhidrică. Are activitate mai puternică decât xilina.  
Este singurul anestezic local care produce vasoconstricţie.  
Se prezintă sub formă de soluţii 0,5-1%. 

 
5.1.1.7. Tranchilizantele (�eurolepticele) 

 
In 1950 au fost introduse în medicina veterinară primele tranchilizante (derivaţii 

fenotiazinici). Tranchilizantele se numesc şi neuroleptice, deoarece principala lor acţiune 
este liniştirea SNC. 
 

Derivaţii fenotiazinici 
 

Acţiunea principală al derivaţiilor fenotiazinici este de a bloca efectele dopaminei 
(neurotransmiţător al SNC).  

Efectul derivaţilor fenotiazinici se concretizează printr-o stare de sedaţie datorită 
depresiei SNC şi conexiunii cu cortexul cerebral.  
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Toate fenotiazinele scad spontan activitatea motorie a animalului.  
La doze foarte mari, animalele pot rămâne într-o poziţie fixă perioade lungi de timp. 
 

Clorpromazina  
Blochează receptori catecolaminici centrali. 
 

Promazina  
Este foarte des folosită la toate speciile (excepţie cele ale căror produse şi subproduse 

intră în consumul uman). 
 

Acepromazina  
Este foarte utilizată, efectul este mai potent decât al clorpromazinei şi promazinei. 
 

Proclorperazina  
Are un bun efect antiemetic, dar efectul sedativ este destul de redus. 
 

Trimeprazina  
Pe lângă efectele sedative mai are şi efecte antipruriginoase, anticonvulsive şi 

antihistaminice. 
 

Anatagoniştii α2 adrenergici 
 

Au acţiune sedativă, analgezică şi relaxantă asupra musculaturii. Modul de acţine a 
fost descoperit în 1981, constând în stimularea receptorilor centrali α2 adrenergici. 

 

Xylazina  
Este o substanţă potentă antagonistă α2 adrenergică.  
Acţionează asupra SNC prin activarea sau stimularea adenoreceptorilor α. 
 

Detomidina  
Determină efect sedativ şi analgezic, fiind mult mai potentă decât xylazina.  
Determină scăderea contractilităţii cordului ca şi xylazina. 
 

Medetomidina  
Este cea mai puternică substantă din această grupă.  
Produce sedaţie, relaxare musculară şi analgezie. 
 

Yohimbina  
Induce sedaţie şi analgezie.  
Poate fi folosită ca antagonist al anesteziei combinate cu xylazina. 
 

Tolazolina 
Este un antagonist al xylazinei, dar cu un efect tranchilizant mai potent decât al 

yohimbinei 
Derivaţi benzodiazepinici 

 
La ora actuală nu se cunoaşte mecanismul intim de acţiune al derivaţiilor 

benzadiazepinii. Se persupune că datorită creşterii acţiunii neurotransmiţătorului - acidul 
gamaaminobutiric (GABA) produc hipnoză, sedaţie, efecte anxiolitice, anticonvulsive şi 
relaxarea musculaturii. 

 
Diazepam 
Este insolubil în apă. La animale produce dezinhibarea comportamentală 

(“îmblânzire”), modificând comportamentul.  
Are efecte miorelaxante, anticonvulsive, anxiolitice, hipnoză somnolenţă, dar şi 

ataxie. 
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Clonazepam 
Este un produs asemănător cu diazepamul are şi o acţiune anticonvulsivă dar mult 

mai redusă decât a fenobarbitalului. In plus, apar fenomene de toleranţă în decurs de o 
săptămână (la fel şi la diazepam). 

 

Midazolam  
Este solubil în apă. Efecte asemănătoare cu cele ale diazepamului. 
 

Flumazenil  
Este un antagonist competitiv benzodiazepinic. 

 
Derivaţi butirofenonici 

 
Sunt substanţe neuroleptice similare fenotiazinelor, dar efectul de blocare a 

receptorilor dopaminici este predominat. 
 

Droperidol  
Administrat la câine este de 400 de ori mai activ decât clorpromazina.  
Este un antiemetic puternic. Durata de acţiune este de aproximativ 2 ore. Este utilizat 

ca medicament de primă urgenţă în şocul traumatic (scade şi presiunea arterială). 
 

Azaperona  
Este un bun neuroleptic pentru suine. Recomandat în diminuarea stresului de 

transport, înţărcare, lotizare, intervenţii chirurgicale, etc.) 
 

5.1.1.8. Anticonvulsivantele 
 

Depolarizarea rapidă a membranei neuronale determină o alterare a funcţionării 
pompei potasiu-calciu, schimbarea permeabilităţii membranei celulare, schimbarea 
concentraţiei substanţelor inhibitorii sau exitatorii neuronale şi schimbarea metabolismului 
celular. Crizele convulsive pot fi primare (genetice) sau secundare (dobândite).  

Pot fi generale sau locale (focalizate).  
Originea acestor crize convulsive este în cortexul cerebral.  
Epilepsia precum şi alte boli cu manifestări similare sunt datorate unor leziuni sau 

tumori la nivelul SNC, traumatisme craniene, toxice exogene sau endogene, dezechilibru 
electrolitic, hipoglicemie, blocaj renal şi hepatopatii.  

 

Crizele convulsive pot fi declanşate prin 4 mecanisme: 
 

1. Alterarea funcţională a membranei neuronale, permiţând depolarizare excesivă; 
2. Scăderea neurotransmiţătorilor inhibitori (GABA); 
3. Creşterea neurotransmiţătorilor excitatori (glutamat); 
4. Alterarea concentraţiei extracelulare a potasiului şi calciului;. 
 
Epilepsia poate fi controlată, dar nu poate fi tratată.  
La câini epilepsia poate fi ţinută sub control în 60-70% din cazuri, cu tratament pe 

toată durata de viaţă.  
 
Fenobarbital  
Determină deprimă centrul motor din cortexul cerebral, fiind unul dintre cele mai 

potente medicamente anticonvulsive.  
 
Pentobarbital 
Administrat i.v., este cel mai eficace medicament la câinii cu epilepsie la care alte 

medicamente nu au avut rezultatele scontate. LC50 diferă de la un animal la altul şi de la o 
specie la alta, fapt ce determină ca pentobarbitalul să fie administrat cu prudenţă. 
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Primidonul 
Acţiune similară cu a fenobarbitalului, dar hepatotoxicitatea este mai ridicată. 
 

Fenitoina 
Deprimă centrul motor din cortexul cerebral, dar fără să afecteze şi area senzorială 

din cortex. 
 

5.1.2. Excitantele S.).C. 
 

5.1.2.1. Analepticele 
 

Un mare număr de medicamente determină stimularea SNC.  
Unele pot fi folosite pentru efectele terapeutice, iar altele sunt considerate otrăvuri 

(nicotina, stricnina). 
Acestea excită nevraxul, dar după excitare se instalează o perioadă de deprimare.  
 

Unele excitaţii acţionează asupra: 
 

- encefalului (cafeina, pentetrazolul), altele asupra  
- bulbului (camforul, lobelina), altele asupra  
- măduvei (stricnina).  
Toate excitantele S.N.C. sunt, în doze mari toxice, provocând convulsii, epuizare, 

paralizii mortale.  
Dozele terapeutice restabilesc funcţiile slăbite ale centrilor nervoşi cu mare 

importanţă pentru organism, din care cauză sunt analeptice cardio-vasculare şi respiratorii. 
Au funcţia de cardioexcitare. 

 

Derivaţii metil-xantinei 
 

Aceşti derivaţi cuprind: 
 

• cafeina (1% în boabele de cafea),  
• teofilina (3% în frunzele de ceai) şi  
• teobromina.  

 

Toate au efect stimulator al SNC, vasodilatator al coronarelor şi diuretic, cel mai 
important pentru medicina veterinară fiind cafeina. 

 
Cafeina (Guaranina, Teină).  
Se prezintă sub formă de cristale aciculare, albe, mătăsoase, eflorescente, fără miros, 

cu gust amar, solubilă în apă. Este incompatibilă cu iodul, ioduri, tanin.  
Alcaloidul se găseşte în seminţele de cafea, in frunzele de ceai (Thea sinensis), în 

seminţele de cola (Cola nitida), în seminţele de cacao (Theobroma cacao).  
Produsul sintetic este trimetil-xantina.  
Deoarece este greu solubilă în apă, se asociază cu benzoatul de sodiu în părţi egale 

sau cu acidul salicilic.  
Prima soluţie este uşor alcalină, a doua este uşor acidă. 
Se absoarbe bine în tractul digestiv sau în ţesutul subcutanat sau muscular, având 

efect farmacodinamic rapid, dar de scurtă durată.  
În organism demetilează treptat şi se elimină sub formă de uree şi metaboliţi.  
În comparaţie cu alţi alcaloizi vegetarieni se consideră ca cea mai puţin toxică 

substanţă. 
Farmacodinamic, măreşte excitabilitatea neuronilor din scoarţă, îmbunătăţind 

funcţiile psihosenzoriale (creşte efortul intelectual), mai ales când S.N.C. este depresat.  
În caz de surmenaj apar efecte inverse (efecte paradoxale). 
Cofeina excită centrii respiratori, vasomotori, vagal, când aceştia sunt depresaţi.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
177 

În doze mari excită măduva spinării, crescând activitatea reflexă a acesteia.  
Musculatura striată obosită este stimulată de cofeină, administrată în doză 

terapeutică, muşchii se contractă mai puternic şi mai complect.  
La oameni dispare senzaţia de oboseală.  
Prin stimularea centrului respirator depresat se produce tahipnee, ventilaţia şi 

schimburile gazoase se îmbunătăţesc.  
Asupra aparatului cardiovascular, pe de o parte, acţionează direct, stimulând 

miocardul (cronotropismul, ionotropia, batmotropia, dromotropia crescând), iar pe de altă 
parte stimulează centrii vagali (inhibarea colinesterazei determină bradicardie).  

În orice caz, debitul cardiac creşte. Întrucât cofeina acţionează ca stimulent al 
centrului vaso-motor, în teritoriul splahnicului se produce vasoconstricţie, dar vasele 
cerebrale, renale şi coronare se dilată (vasodilataţie de compensaţie).  

Câteodată, la doze mari de cofeină, s-ar putea induce prin stimularea foarte puternică 
a centrului respectiv, o vasoconstricţie renală (din această cauză cofeina este un diuretic 
infidel). Presiunea sângelui este influenţată de stimularea centrului vaso-motor şi prin 
vasodilatarea produsă în unele organe interne prin stimularea centrului vagal.  

Până la urmă, prin acest joc al acţiunii, presiunea normală nu va suferi modificări 
apreciabile. 

Cofeina excită centrul termoregulator, la doze terapeutice temperatura crescând cu 
0,5 ºC, iar la doze mari, cu 1-2 ºC.  

Pe cale orală alcaloidul măreşte reflexivitatea şi totodată, prin intermediul vagului, 
funcţia secreto- motorie gastrointestinală, acţionând antispasmotic faţă de musculatura 
netedă intestinală.  

Aceeaşi acţiune o exercită şi asupra musculaturii bronşice. Deşi este puţin toxică, în 
doze exagerate produce intoxicaţii(manifestate prin nelinişte, hiperreflectivitate, palpitaţii, 
moartea producându-se prin oprirea cordului în sistolă).  

În practică se utilizează ca analeptic cardiovascular şi respirator la animalele 
epuizate, în boli infecţioase în doze de 2-8g la animalele mari şi 0,1-0,5g la câine.  

Cel mai adesea se foloseşte cofeina natriu benzoică 25%. În situaţii grave (colaps) se 
injecteată la animalele mari, i.v., 5g în 40ml apă distilată. 

 

Camforul 
Asupra indivizilor sănătoşi nu acţionează, dar asupra animalelor cu tulburări 

respiratorii, cardio-vasculare sau în cazul deprimării centrilor nervoşi superiori, se 
determină efecte stimulatorii.  

În comparaţie cu cofeina se îmbunătăţeşte amplitudinea respiraţiei şi mai puţin 
ritmicitatea ei. Efectul favorabil asupra cordului apare la 15 minute de la injectarea s.c. sau 
i.m. şi durează câteva ore.  

Acţiunea este atât reflexă, cu punct de plecare locul injecţiei, cât şi directă, acţionând 
asupra S.N.C. şi cordului.  

Prin stimularea centrului vasomotor depresat şi a travaliului cardiac, presiunea 
sanguină se restaurează.  

Capilarele mici răspund de acţiunea camforului după stadiul în care se găsesc.  
Medicamentul induce şi acţiune antifebrilă, datorită vasodilataţiei ce o produce, apoi 

acţiunea antiseptică şi sudorifică. Este puţin toxic.  
Prin eliminare renală şi prin glandele bronhice determină diureza şi expectoraţia. 
Este folosit uleiul camforat 10-20%, de 2-3 ori pe zi. În administrări i.v. se foloseşte 

soluţia clorurată izotonică. 
 

Pentetrazolul (Cardiazol; Penthazol) 
Se prezintă sub formă de soluţie 10%, în file de 5-10ml. Se administrează i.m., s.c. 

sau i.v., în anumite situaţii şi per os. În organism medicamentul se inactivează foarte 
repede, el trebuind, în consecinţă, administrat treptat, la 1-2 ore. Nu se cumulează.  
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În doze mici are acţiune stimulatoare asupra S.N.C., aparatului cardiovascular şi 
respirator.  

Este cel mai bun antagonist faţă de hipnotice şi narcotice, animalele se trezesc 
instantaneu. În doze mari, i.v., provoacă convulsii clonice. 

 
�icetamida (Coramida; Cordiamina) 
Se prezintă sub formă de soluţii 25%. Este stimulant sigur faţă de centrul respirator, 

nu este cardioexcitant. Se administrează per os, s.c., i.m. sau i.v. 
 
Stricnina 
Este un alcaloid care, alături de brucină şi vomicină se găseşte în seminţele di-

feritelor specii de Strichnos. Seminţele sunt oficinale şi conţin 2,5% alcaloizi, exprimaţi în 
stricnină şi brucină, în părţi egale. 

 
Stricnina sulfurică este oficinală. Se prezintă sub formă de cristale albe, cu gust 

foarte amar, este toxică.  
Se păstrează la Venena. Se mai foloseşte şi stricnina azotată, dar aceasta nu este 

oficinală. 
Stricnina este incompatibilă cu substanţele alcaline, iodul, taninul, oxidanţii.  
Administrată s.c. se cumulează, de aceea şi dozele terapeutice nu se repetă mai 

repede de 2-3 zile, deoarece apar intoxicaţii şi moartea.  
Dozele mici produc o acţiune neurostimulantă, cu excitaţie nervoasă moderată, 

hiperestezie senzorială, mai mult sau mai puţin intensă, hiperreactivitate. 
Acţionează de predilecţie prin mărirea excitabilităţii sistemului modulator din 

măduvă (reprezentat de neuronii intercalari).  
Stimulează deasemenea presiunea sanguină şi respiraţia.  
Dozele mari produc stadiul preconvulsiv, cu exagerarea vizibilă a reflectivităţii, cu 

hiperestezie intensă şi dezordine în coordonarea nervoasă. 
Dozele toxice determină instalarea stadiului convulsiv (convulsii de tip clonic), 

sincrone, generalizate, care se exteriorizează în urma unor excitaţii externe, chiar 
neînsemnate, convulsii care afectează un teritoriu restrâns.  

Acest fapt se datorează situaţiei speciale create de substanţă: impulsurile venite pe căi 
senzitive se transmit în măduva spinării, nu numai neuronilor motori din regiunea 
respectivă, ci şi din zonele învecinate (cu scoaterea din funcţie a neuronilor intercalari). 

Convulsiile clonice trec în contracţii tonice, opistotonus, contracţii care afectează şi 
muşchii respiratori, care vor produce asfixia.  

Contracţiile tetanice sunt consecinţa faptului că excitaţia este transmisă atât la 
muşchii flexori, cât şi la extensori, în urma suprimării totale a neuronilor intercalari.  

Accesele convulsive alternează cu perioade de linişte, dar pe parcurs acestea devin 
din ce în ce mai scurte. 

Stricnina are electivitate mai mare pentru neuronii medulari, mai puţin pentru cei 
corticali. Prin stimularea centrului vasomotor, vasoconstrictor şi vasodilatator periferic, 
cerebrală şi coronară, determină creşterea presiunii. 

Este stimulantă a aparatului digestiv, mai ales în cazul atoniei gastro-intestinale.  
Peristaltismul se restabileşte, secreţiile cresc datorită creşterii tonusului vagal şi a 

excitaţiei plexului Auerbach-Meissner. 
Intoxicaţiile sunt combătute prin asigurarea liniştii animalului şi anihilarea 

convulsiilor (luminal sau alt barbituric, eventual inhalaţii cu narcotic volatil).  
Antidotul este cloralhidratul, în administrări intra-peritoneale, ideal i.v. Morfina este 

contraindicată, deoarece este sinergică cu stricnina.  
Din stomac se elimină prin spălături cu suspensii apoase sau soluţie Lugol diluată. 
Sulfatul de stricnină se utilizează pentru stimularea marilor funcţii, în boli 

infecţioase, pentru mărirea tonusului muscular.  
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Este considerat medicamentul cel mai adecvat în pareze şi paralizii.  
Se administrează s.c., soluţie 1‰, până la 1%.  
Intră în compoziţia preparatului Ruminol. 
 

Doxapramul 
Este utilizat pentru stimularea centrului respirator medular în perioada de post-

anestezie. Minut-volumul respirator creşte la un minut după administrare cu 200%. 
 

4-aminopiridina 
Este un stimulant al SNC, dar supradozajul determină convulsii.  
Este indicat în tratamentul paraliziilor determinate de Clostridium botulinum. 
 

Talazolina 
Este un blocant adrenergic, simpaticomimetic, antihistaminic şi antihipertensiv, fiind 

antagonist al xylazinei şi ketaminei. 
 

5.1.2.2. Antidepresivele 
 

Majoritatea stărilor de indispoziţie la animale au fost extrapolate de la om. Acestea 
acţionează prin blocarea recirculării aminelor biogene presinaptice, la nivelul receptorilor 
neurotransmiţători din creier, rezultând o creştere a concentraţiei şi deci prelungirea 
acţiunii stimulante a SNC.  

 

Imipramina, Clomipramina, Doxepina, etc.  
Sunt medicamente  de uz uman care pot fi folosite în medicaţia animalelor cu stări de 

indispoziţie. 
 

5.1.3. Medicaţia comportamentală 
 

Se presupune că serotonina (neurotransmiţător are un rol important în tulburările de 
comportament ale animalelor.  

 

Antipsihoticele 
 

La om psihozele se caracterizează prin tulburări grave ale creierului caracterizate prin 
halucinaţii, tulburări în vorbire, etc. La animale se pot suspiciona manifestări similare.  

Medicaţia folosită în medicina umană poate fi folosită şi în medicina veterinară 
(clorpromazina, acepromazina, promazina, haloperidol, dervaţi fenotiazinici).  

Serotonina este sintetizată în creier din triptofan în prezenţa GABA, un 
neurotransmiţător cu rol inhibitor la nivelul SNC.  

GABA se formează din glutamat (care este un neurotransmiţător cu rol excitator la 
fel ca şi aceticolina).  

Creşterea cantităţii glutamatului va determină tulburari comportamentale manifestate 
prin agresivitate, impulsivitate şi fenomene de schizofrenie. 

 

Anxioliticele 
 

In acest caz poate fi folosit: diazepamul, oxazepamul, lorazepamul, etc 
 

5.1.4. Eutanasia în medicina veterinară 
 

Deşi evitată, eutanasia şi-a arătat, de multe ori, utilitatea, în situaţii limită, 
traumatizante, grave, fără ieşire, mai ales, în cazul proprietarilor, legaţi sentimental de 
animalele lor. De aceea, considerăm că o expunere succintă, pe această temă, este de 
interes.  
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Eutanasia înseamnă folosirea unor procedee care permit suprimarea vieţii urmate de 
moartea uşoară, lipsită de orice fel de durere.  

Indiferent de metoda folosită trebuie respectate principiile deontologice ale medicinei 
veterinare: 

Agenţii chimici folosiţi la eutanasierea animalelor sunt sub formă de: 
- gaze: monoxidul de carbon, bioxidul de carbon, anestezice inhalatorii şi 

nitrogenul. 
- lichide injectabile: barbiturice, cloralhidratul, etanolul, T61, anestezic general, 

local şi miorelaxant. 
Principalele caracteristici sunt pierderea rapidă a cunoştinţei, urmată de oprirea 

cordului sau a respiraţiei.  
În medicina veterinară, eutanasia se practică în mai multe situaţii: scurtarea suferinţei 

la animalele cu boli incurabile, apariţia unor boli infecţioase sau, cel mai adesea, la cererea 
proprietarului. 

Metodele folosite în eutanasie produc: hipoxiemie directă sau indirectă; depresie 
directă a neuronilor vitali; distrugere fizică a ţesutului nervos. 

Protocolul de la Amsterdam referitor la protectia si bunastarea animalelor si 
desfasurarea experimentelor pe animale (Directiva 86/609/EEC) indică dezideratele 
eutanasiei: 

 

1 moarte fără durere; 
2 timpul necesar până la instalarea pierderii cunoştinţei; 
3 securitate personală; 
4 stresul psihic nedorit (amploarea acestuia); 
5 ireversibilitatea procesului; 
6 efectul emoţional asupra operatorului şi observatorului; 
7 economicitate; 
8 modificări tisulare; 
9 accesul la medicamente, posibilitatea abuzului. 

 

Alegerea celei mai potrivite metode de eutanasie depinde de: specie, numărul 
animalelor, criteriile economice, aparatura disponibilă. În cazul în care carnea animalelor 
ajunge în consum, atunci nu se pot utiliza substanţe care au remanenţă în ţesuturi, fiind 
periculoase pentru consumator. 

Până în prezent, în medicina veterinară, sunt acceptate trei concepte de eutanasie: 
 

1. inhalatorie; 
2. medicamentoasă; 
3. cu mijloace fizice (vezi tabelul 4.5).  
 

Fiecare metodă are avantajele şi dezavantajele ei şi, de aceea, trebuie aleasă acea 
metodă care are cele mai puţine inconveniente pentru specia vizată.  

Înainte de eutanasie, este necesară liniştirea proprietarului şi a animalului.  
Proprietarul trebuie să înţeleagă că animalul eutanasiat nu va simţi durere.  
Eventualele mişcări ale animalului sunt mişcări reflexe şi nu sunt cauzate de durere.  
Dacă animalul este agresiv, atunci înainte se administrează un neuroleptic. 
Nu se vor folosi substanţe care nu produc o pierdere rapidă a cunoştinţei (ex. curarra, 

nicotina, sărurile de magneziu, stricnina, succinilcolina). 
 

Eutanasia la cal şi rumegătoare 
 

Barbituricele administrate în doze mărite sunt corespunzătoare pentru eutanasie.  
Cel mai des folosit este Pentobarbitalul, sub formă de sare sodică. 
Produse comerciale: �embutal, �arcoren, Eutha. Doze: 50-100mg/kg corp. 
Substanţa activă necesară se diluează în 1.000ml apă şi se administrează i.v.  
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Pentobarbitalul, în combinaţie cu sulfatul de magneziu şi cloralhidratul corespunde, 
de asemenea, eutanasiei. Pentobarbitalul se poate substitui cu fenobarbital (compr., inj.).  

Celelalte barbiturice, chiar dacă sunt eficace, sunt neeconomice. 
 

T-61 (Hoechst)  
Este o asociere care conţine: un anestezic local, un narcotic şi un curarizant. Se 

administrează strict i.v. Se foloseşte, pe scară largă, în SUA, Canada, Europa, pentru 
eutanasierea cabalinelor şi rumegătoarelor. 1ml conţine: 0,2 mg embutramidă, 0,05 mg 
iodură de mebezonin şi 5mg tetracaină hidroclorică. Utilizată pentru eutanasie la:  

• câine (0,3ml/kg i.v.),  
• pisică,  
• animale mari (4-6ml/50kg, i.v.).  
Cloralhidratul, sol. apoasă 20% administrat i.v., se poate administra singur pentru 

eutanasierea animalelor mari. 
 

 
 

Fig. 5.1. Soluţie injectabilă pentru eutanasie T-61 (Hoechst) 
 

1ml conţine: 0,2mg embutramidă, 0,05mg iodură de mebezonin şi 5mg tetracaină hidroclorică. Utilizată pentru eutanasia animalelor: 
câine (0,3ml/kg i.v.), pisică, animale mari (4-6ml/50kg, i.v.). 

 

Eutanasia la porc 
Eutanasia cu barbiturice în doze crescute, i.v., este o metodă acceptată şi la suine.  
Această metodă de eutanasie nu se pretează pentru un număr mare de animale.  
Asocierea cloralhidratului cu sulfatul de magneziu şi cu pentobarbitalul va elimina 

efectele secundare (dispnee, convulsii).În eutanasia inhalatorie, mai recomandabil, se poate 
folosi dioxidul de carbon, care prezintă cele mai multe avantaje.  

Este mai greu decât aerul, aproape inodor.  
În concentraţie de 7,5%, ridică pragul percepţiei stimulilor algici.  
Creşterea, în continuare, a concentraţiei determină anestezie rapidă.  
Inhalarea de dioxid de carbon în concentraţie de 60%, produce, în 45 de secunde, 

pierderea cunoştinţei şi stop respirator, în 5 minute.  
Eutanasia cu dioxid de carbon este utilizată în abatoare, dar are o serie de 

inconveniente: semene de excitaţie, vocalizaţie timp de aproximativ 40 de secunde înainte 
de pierderea cunoştinţei, dar este singura metodă utilizabilă în cazul în care carnea va fi 
dată în consum. 

 

Eutanasia la păsări 
Barbituricele, în doze mărite, se pot utiliza în eutanasia păsărilor, dar nu se pot aplica 

în masă. Cloroformul este folosit la eutanasia păsărilor mici (papagali), este eficace, ieftin 
şi nu este inflamabil. Se îmbibă un tampon cu cloroform şi se aşază împreună cu pasărea 
sub un clopot de sticlă. Dioxidul de carbon se foloseşte pentru eutanasia, în masă, a 
păsărilor, în spaţii închise. 

 

Eutanasia la câine 
Barbituricele, în doze de 50-100 mg/kg corp, sunt folosite în acest scop.  
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După premedicaţie cu un neuroleptic (de ex. propionil-promazină 0,5mg/kg corp 
i.m.), se poate obţine moartea fără durere cu soluţii saturate de sulfat de magneziu, în doză 
de 10-30mg/animal (i.v.). 

 

La nou-născuţi 
Eutanasia se poate efectua prin injectarea a 5-10ml eter sau cloroform, în creier. În 

acest scop, se poate folosi cloroformul şi pe cale inhalatorie. 
 

Eutanasia la pisică 
Administrarea intravenoasă rapidă de barbiturice, în doze de 100-150mg/kg corp, 

soluţie apoasă 10%, va produce moarte rapidă. Premedicaţia cu neuroleptic şi, apoi, 
administrarea barbituricului (200mg/kgc) intraperitoneal sau intrapulmonar, asigură efect 
sigur. 

 

Eutanasia la peşti 
 

Clorbutanolul (Chlorbutanol)  
Este potrivit pentru tranchilizarea, respectiv eutanasia peştilor, în număr mare. Se 

amestecă 150ml clorbutanol sol.20% în 100ml apă. Carnea peştilor nu se consumă. 
 

Eutanasia animalelor de blană 
Dioxidul de carbon se poate folosi în camere etanşe pentru eutanasia unui număr 

mare de animale. Animalul îşi pierde cunoştinţa după 50-60 secunde, iar în 3 minute se 
instalează stopul cardiac. Metoda nu este costisitoare. 
 

Tabelul 5.9. 
Substanţele a.u.v. folosite în eutanasie: a. inhalatorii 

 

Substanţa 
Securitatea 
personală 

Aplicabilitate Rapiditate Economicitate 
Leziuni  
tisulare 

Eficacitate Specia Observaţii 

Eter 
Inflamabil, 
explozibil 

În spaţii 
închise 

Anestezie 
lentă 

Relativ  
ieftin 

În organele 
parenchimatoase 

eficace 

Tineret:  
câine, 
pisică; 

rozătoare; 
Păsări. 

Acceptabil 

Metoxifluran 

Neinflamabil, 
Neexplozibil 
Toxic, dacă  
este inhalat 

Lent; În 
spaţii 

închise.  
La animale 
mari - măşti 

Anestezie 
lentă 

scump " " " " 

Halotan " 

În spaţii 
închise 

La animale 
mari - măşti 

Anestezie 
rapidă 

" " " " " 

Enfluran " " " " 
" 

rinichi 

posibile  
contracţii 
musculare 

" 
! activitate 
motorie 

Isofluran " " " " " eficace 
la animale 

mari  
în urgenţe 

În urgenţe 

)2O2 

Neinflamabil, 
Neexplozibil 
Favorizează 

arderea 

În 
containere 
sau camere 

închise 

În 
concentraţie 
de 100% are 
efect rapid 

Relativ  
scump 

hipoxie " 

Câine,  
pisică, 
pasăre, 

rozătoare 

La animale 
mari asociat 

cu alte 
substanţe 

Cloroform 

Efect 
cancerigen 

asupra ficatului, 
rinichiului 

La animale 
mari - măşti 

Rapid Ieftin 
Leziuni întinse  

în org. 
parenchimatoase 

Eficace " Acceptabil 

Azot 
Sigur, dacă  
se ventilează 

Containere 
închise 
Umplere 
rapidă 

" " hipoxie 

Eficace  
exclusiv la 
animalele  

tinere 

Animale 
mici 

Nu se 
acceptă sub 

4 luni 

Cianură de 
hidrogen 

Periculoasă; 
Foarte toxică 

Camere 
închise 

" " " eficace 
Vulpe,  

rozătoare 
 

CO Foarte toxic 
Aparatură 
specială 

Lent, animalul  
nu percepe 
acţiunea 

" " " 
Animale 

mici 
Acceptabil 

CO2 
Pericol 
minim 

Containere 
închise 

 " " " 
Animale 

mici 
acceptabil 
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b. Substanţe neinhalatorii 
 

Substanţa 
Securitatea 
personală 

Aplicabilitate Rapiditate Economicitate 
Leziuni 
tisulare 

Eficacitate Specia Observaţii 

Barbiturice Sigur;  
posibil abuz 

Animalul 
trebuie liniştit; 

adm. i.v. 

Efect rapid Relativ ieftin reziduuri eficace Toate 
speciile 

Acceptabil; 
i.v. 

Secobarbital / 
Dibucain 

sigur " " scump " " Câine, 
pisică, 
animale 

de 
laborator 

" 

T - 61 sigur " " " " " " " 
Cloralhidrat + 
Pentobarbital + 

Sulfat de 
magneziu 

Sigur;  
posibil abuz 

" " Relativ ieftin " " Cai, 
bovine 

" 

Stricnină, 
)icotină, 

Curarizante, 
Sulfat de 
magneziu, 
Clorură de 

potasiu 

- - - - - - - Nu se 
acceptă în 

cazul în care 
se folosesc 

singure 

 
 
 

c. Metode fizice 
 

Metoda 
Securitatea 
personală 

Aplicabilitate Rapiditate Economicitate 
Leziuni 
tisulare 

Eficacitate Specia Observaţii 

Împuşcătură, 
Lovitură 

Periculos Personal  
avizat 

Rapid Ieftin În creier Eficace Animale  
mari, iepure 

Acceptabil 

Dislocaţie 
cervicală 

Sigur Personal 
calificat 

Relativ  
rapid 

"  Ireversibil Păsări, şoareci,  
iepuri  

sub 1kg 

Sedare  
prealabilă 

Sângerare Sigur Uşor  
realizabil 

Relativ  
rapid 

" Minime Ireversibil Animale  
mari, iepure 

Acceptabil 

Decapitare Posibil 
leziuni 

mecanice 

Uşor  
realizabil 

 "  Ireversibil Rozătoare Sedare  
prealabilă 

Curent electric periculos Personal 
calificat 

Rapid " Peteşii Eficace Animale  
de casă 

Acceptabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 6 
 
 
 
 
 

 Medicaţia S.).V. 
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Din punct de vedere morfologic S.7.V. este alcătuit din 2 mari segmente: 
• simpatic şi  
• parasimpatic.  

Vegetativul trebuie înţeles ca un raport funcţional biochimic, adică după mediatorul 
specific transmiţător al excitaţiei de la nerv la organul efector. 

Vegetativul ar putea fi împărţit,în funcţie de sistemul biochimic, în:  
• colinergic,  
• adrenergic,  
• purinergic,  
• histaminergic,  
• triptaminergic.  

Cele mai importante pentru farmacologie sunt sistemele colinergic şi adrenergic, aici 
încadrându-se mediatorii chimici propriu-zişi şi substanţele medicamentoase care 
acţionează atât asupra biosintezei, cât şi asupra catabolismului. 

 

Sistemele colinergice sunt formaţiunile ce eliberează acetilcolina și sunt compuse din:  
• fibrele postganglionare parasimpatice,  
• fibrele ganglionare parasimpatice şi simpatice,  
• fibrele nervoase ale medulosuprarenalei,  
• plăcuţele motorii,  
• terminaţiile fibrelor simpatice care inervează glandele sudoripare, 
• formaţiunile sinusului carotidian. 

 

Sistemele adrenergice sunt formaţiunile care eliberează catecolamine:  
• adrenalina,  
• noradrenalina,  
• dopamina.  

Aceste sisteme sunt formate din: 
• fibre postganglionare simpatice (eliberează adrenalina),  
• glandele suprarenale (eliberează adrenalina şi noradrenalina),  
• paraganglionii,  
• celulele cromafine din diferite ţesuturi,  
• unii neuroni ai S.7.C. care secretă ori noradrenalină, ori dopamină. 

Medicamentele din această categorie au efecte asemănătoare cu cele ale mediatorilor 
chimici produşi la nivelul terminaţiilor nervoase vegetative.  

Aceste medicamente lucrează direct asupra elementelor morfofuncţionale inervate de 
parasimpatic sau simpatic, alte medicamente producând aceeaşi acţiune, dar pe altă cale 
(prin utilizarea colinesterazei sau monoamino oxidului). Primul factor va distruge 
acetilcolina, al doilea simpatina, efectele fiind urmarea acţiunii indirecte asupra 
vegetativului. Spre deosebire de substanţele parasimpatico-mimetice şi simpatico-
mimetice, există şi substanţe care produc efecte inhibitorii asupra aceloraşi elemente, 
blocând mediatorii.  

Ele sunt parasimpatico-liticele şi simpatico-liticele.  
Prin elementele morfo-funcţionale asupra cărora acţionează mimetic sau litic, sistemele 

biochimice amintite se vor interpune între terminaţiile vegetative şi entităţile morfologice 
inervate de către acestea. 

În linii mari sistemele biochimice sunt de 2 feluri:  
• colinreactive (sensibile la coline) şi  
• adreno-reactive (sensibile la adrenalină).  

În afară de mimetice şi litice ale vegetativului se studiază şi substanţe care acţionează 
asupra sinapselor ganglionilor vegetativi. 
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6.1. Parasimpaticomimeticele 
 

Acţionează asupra sistemelor biochimice colinreactive.  
Acestea, după sensibilitatea lor se împart în: 
 

1. Sistemele muscarinice colin-reactive (care sunt sensibile la muscarine şi sunt 
blocate de atropină).  

2. Sistemele muscarin – colin -reactive (care se găsesc în cord, intestin, organe 
inervate de fibrele postganglionare colinergice). 

3. Sisteme nicotin – colin - reactive (sunt sensibile la doze mici de nicotină şi sunt 
blocate de doze mari de nicotină sau curarină).  

 

Sistemele nicotin colin-reactive se găsesc în: 
 

• celulele ganglionilor vegetativi,  
• celulele medulo-suprarenalei,  
• muşchii striaţi scheletici,  
• sinusul carotidian,  
• lobul posthipofizar. 
 

În cazul sistemelor nicotin-reactive există şi unele mici deosebiri:  
 

1. cele din musculatura striată sunt blocate de de curarina,  
2. ganglionii vegetativi nu sunt blocaţi de curarină,  
3. sinusul carotidian şi lobul posthipofizar sunt blocate de substanţele din grupa 

tetraetilamoniu care nu acţionează asupra zonelor nicotin colinreactive din muşchii 
scheletici. 

Substanţele parasimpaticomimetice sunt de provenienţă vegetală, de obicei alcaloizi 
sau sunt produse de sinteză care conţin azot.  

Efectul farmacodinamic este identic cu cel produs prin excitarea electrică a nervilor 
parasimpatici (vag, oculo-motor comun, pelvic).  

 

Se va produce:  
 

• bradicardie,  
• hipotensiune datorită stimulării vasodilatării,  
• hiperperistaltism gastrointestinal,  
• mărirea contracţiei musculaturii netede,  
• hipotensiune oculară (contracţia pupilei duce la deschiderea spaţiului fontana),  
• hipersecreţie bronşică. 
 

În principal, parasimpatico-mimeticele se folosesc ca:  
 

• purgative,  
• ruminatorii,  
• vomitive. 
 
Acetilcolina 
Este mediatorul parasimpaticului, fiind un ester al colinei (derivat de amoniu) care 

sub influenţa colinesterazei sau alcalii hidrolizează şi dă naştere la constituenţii din care 
provine. Ca pulbere este mai stabilă decât ca soluţie.  

În organism sunt foarte nestabile, mai ales în administrările i.v. (i.v. durata este de 15 
minute maxim, iar s.c. maxim 40-60 de minute). 
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În doze terapeutice produce bradicardie, vasodilataţie periferică, hipotensiune. În 
medicina veterinară s-a înlocuit cu esteri ai colinei care sunt mai stabili, au acţiune de 
durată, sunt insensibili la colinesterază. 

 
Vasoperif (Carbacol, Doryl)  
Este esterul carbonic al colinei, folosindu-se derivatul clorurat.  
Este foarte preferat deoarece nu acţionează intens asupra cordului, dar poate da 

complicaţii adesea.  
Din această cauză recomandându-se doze fracţionate. 
 

Se foloseşte în:  
 

• atonii gastrointestinale  
• ale prestomacelor,  
• unele distocii şi retenţii,  
• ca vasodilatator.  
 

)u se foloseşte în: 
 

• supraîncărcările gastrice acute,  
• gestaţii avansate,  
• la animale bătrâne şi epuizate.  

 

Se comercializează sub formă de fiole de 1ml 0,25‰ şi 10ml 1‰.  
Administrat s.c. la suine şi caprine este un bun vomitiv și ruminator. 
 
Pilocarpina 
Este un alcaloid care se extrage din frunzele speciei Pilocarpus (arbuşti din fam. 

Rutaceae).  
Este oficinală pilocarpina clorhidrică.  
Se păstrează la Venena. 
Se foloseşte s.c. este destul de instabil, produce reacţii slab acide.  
Are activitate predominant hipersecretorie la nivelul glandelor salivare şi bronşice, 

mai puţin la nivelul pancreasului şi intestinului.  
Secreţiile salivare, deşi în cantităţi mari, vor fi diluate, având în componenţa lor 

puţine săruri şi enzime.  
De exemplu, după o doză mare de pilocarpină, un cal de 400-500 kg poate să scadă 

chiar și 20-30 kg din greutate).  
De aceea sângele se va concentra apreciabil, lipsa lichidului fiind completată prin 

atragerea apei din ţesuturi (acest lucru se petrece în cazul fenomenelor acute inflamatorii, 
în cazul existenţei exsudatului şi trans- sudatului). 

Din acest considerent pilocarpina este una dintre cele mai bune alternative în 
combaterea:  

 

• edemelor,  
• hidropiziilor,  
• furburilor acute,  
• ca purgativ şi ca ruminator. 
 

După injectarea s.c. efectul apare la câteva minute şi durează până la 3 ore. 
La rumegătoarele mari şi mici şi la feline exagerarea secreţiilor bronşice poate duce 

la bronhopneumonie ab ingestis. 
Asupra cordului acţionează mai puţin favorabil, la fel şi în privinţa vasodilataţiei 

periferice.  
La nivelul ochiului produce mioză dar de intensitate mai mică decât cea produsă de 

ezerină.  
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Se recomandă în tratamente oculare, în tratamentul glaucomului şi ca miotic în 
alternanţe cu atropina. 

Dozele mari determină excitaţia sistemului nervos, avort, agravarea stărilor cardio-
pulmonare.  

Se folosesc soluţii 1‰ în fiole de 1-5ml. 
 
Ezerina (fizostigmina) 
Este alcaloid al unei liane tropicale Phisostigma.  
Cel mai folosit este salicilatul, care este oficinal.  
Se prezintă sub formă de cristale lucioase, cu gust amar, greu solubile. Se conservă la 

Venena.  
Este fotosensibil, colorându-se în roşu (rubrezerina).  
Se diferenţiază net de celelalte parasimpaticomimetice pentru că determină efectele 

prin acţiunea anticolinesterazică, de aceea se mai numeşte parasimpatico - mimetic 
indirect.  

Prin intermediul acetilcolinei care este elaborată fiziologic de terminaţiuni ale 
parasimpaticului, care nu este atacată de colinesterază, răspunsurile la ezerină vor fi 
asemănătoare celor de la acetilcolină, în plus fiind influenţate şi plăcuţele motorii (muşchii 
striaţi se contractă mai puternic, fiind folosite în tratamentul asteniei musculare). 

Efectul predominant este asupra musculaturii netede digestive, a ochiului şi a 
uterului.  

Hipersecreţia este mai redusă decât cea produsă de pilocarpină şi arecolină, 
musculatura însă se contractă mult mai puternic decât în cazul substanţelor amintite, în 
doze mari provocând spasme intestinale, coronare.  

La animalele gestante induce avort.  
 
Este cel mai bun miotic sub formă de instilaţii în sacul conjunctival, în soluţii de 0,5-

1%, mioza durând până la 24 de ore. 
 
)eostigmina (Miostinul) 
Este o substanţă sintetică anticolinesterazică, cu toxicitate mai mică şi durată de 

acţiune mai mare decât a ezerinei.  
Este printre cele mai bune stimulente ale musculaturii netede, folosindu-se în atonii 

gastrointestinale, sau decurarizant în tratamentul parezelor şi paraliziilor.  
Este folosit şi ca bun miotic (soluţii 1-2%). 
 
Arecolina  
Este un alcaloid obţinut din seminţele nucii de Areca.  
Este un ester al arecaidinei.  
În practică se foloseşte sarea bromhidrică care se prezintă sub formă de cristale 

aciforme mici, uşor solubile.  
Se păstrează la Venena. 
Acţionează direct asupra elementelor morfofuncţionale inervate de parasimpatic.  
Sub raportul efectelor se situează exact la mijloc, între ezerină şi pilocarpină.  
Acţiunea durează 30 de minute şi este caracterizată prin defecări dese, bradicardie, 

mioză, transpiraţie.  
Este mai puţin hipersecretorie decât pilocarpina, dar este mai hipermotilizantă decât 

ezerina.  
Nu se recomandă în colici, mai ales cele produse prin torsiune, ci numai în colici de 

indigestie.  
Intoxicaţiile se combat cu atropină. 
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6.2. Parasimpaticolitice (vagolitice) 
 

Sunt antagonişti ale parasimpatico-mimeticelor producând:  
 

• tahicardie,  
• hipertensiune,  
• hiposecreţie,  
• hipoperistaltism,  
• midriază,  
• hipertensiune oculară. 
 
Atropina 
Este un alcaloid ce conţine un nucleu tropanic şi se întâlneşte la plantele din familia 

Solanacee.  
Se găseşte sub formă de hiosciamină levogiră în Hiosciamus niger.  
Cel mai adesea în Datura stramonium şi Atropa belladonna este racemică,  
Frunzele conţin 0,3-0,5% alcaloizi totali.  
În practică se foloseşte atropina sulfurică care este oficinală şi se prezintă sub formă 

de pulbere cristalină, albă, cristale incolore, inodore, foarte amare (foarte toxice), foarte 
solubilă în apă.  

Este incompatibilă cu iodul, iodurile, taninul, adrenalina, substanţele colorante.  
Se păstrează la Venena. 
Acţionează ca excitant S.N.C., efectul parasimpaticolitic datorându-se împiedicării 

acţiunii acetilcolinei asupra sistemelor biochimice colinreactive din diferite structuri 
anatomice.  

Se absoarbe uşor, chiar şi pe piele, din ţesutul conjunctiv s.c.  
În sânge şi ţesuturi va fi descompusă de esteraze, eliminarea se realizează pe cale 

renală, efectul durând 6-8 ore.  
Dozele mari asupra S.N.C.-ului determină, după excitare puternică, paralizia şi 

moartea prin asfixiere.  
Acţiunea tipic parasimpaticolitică se va exercita în special asupra organelor inervate 

de nervul vag.  
Dozele mici diminuă până la oprire secreţiile exocrine, nazale, salivare, 

gastrointestinale, sudorale, bronşice.  
Musculatura netedă se relaşează, fenomen constatat la nivelul tractului digestiv, 

respirator, splină şi iris.  
Efectul nu este constatat asupra vezicii urinare, căii biliare, uter.  
Sub influenţa atropinei motricitatea intestinală se manifestă şi în funcţie de stadiul 

care se găsea anterior.  
Dacă este redusă se restaurează la doze mici, datorită faptului că medicamentul 

stimulează plexul Auerbach-Meissner.  
Relaxarea de către atropină a musculaturii netede contractate determină eliminarea 

spasmelor şi a senzaţiei dureroase.  
Poate fi mărită activitatea tranzitului intestinal, se instalează tahicardia, influenţând 

direct cordul.  
Asupra vaselor de sânge nu este prea influentă.  
În cazul ochilor produce midriază pasivă şi hipertensiune oculară prin injecţii s.c., 

efectul durând trei zile la cal şi 10 zile la om. 
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Intoxicaţiile cu atropină sunt caracterizate prin surescitare, furie, uscăciunea gurii, a 
nasului (semn principal la depistarea fraudelor la cai).  

Intoxicaţia se combate prin spălături gastrice cu suspensii de cărbune sau tanin şi 
administrarea de sedative.  

Soluţiile utilizate în practică sunt de 1‰ sau 1% sub formă de tincturi şi extracte.  
Se recomandă pentru calităţi antispasmodice, diagnostic diferenţial în cardiopatii, 

diminuarea secreţiilor, ca antidot în: 
  

• intoxicaţii parasimpatico-mimetice,  
• organofosforice,  
• în injecţii s.c., în colici la cal.  
 

În oftalmologie se folosesc instilaţiile 1%.  
Se comercializează sub formă de fiole de 1-5 ml de 0,25-1%. 
 
Tropicamina  
Se foloseşte în oftalmologie, fiind un midriatic rapid efectul apare în 20 de minute şi 

dispare după 5-6 ore. 
 
Ciclopentotal 
Se utilizează sarea clorhidrică pentru acţiunea midriatică, acţiunea durând maxim 24 

de ore. 
 
Scopolamina (hioscina) 
Oficinală este scopolamina bromhidrică, păstrată la Venena.  
Este incompatibilă cu iodul, sărurile de argint, taninul, substanţele alcaloide.  
Proprietăţile seamănă cu atropina, dar spre deosebire de aceasta este şi analgezică ş 

liniştitoare, din această cauză este foarte adesea asociată cu opiaceele.  
Produce midriază puternică, de scurtă durată.  
Este unul dintre cele mai bune medicamente în combaterea răului de mişcare, a 

vertijului, în hiperexcitaţie, mialgii, nevralgii. 
 
Scobutil (Buscopan) 
Este un derivat scopolaminic.  
Acţionează mai puţin intens asupra secreţiilor salivare, sudorale, a inimii şi ochiului.  
Posedă proprietăţi antisecretoare şi antispasmotice digestive; este slab ganglioplegică.  
Adesea se folosesc bromurile sub formă de soluţie injectabilă 1%, comprimate, 

supozitoare.  
Se recomandă în colici intestinale, biliare, uretrale, ulcere gastrice şi duodenale. 
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6.3. Simpaticomimeticele 
 

Sunt, în general, amine aromatice care acţionează asupra sistemelor biochimice 
adenoreactive existente în aparatul cardiovascular, în musculatura netedă intestinală, 
bronşică, iris, splină, uter, glande salivare şi digestive, în unele glande sudoripare la 
cabaline.  

Efectele produse sunt: tahicardia, hipertensiune, batmotropie pozitivă, vasoconstricţia 
teritoriului splachnic, cu excepţia vaselor cerebrale, coronare, pulmonare, care se vor 
dilata.  

Relaşează musculatura netedă care a fost contractată, produce midriaza activă şi 
excitarea S.N.C.-ului. 

Simpaticomimeticele sunt numite şi adrenergice deoarece acţionează asupra alfa şi 
beta receptorilor.  

Se cunosc simpaticomimetice alfa secretorii (noradrenalina, nafazolina), alfa, beta 
stimulatori (adrenalina, amfetamina), betastimulante (izoprenalina, orciprenalina).  

În organism, substanţe de tipul adrenalinei (catecolamine) se formează de obicei în 
medulara suprarenalei şi în celulele cromatine, ele fiind mediatorii neuronilor adrenergici.  

Cercetările recente au arătat că mediatorul chimic al simpaticului este simpatina 
(adrenalină şi noradrenalină). 

 
�oradrenalina  
Este o substanţă prin elecţie vasoconstrictoare, producând hipertensiunea de scurtă 

durată.  
Avantajul îl constituie faptul că vasoconstricţia nu este urmată de vasodilataţie (de 

exemplu la adrenalină), iar medicamentul este mult mai puţin toxic.  
Întrebuinţarea de bază este în combaterea hipotensiunii arteriale consecutive 

hemoragiilor masive, traumatismelor şi depresiunii centrului vasomotor.  
Este foarte eficientă în hemoragiile capilare. 
O cunoscută formă comercială este 7oratrinal (forma bitrartrat) sub formă de soluţie 

injectabilă 2-4‰, administrat i.m., i.v., local. 
 
�afazolina (Rinofug, Privin) 
Este o sare clorhidrică, oficinală.  
Se prezintă sub formă de pulbere microcristalină, gălbuie, inodoră, amară, uşor 

solubilă.  
Oficinale sunt picăturile pentru nas cu forma clorhidrică de 0,1%.  
Se utilizează ca vasoconstrictor rapid şi prelung în rinite, sinuzite, sub formă de 

instilaţii nazale, nu mai mult de 10 zile, peste acestea apărând pericolul de necroză a 
mucoasei. 

 
Fenilefrina (Usophrin, Mezaton) 
Este un medicament de sinteză, vasoconstrictor pentru toate teritoriile, deşi efectul 

său este de 4-5 ori mai redus ca al adrenalinei, durata este dublă.  
Este bun hipertensiv, vasoconstrictor local pentru mucoasa nazală, în soluţii de 

0,25%. 
 
Asmopent (Alupent)  
Este o substanţă de sinteză, beta stimulatoare, cu acţiune bronhodilatatoare de durată 

în administrări per os şi aerosoli. 
Izoprenalina (Bronhodilatin, Isupren, 7ovodrin).  
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Este un compus chimic beta stimulator, foarte bun bronhodilatator.  
Se prezintă sub formă de comprimate şi soluţii pentru aerosoli 0,5%. 
 
Bametan (Butedrin).  
Este o substanţă beta stimulatoare, vasodilatatoare, puternic hipotensivă.  
Este foarte recomandat în sindromul de ischemie periferică, degerături, spasme 

arteriale, tulburări vasculare postoperatorii, afecţiuni renale.  
Se comercializează sub formă  de comprimate şi fiole de 1ml, 5%. 
 
Adrenalina (Epinefrina, Suprarenin).  
Se obţine din suprarenală, zona medulară, produsul natural fiind levogir.  
Substanţa oficinală este obţinută pe cale sintetică, produsul fiind racemic. 
Se prezintă sub formă de pulbere cristalină, inodoră, slab amară (este toxică), 

fotosensibilă, greu solubilă.  
Se păstrează în recipiente foarte bine ferite de oxigen, cu azot.  
Oxidează la căldură şi lumină. Se păstrează la Venena.  
Oficinală este soluţia 1‰.  
Se comercializează sub formă de fiole de 1-2ml, 1‰.  
În organism se descompune foarte repede sub acţiunea amino-oxidazei în metilamină 

şi aldehida corespunzătoare.  
O parte oxidează la nivelul oxidrililor, apărând adrenocromul fără proprietăţi 

simpaticomimetice, cu calităţi hemostatice şi antiinflamatoare.  
Este instabil în contact cu ţesuturile. Dă culoarea roz-roşie adrenalinei. 
O parte foarte mică din adrenalină se elimină sulfo- sau glucuronoconjugat prin urină, 

iar 1% se elimină netransformată.  
Oricum, se administrează mai puţin per os, efectul este de scurtă durată.  
La locul injecţiei se produce vasoconstricţie intensă, iar părul poate să albească.  
Administrată i.m. determină instalarea necrozei, iar i.v. efectele sunt imediate, de 

foarte scurtă durată.  
Vasoconstricţia este o consecinţă directă a acţiunii locale şi generale.  
Mucoasele devin palide, hemoragiile locale sunt stopate rapid.  
Durata efectului este de 30-60 min., urmată de vasodilataţie. 
Adrenalina administrată pe cale generală determină vasoconstricţie în teritoriul 

splahnic, asupra arteriolelor din cutis, dar capilarele musculaturii striate se dilată.  
De asemenea se dilată vasele coronare, pulmonare, cerebrale.  
Vasodilataţia pulmonară poate favoriza apariţia edemelor.  
Adrenalina îmbunătăţeşte travaliul cardiac prin creşterea debitului sanguin de câteva 

ori. Activitatea cardioexcitatoare este posibilă chiar atunci când cordul este oprit câteva 
minute.  

Dezavantajul constă în faptul că după vasoconstricţie periferică puternică se 
instalează vasodilataţie de compensaţie pulmonară, cu evoluţie spre edem.  

Cordul, prea supus efortului, se poate opri.  
Se produce relaşarea musculaturii netede bronşice şi intestinale, mai ales dacă se 

găsea în spasm.  
Asupra musculaturii netede splenice  efectul este invers, lucrând prin stimulare.  
 

Asupra uterului acţionează diferenţial:  
 

- stimulează uterul negestant şi deprimă cel gestant la vacă;  
- stimulează uterul gestant şi  
- nu acţionează asupra uterului negestant la pisică şi câine;  
- produce întâi relaşare apoi stimularea uterului la scroafe;  
- la iepuroaică stimulează uterul gestant şi negestant. 
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Intoxicaţiile se manifestă prin tahicardie exagerată, edem pulmonar, paliditatea 
mucoasei, colaps, stări anafilactice, moarte.  

Ca antidot, în prima fază se foloseşte cofeina, iar în colaps stricnina. 
În medicina veterinară este folosită ca hemostatic local (badijonări, pulverizări), 

analeptic cardiovascular în stări anafilactice şi şocuri incipiente, în soluţii 1‰, moarte 
clinică, administrări intracardiace şi i.v., în proporţie de 1/10000.  

7u se asociază cu anestezicele locale. 
 
Simpatol (Vasoton) 
Este o moleculă de adrenalină fără un oxidril în ciclul său aromatic.  
Este succedaneul reuşit al adrenalinei, mai puţin toxic, cordul nu este aşa de afectat.  
Este cel mai inofensiv. Se administrează i.m. şi s.c.  
Pentru acţiune de durată se administrează comprimate per os. 
 
Amfetamina (benzedrina) 
Oficinală este sarea sulfurică care este o pulbere albă, inodoră, slab amară.  
Se prezintă sub formă de comprimate.  
Este foarte bun excitant al S.N.C. (la om produce euforie).  
În medicina veterinară se foloseşte în encefalomielita calului. 
 
Efedrina (Eherit).  
Este înrudită cu adrenalina, fiind un alcaloid levogir obţinut din speciile genului 

Ephedra.  
Forma sintetică, efetonina, este racemică.  
Oficinal este sarea clorhidrică care este o pulbere cristalină, cristale aciculare, 

incolore, inodore, amare, uşor solubile.  
Se păstrează la Separanda.  
Acţionează ca parasimpaticomimetic indirect, prin inhibarea aminoxidazei prin 

intermediul simpatinei produsă la nivelul terminaţiilor simpatice.  
Se instalează vasoconstricţie urmată de vasodilataţie, bronhodilataţie, hipertensiune 

sanguină, excitarea S.N.C., stimularea cordului şi a musculaturii striate. 
Nu se distruge în tractul digestiv, se absoarbe bine, la fel şi în ţesutul s.c.  
Se foloseşte ca şi succedaneu al adrenalinei, acţiunea sa fiind mai moderată, fără 

pericole şi de durată mai lungă.  
Se recomandă în stări alergice şi în tulburări respiratorii, asociată cu adrenalina. Intră 

în componenţa fedrocainei. 
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6.4. Simpaticoliticele 
 

Împiedică activitatea simpaticului sau a simpaticomimeticelor prin blocarea 
sistemelor adrenoreactive.  

Interesează mai ales elementele inervate de vasoconstrictori cu receptori alfa.  
Dacă aceste elemente se află sub acţiunea simpaticoliticelor, excitarea simpaticului 

sau administrarea simpaticomimeticelor nu mai este urmată de vasoconstricţie, ci de 
vasodilataţie. 

 
Guanetidina (Ismelin) 
Este o substanţă neurosimpaticolitică remarcabilă.  
Este de fapt o antiadrenergică.  
Produce hipotensiune arterială după o latenţă de 2-5 zile, efectul durând până la 10 

zile, mai ales dacă există hipotensiune arterială. 
 
Clonidina (Katapres)  
Este un derivat imidazolic antiadrenergic.  
Este hipotensiv cu acţiune rapidă (30-60 minute de la instalare, pentru 2-3 ore).  
Se administrează per os sau i.m. 
 
Metildopa (Dopegyt) 
Este simpaticolitic cu o structură chimică foarte asemănătoare cu cea de la DOPA.  
Modifică sinteza catecolaminelor, până la urmă formează metilnoradrenalina care se 

va inhiba simpaticocentral, producând hipertensiune pe o perioadă de 6 ore.  
Se foloseşte în hipertensiune cu administrări per os şi i.v. 
 
Cornul secarei 
Sunt scleroţii maturi ai lui Claviceps purpureea care se dezvoltă în ovarul lui Secale 

cereale.  
Oficinal conţine 0,3% alcaloizi, exprimaţi prin tartrat de ergotamină.  
Drogul este oficinal, se păstrează la Separanda un an, după care se reanalizează 

substanţa activă.  
Principii activi sunt derivaţi ai acidului lisergic (ergotoxină care este un produs al 

ergotininei şi ergotamina care este insolubilă în apă).  
Dozele mari de ergotamină şi ergotoxină produc vasodilataţie prin scoaterea din 

funcţie a sistemelor biochimice adrenoreactive.  
În doze mici stimulează musculatura netedă vasculară, uterină, având loc 

vasoconstricţia şi contracţia puternică a uterului.  
Vasoconstricţia este atât de intensă, încât pot apărea necroze, mai ales la extremităţi. 

Administrată per os se absoarbe greu nefiind solubilă. 
 
Ergometrina aproape că nu produce vasoconstricţie, dar prin stimularea contracţiei 

muşchilor uterini, vasele vor fi presate, aceste efect fiind utilizat în combaterea 
hemoragiilor uterine.  

Se administrează doar per os şi s.c. 
Cu cât gestaţia este mai avansată, cu atât efectul ocitocic este mai puternic, 

sensibilitatea uterului în ordine descrescândă este: vaca, scroafa, pisica, iepuroaica, iar 
căţeaua este insensibilă. 

Este utilizată în retenţii placentare şi hemoragii uterine.  
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Nu se foloseşte în stimularea fătării deoarece produce contracţii spastice, nu 
ondulatorii, determinând asfixia fătului sau ruptura uterină.  

Dozele toxice produc vomă, diaree, avort, paralizia cordului, apnee, moarte.  
Dozele mici produc ergotism (intoxicaţii cronice), având efect convulsivant şi 

gangrenos la păsări hrănite cu cereale necorespunzătoare. 
 

Oficinale sunt:  
 

- extractul fluid care conţine 0,05% alcaloizi totali,  
- maleatul de ergometrină (Ergomet), 
- extractul uscat care conţine 0,5% alcaloizi totali,  
- tartratul de ergomet.  
 

Neoficinale sunt:  
 

- extractul moale de ergometrină şi  
- hiderginul (Redergin). 
 
Tolazolina (Priscol).  
Este un blocant al receptorilor adrenergici care produce vasodilataţie splachnică, 

pulmonară, retiniană şi în teritoriile cutanate.  
Se administrează per os şi i.v. în arterioscleroze obliterante. 
 
Yohimbina (Yohimbin)  
Este alcaloidul dextrogir care se găseşte în coaja lui Aspidoderma blanco şi în plante 

din genul Rawfolvia.  
Are structură asemănătoare rezerpinei.  
Cel mai folosit este clorhidratul care se prezintă sub formă de cristale aciculare, 

incolore, amărui, solubile. 
Este un alfa adrenolinic care produce vasodilataţie abdominală, pelvină şi genitală 

care excită centrul sacral al erecţiei.  
Acţinea afrodisiacă se manifestă prin acţiunea căldurilor.  
Se foloseşte şi în retenţii placentare, pentru tonifierea uterului. 
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6.5. Antihistaminicele 
 

Histamina  
Are întrebuinţări reduse în medicina veterinară, dar prin tulburările pe care le  poate 

produce stă în atenţia medicului veterinar.  
Aceste tulburări sunt în urma vasodilataţiei capilare (simultan cu vasoconstricţia 

arteriolelor), hipotensiune, mărirea permeabilităţii vasculare, a membranelor celulare, 
edem, urticarie şi în final, şoc anafilactic. 

În legătură cu mecanismul de acţiune , antihistaminicele nu împiedică formarea, 
eliberarea sau descompunerea de histamină, ci se opun efectelor produse în organism de 
histamină. 

 Se pare că se fixează pe receptorii histaminergici, nepermiţând adiţionarea 
histaminei.  

Deşi aceasta există în organism, efectele nu mai apar.  
În afară de acţiunea antihistaminică mai are calităţi anestezice locale, uneori sunt 

depresoare.  
Se recomandă în alergii, urticarii, boala serului, astm bronşic, în formele acute când 

există descărcări mari de histamină. 
 
Romergan (Fenergan, Prometazină) 
Este o pulbere alb-gălbuie, inodoră, amară. Se păstrează la Separanda.  
Se comercializează sub formă de drajeuri, sirop, fiole, de 1-2,5%. 
Este bun antihistaminic, antialergic cu o durată de 8-12ore, neuroleptic, sedativ, 

hipnotic, antivomitiv, behic, potenţializator al depresorilor, un bun psihoplegic şi un 
antiparkinsonian. 

În medicina veterinară se foloseşte în furbura acută, în administrări i.v. şi i.m., în 
dermatoze, urticarii, accidente anafilactice. 

 
Feniramina (Avil) 
Este o pulbere albă, inodoră, uşor solubilă.  
Se comercializează sub formă de comprimate.  
Este antihistaminic şi antialergic mediu (4-6 ore), este sedativ, slab hipnotic.  
 
Feniramin retard  
Măreşte activitatea la 20 de ore. 
 
�ilfan (Halopyramine) 
Este foarte bun antihistaminic şi alergic pe permen mediu, slab sedativ.  
Se comercializează sub formă de drajeuri, supozitoare. 
 
Tripelenamina (Piribenzamin) 
Se comercializează sub formă de sare clorhidrică, în unguente 2%.  
Este foarte bun în dermatite alergice pruriginoase, eczeme uscate şi umede. 
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6.6. Substanţele cu acţiune asupra ganglionilor nervoşi vegetativi 

(ganglioplegicele) 
 
Acestea acţionează asupra sinapselor. Substanţele nicotinice produc iniţial efecte 

stimulative, influxul nervos trece către organul efector, ulterior, datorită prelungirii 
depolarizării apare paralizia şi deci efectul depresor. Determină în prima fază paralizia 
receptorilor nicotinici ganglionari, întrerupând influxul nervos Sunt substanţe nicotinice şi 
ganglioplegice propriu-zise. 

 
�icotina.  
Este un derivat piridinic. Se prezintă sub formă de lichid uleios, galben, cu miros 

caracteristic. Acţionează cu precădere asupra ganglionilor parasimpatici, în prima fază 
determină excitaţia acestora, apoi îi deprimă. Este iritantă pentru mucoase. În medicina 
veterinară se foloseşte în atonii ruminale. 

 

Peracetina.  
Posedă acţiune excitantă asupra respiraţiei care devine mai profundă şi constantă ca 

ritm. Efectul apare imediat după administrarea i.v. şi durează 1-2 ore. Produce creşterea 
ritmului cardiac şi a presiunii sângelui, în general stări de surescitare de scurtă durată. 

 
Lobelina  
Este un derivat piperidinic. În practică se foloseşte clorhidratul. Este un alcaloid, dar 

se prepară şi sintetic. Se prezintă sub formă de pulbere cristalină, albă, inodoră, amară, 
solubilă. Este un excitant foarte puternic, dar de scurtă durată, a centrului respirator. 
Administrată i.v. prezintă efecte foarte bune analeptice, dar de durată scurtă (minute), s.c. 
efectele dureză 15-30 minute, iar per os se inactivează. În organism se degradează repede. 

 

Sparteina.  
Este un alcaloid obţinut din plantele din fam. Leguminoase.  
Este un analeptic respirator, antiaritmic, bun ocitocic. Se foloseţte în aritmii cardiace 

şi în obstetrică, cu multă prudenţă. 
 
Citizina.  
Este o pulbere albă, solubilă, cristalină. Este un alcaloid cu acţiune intensă asupra 

respiraţiei, mai intensă decât lobelina, chiar în stări de şoc. Se administrează i.v. 
Substanţe ganglioplegice propriu-zise 
 

Hexametoniul  
Are durată scurtă de acțiune 
 
Trimetafan (Arfonad).  
Este un derivat sulfurat, ca acţiune ganglioplegică scurtă (5-10 minute).  
Determină hipotensiune arterială apreciabilă, folosindu-se în neurochirurgie.  
Se administrează i.v., în perfuzii. 
 
Iodura de tetraetilamoniu  
Paralizează temporar sinapsele nicotincolin-reactive din ganglionii vegetativi. Efectul 

ganglioplegic este înlăturat doar cu prostigmină.  
Antagoniştii hexametoniului, deca şi suxametoniul sunt curarizanţi prin depolarizare, 

relalşând muşchii striaţi.  
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Capitolul 7  
 
 

Medicaţia antiparazitară 
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Bolile parazitare la animale sunt importante prin pagubele mari pe care le produc. 
Din acest punct de vedere nu sunt inferioare bolilor infecţioase.  

Deşi se aplică măsuri programate şi de prevenire a infestaţiilor parazitare, ele sunt 
încă insuficiente.  

Paraziţii interni sau externi produc pierderi, nu neapărat prin mortalitate, ci prin 
morbiditate, întârzieri în creştere, valorificarea slabă a hranei, apariţia bolilor 
intercurente şi mortalităţi ridicate, dar cel mai adesea, organismul este intoxicat sau 
spoliat datorită produşilor de dezasimilaţie apăruţi, şi, care produc porţi de intrare pentru 
virusuri şi bacterii. 

Majoritatea substanţelor antihelmintice acţionează asupra sistemului neuromuscular 
al parazitului prin blocarea joncţiunilor neuromusculare, având drept consecinţă finală 
paralizia, moartea şi eliminarea viermilor.  

Această acţiune asupra helminţilor şi asupra gazdelor definitive este pentru acestea 
din urmă nesemnificativă, şi, de aceea, permite limite de siguranţă largi. 

Asupra helminţilor se cunoaşte o acţiune paralizantă reversibilă, astfel încât, dacă 
nu sunt eliminaţi la timp viermii îşi revin, reluându-şi activitatea parazitară.  

La aceste substanţe se vor folosi substanţe purgative care se administrează până la 
câteva ore după administrarea de antihelmintice.  

7u se vor asocia purgative în situaţia în care substanţele antihelmintice au activitate 
proprie purgativă (ex: santonina şi piperazina produc paralizii neuromusculare ale 
viermilor intestinali, dar prima va fi însoţită şi de un purgativ salin, în timp ce derivatul 
piperazinic nu necesită prezenţa acestuia). 

Substanţele grupei organofosforice, cunoscute pentru eficacitatea lor atât asupra 
helminţilor cât şi asupra ectoparaziţilor, sunt grefate în folosirea lor de toxicitatea relativ 
înaltă.  

În ultimii ani au apărut şi în familia organofosforicelor produşi cu toxicitate mai 
mică, bine toleraţi de organism (haloxon, naftalofos, coumafos, diclorfos). 

Mecanismul acestora se bazează pe blocarea acetilcolinesterazei, care este enzima 
necesară în hidroliza acetilcolinei.  

Acesta este un proces cu potenţial toxic la organofosforice şi aceasta va determina 
ca folosirea pe cale internă să se facă după o dozare corectă a substanţelor 
organofosforice.  

Prin blocarea enzimei mediatorul nu mai poate fi eliberat, stimulul rămâne deschis 
ducând la epuizarea şi moartea parazitului.  

Această acţiune se cunoaşte atât la paraziţii interni cât şi la cei externi.  
Alte substanţe antihelmintice vor interfera procesul de fosforilare al ATP-ului 

cercetările efectuate arătând că diclorfenolul, niclosamidul, benzimidazolicele blochează 
încorporarea fosforului în molecula de ATP şi interferează sistemul enzimatic succinat şi 
fumarat reductaza.  

Efectul inhibitor se produce asupra mitocondriilor, această constatare neexplicând 
de ce acţiunea este totuşi limitată la sistemul de fosforilare, având în vedere că acest 
sistem la cestode şi nematode este identic.S-ar părea că o explicaţie este incapacitatea 
acestor substanţe de a pătrunde în ţesuturile intacte ale nematozilor. 

O altă acţiune foarte importantă a antihelminticelor este inhibiţia funcţiei ovigere.  
De aceea, această inhibare a fost studiată la benzimidazolice, fenotiazină.  
7ici acest mecanism nu este suficient elucidat. 
Clasele de medicamente folosite în terapia antiparazitară, respectiv antihelmintică, 

au evoluat exploziv , cea mai modernă grupare cunoscută fiind cea a endectocidelor. 
Perioada tratamentelor clasice a fost depăşită, terapia cu fenotiazină, produse 

iodurate sau  cu filicină sunt de domeniul “istoriei”.  
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Indiferent de medicamentele antiparazitare alese, un rol important în reuşita terapiei 
este cunoaşterea amănunţită a naturii infestaţiei şi alegerea celei mai potrivite perioade şi 
mod de administrare.  

7umeroase substanţe folosite pe baza efectului terapeutic sunt folosite totuşi în 
condiţii de teren fără a cunoaşte mecanismele intime ale acţiunii.  

Pentru o serie de parazitoze eficacitatea substanţelor antiparazitare este încă redusă. 
În prezent există foarte puţine substanţe (avermectine) care să acţioneze selectiv asupra 
paraziţilor localizaţi în S7C, pe seroase şi muşchi. 

Folosirea vaccinurilor este şi ea o metodă de recomandat, dar, deşi, studiile legate 
de producerea acestora au luat amploare considerabilă în cercetarea veterinară, în 
practica curentă se cunosc doar puţine produse (ex. vaccinul nematodicid Longworm - 
Dictol), drumul către obţinerea vaccinurilor cu spectru larg fiind totuşi la început.  

Din acest considerent, uzul antihelminticelor rămâne deocamdată, cel mai eficient 
mod de control, în special al paraziţilor gastrointestinali. 

 

Un antihelmintic complet este acela care posedă următoarele proprietăţi:  
 

• un index terapeutic mare , 
• un spectru terapeutic larg, atât asupra formelor adulte cât şi larvare de helminţi, 
• un timp scurt rezidual, în laptele şi ţesutul animalelor destinate consumului uman. 
• În cazul animalelor de companie prezenţa prelungită a medicamentelor în 

organismul lor poate constitui un avantaj, prin protecţia prelungită, 
• lipsa efectelor secundare, 
• competitivitate în administrare şi stabilitate fizico-chimică. 
   
Din punct de vedere practic, modul recomandabil de a înlătura helminţii la toate 

speciile de animale este acela de a face primul tratament la femelele gestante, la fătare şi 
apoi, de 2-3 ori/an la tineret 

Antihelmintice nu sunt întotdeauna cea mai de dorit alternativă terapeutică.  
La rumegătoare de exemplu, “rotirea păşunilor” sau utilizarea “păşunilor sterile” 

sunt mult mai eficiente, dar adesea, din păcate, sunt impracticabile. 
Calea de administrare cea mai convenabilă terapeutic, pare a fi cea parenterală, 

administrările tradiţionale (pe cale orală) asigurând eficienţă de scurtă durată. 
Activitatea unor medicamente de ultimă generaţie (Ivomec, Abamectin, Doramectin, 

Closantel) generează o persistenţă destul de lungă după administrări (de obicei 
săptămâni).  

De aceea, două administrări la interval de o lună în sezonul de păşunat au dus clar 
şi la reducerea nivelului contaminării păşunii.  

Protecţia turmelor pe păşune s-a făcut cel mai adesea şi prin utilizarea furajelor sau 
a apei medicamentate, dar animalele nu au consumat dozele corect, subdozajul apărând 
adesea.  

Mai recent, administrările de boluri cu eliberare periodică şi eliberare periodică 
programată, direct în rumen au oferit protecţie antiparazitară solidă  pe toată perioada 
sezonului de păşunat. Aceste “dispozitive” sunt reţinute în reţea şi rumen datorită 
densităţii (Paratect, Autoworm, Systamex-Repidose), aripioarelor antiregurgitare 
(Proftril) sau prin gonflare (Paratect - Flex, Captec).  

O problemă în studiu la animalele în stabulaţie o constituie numărul însemnat de 
larve infestante (care au pătruns în organism în ultima perioadă de păşunat, toamna 
târziu) a căror dezvoltare a rămas “arestată” în ţesuturile animalului gazdă.  

Aceste larve, de obicei refractare, la terapia cu substanţele uzuale au fost serios 
diminuate prin terapia cu medicamentele benzimidazolice sau cu avermectine. 
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7.1. Moduri de acţiune ale antihelminticelor 
 
Studiul moleculelor cu proprietăţi antihelmintice este strâns legat de urmărirea 

metabolismului energetic al helminţilor.  
Până în prezent se cunosc patru mecanisme principale de acţiune a antihelminticelor 

care: 
• acţionează neurofiziologic asupra helminţilor, 
•  decuplează fosforilarea oxidativă, 
• interferează metabolismul energetic al helminţilor, 
• afectează integritatea celulară a paraziţilor. 

 
Compuşi cu acţiune asupra neurofiziologiei helminţilor 

 
Aceşti compuşi interferează sinapsele interneuronale sau neuromusculare  
 
Acetilcolinesterazicele.  
Aceşti compuşi interferează activitatea sinapselor interneurale sau neuromusculare 
În această categorie intră organofosforicele (7eguvon, Cumafos) care se cuplează la 

colinesteraze, inhibând astfel degradarea acetilcolinei în acetat şi colină.  
În acest fel placa neuro-motorie este blocată şi stimulul va rămâne continuu pâna la 

epuizarea resurselor energetice ale parazitului.  
Acetilcolina acţionează de o manieră energică la nivelul receptorilor post sinaptici 

antrenând o paralizie spastică din partea nematozilor.  
Aceştia nu se mai pot menţine ataşaţi la nivelul mucoaselor şi astfel vor fi expulzaţi. 
 
Colinomimeticele.  
Acest grup include imidazolicele (tetramisolul, levamisolul) şi tetrahidro-

pirimidinele (morantelul şi pirantelul) care se fixează tot pe receptorii post-sinaptici, 
provocând, de această dată, o depolarizare intensă, reversibilă a fibrei musculare. 

 
Anticolinergicele.  
La helminţi, ca şi la vertebrate, neuro-transmiţătorul care stimulează fibrele 

musculare este acetilcolina iar cel inhibitor este acidul gama-amino-butiric (GABA).  
În categoria anticolinergicelor intră şi piperazinele care provoacă paralizii flasce 

reversibile, prin inhibarea GABA. 
 
Avermectinele  
Ivomecul, Abamectina, Doramectina etc au activitate comparabilă GABA-ergică, 

stimulând eliminarea de GABA şi poteţializând fixarea acidului pe receptorii post 
sinaptici.  

La mamifere aceşti receptori se situează după bariera hematomeningeală, în mod 
normal, barieră nepenetrată de către Ivomec, astfel explicându-se non-toxicitatea 
produselor de acest fel pentru gazdele mamifere. 

 
Moleculele care decuplează fosforilarea oxidativă 

 
În acest proces sunt implicate produsele din grupa salicilanilidelor (closantel, 

rafoxanid) şi a nitrofenolilor substituiţi (nitroxinilul).  
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Aceste molecule acţionează asupra peretelui mitocondrial şi decuplează fosforilarea 
oxidativă după sinteza de succinat (care se acumulează în celule fără producţie de ATP).  

Helminţii mor în această situaţie prin absenţa resurselor energetice. 
 

Interferarea metabolismului energetic al helminţilor 
 

Benzimidazolicele de exemplu, acţionează prin interferarea metabolismului energo-
generator, asupra diferitelor complexe enzimatice ale populaţiilor de helminţi.  

Exceptând mebendazolul şi analogul său fluorinat (flubendazolul), blocarea 
diferitelor sisteme enzimatice va duce la acumularea de metaboliţi inutilizabili, de obicei 
toxici, pentru helmint.  

Acesta va muri rapid prin epuizare (lipsa sintezei ATP-ului).  
 

Benzimidazolii inhibă unele enzime ale acestor căi:  
 

- fenolpiruvat-carboxikinaza,  
- malat-dehidrogeneza,  
- fumarat-reductaza, 
- succinat-reductaza şi sistemele  
- succinat-decarboxilaza.  

 

De asemenea, este inhibată sinteza energetică în mitocondria paraziţilor.  
Această ţintă este foarte importantă având în vedere diferenţa metabolică faţă de 

gazdă.  
Factorii care influenţează activitatea reacţiilor limitative ale căilor metabolice au o 

importanţă reglatoare considerabilă şi includ: niveluri hormonale, de nucleotide, de O
2
 şi 

CO
2.  

De asemenea, reglatori nenaturali ai activităţilor enzimatice, cum ar fi 
medicamentele, ar putea să afecteze aceste sisteme (care în mod normal nu sunt limitative 
pentru paraziţi). 

Căile metabolice care au primit o atenţie mărită au fost cele ale metabolismului 
respirator deoarece producţia de (ATP) adenozin-5-trifosfat este esenţială pentru 
integritatea şi supravieţuirea organismului parazitar.  

Adaptarea unui parazit la modificările de mediu întotdeauna va determina consum de 
energie. Atâta vreme cât sistemele reglatoare vor asigura energie nu vor apărea niveluri 
scăzute de ATP.  

Cu toate acestea, în situaţii de stres (şoc osmotic, tratamente antihelmintice) 
organismul nu se poate împotrivi la consumul energetic pentru adaptare, mecanismul său 
de control cade şi parazitul va sucomba.  

Metabolismul respirator este o primă ţintă pentru atacul antihelminticelor.  
Paraziţii se deosebesc de gazdele lor printr-un număr diferit de căi ale 

metabolismului respirator, ei producând acizi organici incomplet oxidaţi (ca produşi finali).  
Căile metabolice respiratorii ale majorităţii paraziţilor sunt  diferite în unele aspecte 

de cele ale gazdelor: oxidarea glucidelor este, de obicei, incompletă şi producţia de 
metaboliţi finali este destul de redusă fiind reprezentată de lactat, succinat, acetat, 
propionat sau etanol.  

Există variaţii considerabile între speciile parazitare în privinţa cantităţii produşilor 
finali care se formează. S-au descoperit câteva căi metabolice specifice paraziţilor care nu 
au echivalenţă la gazdele lor vertebrate.  

De exemplu, fixarea CO
2
 în fosfoenol-piruvat şi conversiunea produsului de la oxalo-

acetat la succinat şi apoi propionat este catalizat de sistemele enzimatice fumarat-
reductaza şi succinat-decarboxilaza, procese specializate în evoluţia către propionat.  

Aceste două sisteme răspund de sinteza ATP-ului care apare anaerob în mitocondria 
parazitului.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
203 

Se cunosc multe antihelmintice, printre care şi benzimidazolicele, care afectează 
aceste căi, în special traseul fosfoenol-piruvat la propionat.  

Fosfoenol-piruvat-carboxikinaza şi fumarat-reductaza din corpul nematodelor şi 
cestodelor sunt inhibate “in vitro” de către cambendazol şi mebendazol. 

Sistemul fumarat-reductaza este prezent la majoritatea helminţilor şi nu se depistează 
în circumstanţe normale la vertebrate.  

Acest situs este o primă ţintă în strategia de atac antihelmintică.  
Proprietăţile sistemului fumarat-reductază sunt încă puţin cunoscute la nematozi şi, în 

mod special, relaţia dintre succinat-dehidrogenaza şi enzima care reduce fumaratul la 
succinat.  

De asemenea, se cunoaşte destul de puţin şi despre relaţia: fumarat-reductază → 
oxidare succinat (sau “succinoidaza”), prezentă la toţi paraziţii, capabili să transfere 
electroni de la succinat la oxigenul molecular producând fumarat şi apă.  

Primele studii legate de implicaţia efectelor antihelminticelor asupra sistemului 
fumarat-reductază la nematodele intestinale, au descoperit că tiabendazolul inhibă acest 
sistem şi a constatat o mărire a fazei de inhibiţie, prin includerea cisteinei în amestecul 
administrat. Inhibiţia a implicat în mod evident grupările tiol aparţinând cisteinei.  

Mebendazolul nu a avut acelaşi efect, probabil şi din cauza insolubilităţii sale 
cunoscute.  

Acesta inhibă activitatea succinat-dehidrogenazei şi fumarat-reductazei în 
mitocondrie în cazul larvelor de Trichinella spiralis. 

Deasemenea, benzimidazolicele substituite pot inhiba sinteza energiei în mitocondria 
ficatului de şobolan pentru o perioadă foarte îndelungată.  

Asemenea efecte în sinteza ATP-ului pot modifica profund calea metabolică 
respiratorie.  

Adenin-nucleotidele modulează în mod direct unele enzime ale căilor metabolice 
cum ar fi:  

 

- hexokinaza,  
- fosfofructokinaza,  
- piruvat-kinaza şi  
- fosfoenolpiruvatcarboxikinaza. 
 
Schimbarea concentraţiilor adenin-nucleotidei afectează rata reacţiilor catalizate de 

enzimele de mai sus.  
Tratamentul cestodozelor şi nematodozelor cu cambendazol (CBZ) sau mebendazol 

(MBZ), determină niveluri scăzute de ADP şi ATP, precum şi scăderea nucleotidelor 
totale.  

O comparaţie între efectele MBZ în metabolismul respirator la specii parazitare 
diferite a demonstrat că, de exemplu, atât trematodele cât şi nematodele sunt sensibile la 
MBZ “in vitro” şi “in vivo”.  

Preluarea glicogenului din mediu de către helminţi este inhibată de către mebendazol 
şi astfel, conţinutul în glicogen al parazitului va rămâne scăzut.  

Aceste diferenţe între trematode, cestode şi nematode se explică prin faptul că 
asimilarea glucozei de către trematode este un proces pasiv, pe când la alte organisme 
(nematode şi cestode) acesta va fi energo-dependent.  

Metaboliţii finali, rezultaţi în urma tratamentelor cu MBZ sunt şi ei afectaţi.  
Producţia de lactat este crescută iar producţia de succinat scade.  
În cazul trematodelor efectul este inversat. În timp ce cantităţile de propionat şi acetat 

nu s-au schimbat în mod semnificativ, cantităţile de succinat sunt substanţial crescute şi 
cele de lactat micşorate. 

La cestode, în intestin, granulele secretorii par să fie implicate în formarea şi 
menţinerea barierei de microvili a tegumentului extern precum şi în posibilitatea de a 
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furniza enzimele necesare pentru digestia extracelulară a absorbţiei (enzime hidrolitice şi 
proteolitice).  

S-ar părea că autoliza tegumentului la cestodele tratate cu mebendazol este provocată 
de stocarea prelungită a acestor enzime litice.  

De aceea expulzia cestodelor este, în general, mai lentă decât a nematodelor. 
 

Molecule care afectează integritatea celulară a paraziţilor 
 
Unii compuşi antihelmintici împiedică polimerizarea tubulinei în microtubuli.  
Microtubulii sunt formaţiuni cu rol constitutiv în citoschelet la eucariote şi se găsesc 

în citoplasmă şi membrana mitocondrială, intervenind în activităţi celulare diferite:  
 

- diviziune,  
- formarea membranei mitocondriale,  
- transport,  
- digestie,  
- absorbţie.  

 

Benzimidazolii se leagă la dimerele tubulinelor şi le împiedică să polimerizeze.  
Cum aceşti tubuli sunt supuşi procesului polimerizare-depolimerizare, activ va 

rămâne doar procesul depolimerizării care va antrena alterări ale funcţionalităţii celulare, 
dezechilibru biochimic, pierderea homeostazei şi moartea helminţilor.  

În cazul benzimidazolicelor, această acţiune asupra microtubulilor se poate traduce 
prin două efecte: 

 

- Inhibiţia asimilării glucozei de către paraziţi şi pierderea rezervelor de glicogen. 
- Reducerea secreţiei acetilcolinesterazei de către paraziţi. 
 

Depolimerizarea prin fixarea, de obicei, pe beta-tubulină, explică toxicitatea slabă 
pentru citoscheletul celulelor de vertebrate.  

Tubulina joacă un rol important asupra celulelor cu activitate susţinută metabolică: 
celulele intestinale responsabile de absorbţia nutrienţilor, celulele genitale în diviziune sau 
cele somatice în diviziune (morula). 

Coordonarea neuromusculară a helminţilor este esenţială în procesul de hrănire şi în 
ataşarea la nivelul tractului digestiv sau respirator al gazdelor.  

Din această cauză, produsele care ar putea interfera transmisia nervoasă sau 
aprovizionarea energetică a celulelor nervoase pot să devină antihelmintice cu mare 
eficacitate.  
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7.2. Toxicitatea medicamentelor antiparazitare 
 

Introducerea masivă de medicamente din ultimii ani a micşorat mult riscurile prin 
toxicitate.  

Substanţele noi prezintă o electivitate mai bună faţă de paraziţi şi sunt în general mai 
bine tolerate în organismul animalului gazdă. 

Medicaţia veche bazată pe substanţe cu toxicitate medie sau mare şi cu o eficienţă 
terapeutică mediocră tinde să fie scoasă din uz.  

Utilizarea arecolinei bromhidrice preparată din ferigă masculă, sulfat de cupru, 
hexacloretan, ulei de terebentină, soluţia Lūgol, timolul tinde să fie de domeniul trecutului.  

Substanţele organoclorurate care au calitatea de înmagazinare în ţesutul adipos, 
produsele de fenotiazină şi într-o oarecare măsură derivaţii de piperazină care mai sunt 
folosite în terapie pot produce efecte toxice, mai ales la specii sensibile. 

Dintre substanţele moderne tetramisolul are toxicitatea ceva mai mare, mai ales la 
cabaline, unde produce manifestări de tip colinergic. 

 
Metiridina produce reacţii locale când se injectează subcutan.  
La asocierea metiridinei cu trovamilul (dietilcarbamazina) rezultă efecte mortale.  
Dintre substanţele fasciolicide unele au încă indici de siguranţă mici.  
 
7iclofolanul, brom-salicilanilida, într-o măsură mai mică oxiclozanidul, nitroxinilul 

trebuiesc obligatoriu administrate cu prudenţă.  
Substanţele cestodicide noi au în general toxicitate redusă.  
În toate cazurile trebuie să se acorde o atenţie sporită animalelor obosite, slăbite, 

cahectice, tarate, cu boli cronice, a femelelor gestante sau a categoriilor de tineret. 
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7.3. Clasificarea substanţelor antiparazitare 
 

7.3.1. Substanţe cu acţiune asupra nematodelor 
 

7.3.1.1. )ematodicidele vechi 
 

Befenium (Alcopar)  
Este un derivat de amoniu cuaternar.  
Se utilizează în special în strongilatozele gastro-intestinale, în doză de 200mg/kg 

corp sub formă de pulbere emulsionabilă, granule, capsule gelatinoase. 
 
Oxiuranul  
Este un produs uman folosit în nematodozele umane.  
Substanţa activă este pioctanina care acţionează asupra nematozilor din tubul 

digestiv la animale.  
La cabaline se administrează drajeuri de 0,01g. 
 
Uleiul de terebentină  
Se folosea la cabaline, administrându-se cu sonda nazo-esofagiană 30ml asociaţi cu 

20ml tetraclorură de carbon.  
Se recomandă administrarea unui bol de 200ml cloroform, iar după tratament un 

purgativ salin pentru eliminare. Este iritant şi toxic. 
 
Soluţia Lügol 
Conţine o parte iod, 1,5 părţi iodură de potasiu şi 1.500 părţi de apă.  
Se administrează în dictiocauloză la oi, viţei, prin injecţii intratraheale52.  
 
Santonina  
Este un alcaloid reprezentând principiul activ din planta Artemisia cinae.  
Drogul este extras din capitulele florale ale plantei care are aspectul unor seminţe de 

unde şi denumirea folosită pentru drog.  
Este o pulbere cristalină albă, inodoră, gust amar, puţin solubilă în apă dar solubilă în 

grăsimi. Este fotosensibilă transformându-se din alb în galben.  
Conservarea se face în întuneric la Separanda.  
Are acţiune asupra nemathelminţilor în special a celor cu musculatură bine 

dezvoltată, producând paralizia lor.  
Are rezultate bune în ascaridioză, la suine şi câine.  
Nu are efect asupra formelor imature sau a larvelor migrans.  
Având în vedere că paralizia în acest caz este reversibilă este obligatorie 

administrarea de purgative saline pentru a produce evacuarea viermilor în exterior, fiind 
strict contraindicate purgativele uleioase.  

Doze: 5-10 mg/kg corp la câine.  
Pentru tratament este necesară o dietă de 12 ore; la porc se poate face şi în hrană sau 

sub formă de electuarii. 
 
Fenotiazina  
Este 1,O H fenotiatina Este o substanţă sintetică. Se prezintă sub formă de pulbere 

fină, alb-verzuie cu miros slab, caracteristic, insolubilă în apă, fără gust.  

                                                           
52 Animalele se aşează în plan înclinat şi se injectează între 5-50ml pentru fiecare pulmon. Tratamentul se repeta după 24 de ore pentru 
celălalt pulmon. 
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Fig. 7.1. Fenotiazina 
 

Este foarte sensibilă la umezeală şi lumină motiv pentru care se păstrează în vase 
foarte bine închise, la întuneric.  

Se comercializează sub formă chimic pură, tehnică, în diferite asocieri. Forma pură 
purificată până la 98% se prezintă sub formă de pulbere micronizată formată din 60 - 70% 
particule de 5 µm şi restul de 10 - 20 µm.  

De reţinut că are acţiune hemolizantă şi de aceea se impune adăugarea de calciu, 
cupru, magneziu sau a altor microelemente. Forma tehnică prezintă particule mari şi e 
impură din punct de vedere chimic. 

 
Fenobentul  
Conţine 66% fenotiazină, 33% bentonită şi 1% stearat de zinc. Bentonita se foloseşte 

ca şi dispersant al particulelor de fenotiazină iar stearatul de zinc are rol emulgator. 
Acţiunea antihelmintică este bună fiind excelent asupra nematozilor sanguinofagi. Nu 

acţionează asupra cestodelor şi trematodelor.  
La rumegătoare are efecte de 100% asupra formelor adulte de Haemonchus spp. şi 

Oesophagostomum spp. şi de 75% asupra formelor adulte de Ostertagia spp şi 
Trichostrongylus spp.  

Asupra genului Bunostomum pentru a se atinge eficacitatea maximă se folosesc 
dozele maxime.  

7u este activă asupra formelor imature şi a larvelor, cu o singură excepţie formele 
imature de Haemonchus.  

La cabaline deşi nu există o sensibilitate de specie, Fenobentul se poate folosi doar în 
doze foarte reduse. Are eficacitate asupra strongililor mici, în timp ce la strongilii mari 
activitatea e mult mai redusă, fiind nevoie de doze crescute. 

La păsări activitatea este foarte bună în heterakidoză la puii de curcă şi găină, 
activitatea este de 50% în ascaridioza găinilor. 

Mecanismul de acţiune se bazează pe blocarea unor componente enzimatice la 
paraziţii adulţi, având ca rezultat paralizia sau moartea acestora.  

Puritatea şi mărimea particulelor influenţează într-o foarte mare măsură acţiunea 
vermicidă.  

Fenobentul acţionează şi asupra funcţiei ovigere a nematodelor, provocând inhibiţia 
enzimatică a acesteia. Administrarea continuă va reduce mult cantitatea de ouă pe păşune, 
scăzând mult infestarea pajiştilor.  

În organism se absoarbe şi se va metaboliza în tionol care va determina virarea 
culorii către roşu a urinei şi laptelui.  

La bovine şi ovine se cunoaşte fenomenul de fotosensibilizare în sezonul de vară 
când, după tratament, animalele se expun la razele solare directe.  

La viţei poate să apară cheratită cauzată de metabolitul sulfoxid care are calitatea de 
penetrare a umorii apoase. Sensibilitatea cea mai mare o au cabalinele vara, iar oile şi 
păsările sunt ceva mai rezistente. 

Fenotiazina se administrează sub formă de Fenobent şi Fenosar (brichete cu o parte 
fenotiazină şi 9 părţi sare).  

Fenotiazina şi Fenobentul se prezintă sub formă de: comprimate, boluri, pilule, 
suspensii. Se pot administra şi în concentrate.  
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Înaintea tratamentelor este necesară o dietă de 12 ore.   
Dozele sunt 0,07g la cabaline; 0,5g la rumegătoare şi suine şi 0,7-1g la păsări. 
 
Piperazinele (hexahidropirazinele) 
Au fost folosite iniţial în tratamentul gutei la om, efectul antihelmintic fiind 

descoperit abia în deceniul şase.  
Deşi au fost depăşite în eficacitate de multe structuri mai noi, grupul şi-a păstrat atuul 

de non-toxic. 
 

De atunci au apărut în practică numeroşi derivaţi sub forma sărurilor: 
 

- citrat (Antepar, Arpezine, Helmecide, Oxucide, Multifuge, 7emadital, 
Piperaverm, Pipizan, Uvilon)  

- adipat (Adiprazine, Dietelmin, Entacyl, 7ometan Oxurasin, Oxypaat, Pipadox),  
- clorhidrat,  
- fosfat (Eraverm, Pipaverm, Piperazate, Piperaverm,) 
- edetat (Edathamil,Justelmin, Perin, Pierazine-calcium) 
- sulfat,  
- tartrat (7oxiurotan, Paravermin, Piperate, Veroxi ) 
- dietilcarbamil (Diethylcarbamazine)  
- hexahidrat (Antalazine, Ascaril, Eraverm, Helmifren, Piavetrin, Upixon, 

Vermisol).  
 

La noi în ţară se comercializează adipatul de piperazină (Ascatrix) şi sulfatul de 
piperazină (Ascatrix S).  

HN NH

 
 

Fig. 7.2. Piperazina 
 

Este o pulbere cristalină, foarte higroscopică, albă, cu gust sărat-acrişor, miros 
caracteristic. Sărurile sunt mai stabile, insolubile în apă, excepţie făcând fosfatul.  

Adipatul de piperazină se solubilizează în apă în proporţie de 1:20.  
Se absoarbe uşor în intestin, se metabolizează în organism şi se excretă în proporţie 

de 30-40% în urină în primele 24 h., cu rata maximă între 1-8 h.  
Mecanism de acţiune. Acţionează asupra joncţiunilor neuromusculare ale viermilor, 

determinând blocarea lor.  
De asemenea se produce inhibarea producerii acidului succinic, efectul final fiind 

paralizia nematozilor şi incapacitatea lor de a se menţine în intestin, aceştia fiind eliminaţi 
prin mişcările peristaltice proprii tractului intestinal.  

Nu este necesară asocierea cu purgative, cunoscându-se că viermii adulţi sunt mult 
mai sensibili decât formele tinere. 

Toxicitatea este redusă, iar DL50 este mare, de 11,4/kgc., ceea ce indică o limită largă 
de siguranţă.  

Tratamentul este bine tolerat de animalele adulte şi tineret, nu se cunosc 
contraindicaţii, excepţie făcând afecţiunile grave renale sau hepatice.  

Spectrul antihelmintic cuprinde: ascarizi, oxiuri, esofagostomi, strongili.  
Ascatrixul se utilizează în ascaridioză la viţei, suine, carnasiere, păsări precum şi în 

alte helmintoze.  
Dozele sunt de 0,4g/kgc. la viţei, 0,20g/kgc. la suine.  
Tratamentul durează 2 zile consecutiv, înainte de prima administrare recomandându-

se o dietă de 12 h., 0,2g/kgc la carnasiere sau 1 comprimat/2kgc., la păsări 0,4-0,5g/kgc.  
În toate cazurile tratamentul se repetă după 2-3 săptămâni. 
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Dietilcarbamazina (Carbilazine, Caricide, 7otezin, Spatonin) 
Este tot o piperazină: 7,7-dietil-4-methyl-1-piperazin-carboxamid –citratul 
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Fig.7.3. Dimetilcarbamazina 
 

Produsul a fost o mare reuşită la vremea lui, sintezele care au urmat confirmând 
eficacitatea sărurilor de piperazină.  

Astfel, din sarea citrat a dieltilcarbamazinei au rezultat numeroase condiţionări: 
Longicid, Dirocide, Franocide, Filazine, Loxuran, Filaribits, Hetrazan, iar din sarea 
fosfat: Ditrazin. 

 
Citratul de piperazină (Trovamil)  
Este un derivat dietil carbamil al citratului.  
Este o soluţie injectabilă (44,5%) asociată cu xilina (0,43%).  
Este foarte activ în dictiocauloza bovinelor şi ovinelor.  
Se administrează la ovine s.c. în doze mici de 25mg/kgc, trei zile consecutiv şi la 

viţei până la 75mg/kgc. în caz de infestare masivă se repetă la 24 de ore.  
Un produs similar de import este Francocide soluţie 40% folosit în aceleaşi scopuri 

şi doze la ovine şi bovine. 
 
�ematocton  
Este un preparat românesc, folosit în medicina umană.  
Se prezintă sub formă de comprimate care conţine piperazină adipat sau sub formă 

de sirop care conţine piperazină hidrat.  
 
Certuna  
Este o altă sare a piperazinei asociată cu un acid, activă în dictiocauloze la ovine şi 

viţei. Se administrează şi în soluţii de 30% oral, dozele se divid în jumătate la interval de 
24 h..  

 
Florura de sodiu  
Este o pulbere albă cristalină, inodoră, gust uşor sărat, solubilă în apă în proporţie de 

1:25, se păstrează la Separanda.  
Are acţiune foarte bună în ascaridioza porcilor, dar are dezavantajul că este foarte 

toxică dacă se solubilizează în apă.  
De aceea se administrează fără apă, după dieta alimentară şi hidrică de 12 ore. 
 
Florosilul  
Este un preparat pe bază de fluorosilicat de sodiu.  
Este o pulbere albă cristalină, greutate specifică mare, gust acru, e mai puţin solubilă 

în apă, deci mai puţin toxică. Se păstrează la Separanda.  
Are eficacitate bună în ascaridioza porcilor, de obicei administrându-se în uruieli, în 

tainuri reduse cu 30% din tainul normal, de 3 ori pe zi, două zile consecutiv, în infestaţii 
masive trei zile de 3 ori pe zi. 

Cantitatea totală pro dosis nu trebuie să depăşească 0,6g la porcii sub 40kg şi 0,8g la 
porcii peste 40kg. Se poate administra apa fără restricţii şi dietă. 
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7.3.1.2. Organofosforicele  
 

Produşii organofosforici pot produce depleţia colinesterazelor sanguine ale gazdei.  
În consecinţă, aceste substanţe nu sunt întodeauna bine tolerate de către mamifere.  
Rolul acestor medicamente este tot mai restrâns azi, dar nu trebuie omise alternativa 

pe care o reprezintă în terapia împotriva nematozilor rezistenţi la antihelminticele 
benzimidazolice, dar nici potenţialul mare de toxicitate, în cazul supradozărilor. 

Cei cu toxicitate mai mică cum ar fi: Triclorfon, Diclorvos, Coumafos, 7aftalofos, 
Cruformate şi Haloxon sunt utilizaţi şi în terapia nematodozelor.  

Primele două produse se folosesc mai ales în terapia nematodozelor la cabaline, iar 
ultimul la rumegătoare. 

Acţiunea este paraziticidă, mecanismul de acţiune fiind cel cunoscut, de blocare a 
acetil-colin esterazei.  

Compusul organofosforic se leagă stabil de enzimă producând de regulă blocarea 
ireversibilă a acesteia.  

Mediatorul chimic, acetil-colina, rămâne nehidrolizat, se acumulează, şi, produce 
paralizia sistemului neuromuscular al parazitului. 

Diferenţa de toxicitate a compuşilor organofosforici este dată de activitatea 
compusului faţă de colin-esteraza diferitelor specii de paraziţi şi cea a organismului 
gazdă53.  

Plecând de la constatarea că nu există o identitate între colin-esteraza animalului 
gazdă şi cea a nematozilor, în prezent se caută realizarea unor compuşi cu activitate 
maximă antihelmintică şi nulă asupra gazdelor. 

Spectrul de acţiune al compuşilor organofosforici include viermi de la cabaline, suine 
şi carnivore şi într-o oarecare măsură, la rumegătoare.  

La rumegătoare acţiunea cea mai slabă o manifestă faţă de Oesophagostomum şi 
Chabertia.  

În aceste cazuri se recomandă folosirea unui antihelmintic benzimidazolic, care să 
alterneze cu substanţa organofosforică.  

Ectoparaziţii au, în general, o sensibilitate mai mare la organofosforice.  
Ţinând cont de toxicitatea ridicată a acestor compuşi nu se recomandă folosirea 

aceleaşi substanţe la tratamentul intern şi extern.  
În caz de supradozare se intervine cu atropină şi cu reactivatori de colin-esterază.  
Nu se foloseşte la femele aflate în ultima lună de gestaţie. 
 
Triclorfon (Dipterex, 7eguvon, Metrifonat) 
Este o pulbere albă sub formă de cristale, cu miros particular, solubilă în apă, eter, 

cloroform, foarte solubilă în alcool.  
Denumirea oficială este de Metrifonat. 
După administrarea orală absorbţia este rapidă, dar înainte de aceasta acţionează 

asupra viermilor producând moartea acestora.  
După 6 ore de la administrare se poate depista sub forma reziduurilor în carne, organe 

şi lapte, dar care nu sunt toxice. 
La cabaline se administrează sub formă de boluri sau granule care se folosesc în 

parazitoze cu Gasterophylus, Paraascaris, Oxiuris.  
Produsul comercial poartă denumirea de Dyrex TF.  

                                                           
53 Astfel, de exemplu, Haloxonul formează rapid complexe ireversibile cu colin-esteraza trichostrongililor, în timp ce colin-esteraza 
ascarizilor se reactivează mai lent (după 32 de zile). Colinesteraza organismului gazdă este puţin influenţată, ceea ce explică toxicitatea 
redusă a Haloxonului. Complexul rezultat între acetilcolinesteraza eritrocitară oilor şi Haloxon se va desface rapid, de unde lipsa 
toxicităţii la dozele terapeutice care sunt folosite la ovine, în timp ce la gâşte, colin-esteraza cerebrală este blocată ireversibil, ceea ce 
explică toxicitatea foarte mare la această specie. 
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În habronemoza cutanată se face tratament cu intravenos de Neguvon 25mg/kg corp 
în ser fiziologic sau dextroză 5% sau pe cale internă în doză de 35mg/kg corp sau soluţie 
10% administrată cu sonda nazo-esofagiană. 

La rumegătoare este activ în doze de 22mg/kg corp injectat subcutanat asupra 
Haemonchus şi Oesophagostomum. 

Administrarea orală se face în doze de 44 –110 mg/kgc., având efect şi asupra lui 
Ostertagia, 7eoascaris, Cooperia (cu eficacitate redusă).  

Este ineficace asupra lui Bunostomum, Chabertia, Trichocephalus. 
La carnivore se obţin rezultate bune la infecţiile cu Toxocara canis, Ancylostoma, 

purici, căpuşe şi în demodecie (75%).  
Dozele sunt de 75mg/kg corp oral, repetat de 2-3 ori la 3-4 zile interval. 
 
Diclorphos (Atgard, Canogard, Equigard, 7ogos)  
Este o substanţă volatilă, uşor descompusă prin oxidare şi hidroliză.  
Prezintă avantajul că este singurul antihelmintic organofosforic care se poate 

încorpora în rezina de clorură de polivinil.  
Aceste comprimate nu se desfac în tubul digestiv, ci vor elibera treptat DDVP, care 

asigură o concentraţie terapeutică faţă de nematodele din tubul intestinal.  
În plus, eliberarea se realizează lent pe perioada a 2-3 zile, fapt ce va permite 

organismului gazdă o detoxifiere în timp, evitându-se intoxicaţiile.  
Străbătând în totalitate tubul digestiv, acţiunea se exercită asupra paraziţilor din toate 

segmentele digestive.  
În cazul eliminării comprimatelor mari care conţin 45-50% din cantitatea iniţială de 

DDVP, aceasta va face ca fecalele animalelor tratate să aibă acţiune distructivă asupra 
muştelor care se aşează pe acestea.  

Avantajele plasticizării sunt acelea de a scade pericolul de intoxicaţie şi de a feri 
substanţe de descompunere prin hidroliză.  

Prepararea se face în mod diferit de la o specie la alta, permiţând astfel o eliberare 
mai rapidă sau lentă, în funcţie de lungimea tubului digestiv.  

După administrarea orală DDVP este rapid absorbit din tubul digestiv (în formele 
neplasticizate atingând nivele toxice înainte de a se putea realiza detoxifierea). 

La suine se foloseşte produsul Atgard care are un spectru antihelmintic larg şi care se 
prezintă sub formă de comprimate şi granule care conţin 18-20% substanţă activă înglobată 
în clorura de polivinil, de unde se eliberează treptat.  

Este activ asupra lui Ascaris, Oesophagostomum, Trichocephalus, atât asupra 
formelor adulte cât şi a celor larvare.  

Dozele sunt de 10-20mg/kg corp cu repetare la 18-21 de zile. În creşterea industrială 
se administrează 55 ppm în uruieli. 

La cabaline se foloseşte produsul Equigard în doze de 30-40mg/kg corp, în furaje, 
uruieli sau breuvaje cu sonda. 

Pentru a întârzia tranzitul intestinal nu se administrează apă 12 ore înainte şi 4 ore 
după tratament.  

Este contraindicat la animalele cu emfizem pulmonar (produce bronhospasm) sau 
enterite (măreşte peristaltismul).  

Are spectru larg faţă de: strongili mari şi mici, ascarizi, oxiuri, gasterofili. 
Produsul Canogard se utilizează la carnivore sub formă de comprimate care conţin 

15% substanţă activă.  
Se administrează oral în lapte sau carne în doze de 25-30mg/kgc având acţiune foarte 

bună asupra genurilor: Ancylostoma, Uncinaria, Toxascaris şi Trichocephalus. 
 
Haloxonul (Cevoxon,Galloxon, Luxon)  
El este 3-cloro-4-metil-7-hidroxi-(bis-2-cloro-etil-fosfat)-cumarina. (fig. 7.1). 
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Fig. 7.4. Haloxon 
 

Activitate: eficace împotriva nematozilor gastrointestinali. 
Metabolism: absorţie intestinală rapidă, niveluri sanguine maxime sunt înregistrate 

după 2 ore, fiind detectabile pentru încă 6h.  
Prezenţa medicamentului reduce activitatea colinesterazei plasmatice a gazdei care se 

reface lent la parametrii iniţiali (în 4-5 zile). 
Toxicitate: este comună pentru toate antihelminticele organofosforice, efectele 

secundare putând apare uneori chiar şi la administrarea de doze uzuale. 
Indicele de siguranţă al haloxonului este de 3-7 ori doza terapeutică.  
Este o pulbere albă, fără miros, insolubilă în apă, solubilă în cloroform, acetonă, ulei. 

Preparatele comerciale se prezintă sub formă de pulberi umectabile, suspensii sau paste.  
Este cel mai sigur produs la rumegătoare având eficacitate mărită asupra n.g.i. 
La ovine este foarte activ asupra formelor adulte de Haemonchus, Trichostrongylus, 

Cooperia, Strongyloides. Este destul de activă asupra lui Ostertagia şi Bunostomum.  
Este puţin activă asupra lui Trichocephalus şi Chabertia.  
Doza este de 35mg/kg corp. 
La bovine are acelaşi spectru existând preparatele comerciale Cevoxon şi Galloxon. 

Doza este de 35-40mg/kg corp. 
La suine doza este de 30-40mg/kg corp rezultate de 80-100% obţinându-se în 

ascaridoză şi metastrongiloză.  
La cabaline efecte bune asupra ascarizilor şi strongililor mari şi mici.  
Doza este de 60mg/kgc. existând condiţionat preparatul comercial Galloxon. 
 
Coumafosul (Asuntol)  
Este o pulbere alb-gălbuie, insolubilă în apă, greu solubilă în eter şi metanol. Este 

folosit mai ales la rumegătoare pentru că nu lasă reziduuri în lapte.  
Produsul Baymix este administrat în concentrate timp de 6 zile la bovine în doză de 

2mg/kg corp şi o dată în doză de 15mg/kg corp.  
La ovine doza este de 8mg/kg corp în breuvaj cu rezultate mult mai bune prin 

închiderea prealabilă a gutierei esofagiene cu o soluţie de bicarbonat de sodiu.  
La pui, produsul se administrează sub forma premixurilor medicamentate (Meldane). 
 
�aftalofosul (Maretin, Rametin)  
Este 2-(diethoxyphosphinyl)oxy-1H-benz-(de)isoisoquinolin-1,3(2H)-diona. 
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Fig. 7.5. )aftalofos 
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Este un produs organofosforic cu spectru mediu folosit la ovine şi bovine.  
Este foarte activ asupra formelor adulte şi larvare de Haemonchus, Trichostrongylus, 

Ostertagia, 7eoascaris.  
Este o pulbere albă cu miros uşor aromatic, insolubilă în apă, solubilă în cloroform. 
Absorbţia în tubul digestiv este slabă, având o metabolizare rapidă.  
Nu lasă reziduuri în carne şi organe, în lapte cantităţile reziduale fiind sub 0,1ppm în 

24 de ore.  
Toxicitatea este mică la şobolan, doza letală fiind de 1g/kg corp.  
Maretin este o pulbere de concentraţie 80% care amestecată în apă dă suspensie sub 

diverse soluţii: curativ 1:10 şi preventiv 1:20. 
 

7.3.1.3. Imidazotiazolicele 
 

Tetramisolul (7ilverm, Citarin, Tetramisol, Concurat) 
Este 2,3,5,6,’-tetrahydro-6-phenyl-imidazo-(2,1-b)-tiazolul. 
 
 

N

N

SC6H5

 
 

Fig. 7.6.Tetramisolul 
 

Are acţiune asupra nematozilor gastrointestinali şi pulmonari.  
Prezintă un avantaj prin faptul că se poate administra injectabil.  
Administrarea in vivo a avut ca efect eliminarea totală a viermilor în 24 de ore.  
Viermii eliberaţi după 6-12 ore sunt vii, dar paralizaţi, iar următorii prezintă 

modificări ireversibile. 
Se prezintă sub formă de pulbere albă, fiind un amestec de doi izomeri optic activi: 

izomerul L care este răspunzător de activitatea antihelmintică şi izomerul D-dexamisol care 
are o activitate antihelmintică redusă. 

Cel mai adesea se livrează sub formă de clorhidrat de tetramisol (85% substanţă 
bază). 

Absorbţia este rapidă. acţiunea sa se bazează pe blocarea enzimei fumarat şi succinat 
reductaza acţionând prin paralizia ireversibilă a viermilor efect care a fost constatat in vitro 
pe toate tipurile de helminţi.  

Administrarea in vivo a avut ca efect eliminarea totală a viermilor în 24 de ore.  
Viermii eliberaţi după 6-12 ore sunt vii, dar paralizaţi, iar următorii prezintă 

modificări ireversibile. 
Indicele terapeutic (doza eficace/doza maximă tolerată) este favorabil, iar DL50 a fost 

la oaie de peste 80mg/kg corp.  
La şoarece, pe cale orală sau s.c., DL50 este de 84 mg/kgcorp respectiv 200 

mg/kgcorp. La şobolani valorile sunt duble. 
În urma tratamentului se pot întâlni efecte secundare.  
În 5% din cazuri s-a întâlnit: salivaţie, epiforă, uneori vomă, care se remit după 

câteva minute sau 1-2 ore. 
După administrarea s.c. se pot constata şi reacţii locale, înregistrându-se tumefacţii la 

locul injectării, mai ales la bovine. Şi acestea dispar după 24 de ore. 
La cabaline s-a întâlnit sensibilitatea de specie, de aceea nu se administrează 

injectabil. 
Animalele tratate cu tetramisol nu prezintă reziduuri semnificative în carne şi organe 

la doza de 80mg/kg corp după trei zile de la administrare (0,06 ppm), în ficat şi carne după 
şapte zile nedecelându- se nici o urmă. 
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Spectrul.  
La bovine este activ faţă de Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia, Bunostomum, 

Strongyloides, Oesophagostomum, Dictyocaulus. 
La ovine are eficacitate mare asupra: Haemonchus, Cooperia, 7ematodirus, 

Strongyloides, Chabertia, Trichocephalus. 
La suine are rezultate bune împotriva: Ascaris, Hyostrongylus, Oesophagostomum, 

Metastrongylus, Trichocephalus, Strongyloides. 
La păsări are rezultate în toate nematodozele, în special împotriva lui: Capilaria, 

Ascaridia, Heterachis şi Amidostomum la palmipede. 
La cabaline are efecte împotriva lui Oxiuris, şi Paraascaris în doză de 5-10mg/kg 

corp, p.o. 
La carnasiere este eficient în toate infestaţiile cu Toxascaris, Toxocara, Uncinaria, 

Ancylostoma, Trichocephalus, în doze de 10-20mg/kg corp, oral sau 7-10mg/kg corp, 
injectabil. 

La rumegătoare doza de 15mg/kg corp este activă şi în dictiocauloză.  
Când se administrează la bovine se poate administra o soluţie 15% oral în doză de 

1ml/kg corp. La suine se poate administra şi în furaje, 10mg/kg corp. 
 
Butamisolul  (Styquin) 
Este 2-Methyl-7-3-(2,3,5,6-tetrahydro-imidazol)-6-yl-phenyl-propamida. 

 

N

N SCHCOHN(CH3)2

 
 

Fig. 7.7. Butamisol 
 

Este un derivat de m-amino-tetramisol şi este folosit sub forma de sare hidroclorid cu 
aceleaşi indicaţii ca pentru tetramisol la câine şi cal în special. 

 
Levamisolul (Decaris, Paglisol, 7emisol, Anthelson, LEV) 
Este 6-fenil-2,3,5,6-tetrahidro-imidazo-(2-L-b) -tiazol-clorhidratul.  
Este forma levogiră a tetramisolului şi este o substanţă solubilă administrându-se atât 

oral cât şi parenteral. Este o substanţă solubilă, înalt eficace, administrabilă oral sau 
parenteral. Cel mai adesea levmisolul se foloseşte sub forma sa de sare clorhidrat.  

Este mult mai activ decât forma racemică, doza scăzând (5mg/kgc. se va administra 
injectabil, iar cea de 7,5mg/kgc., p.o. 

NS

N
HCl-

 
 

Fig. 7.8. Levamisol 
 

Activitatea. LEV este foarte eficient asupra nematozilor, formele larvare şi adulte, 
efectul fiind rapid, având ca rezultat eliminarea completă şi rapidă a viermilor în 24 de ore. 

Metabolism: LEV se absoarbe rapid, cele mai înalte niveluri plasmatice atingându-se 
pe cale injectabilă, după 1-4 ore.  

În cazul unui pH alcalin, LEV hidrolizează în-metabolitul său insolubil: 2 oxo–3-(2–
mercapto - etil) - 5fenil imidazolidină. 
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Eliminarea: are loc rapid în cursul a 24 de ore, 46% prin urină şi 32% prin fecale. 
Perioada de interzicere, din această cauză, destul de scurtă, de doar trei zile pentru 

carne, o zi pentru lapte. 
Toxicitate: indicele terapeutic este de 6 ori mai mare decât doza recomandată. Nu s-

au semnalat efecte embriotoxice sau teratogene.  
Dozaj: Bovine şi ovine - 7,5 mg/kgc. 
În ultimii ani, pe lângă valoarea antihelmintică foarte bună, levamisolului i s-au 

descoperit şi remarcabile activităţi imunostimulante. 
Aceasta se datorează, probabil, activării macrofagelor şi a limfocitelor.  
La animale efectul imunostimulant al LEV se produce la doze de 1-3mg/kg corp.  
O administrare orală sau parenterală va avea ca răspuns o activare a sistemului 

imunitar care se poate prelungi cel puţin 24 de ore.  
Tratamentele efectuate intermitent sunt mult mai eficace decât cele continue. 

 
7.3.1.4. Derivaţii piridinici 

 
Methiridina (Methyridine, Dekelmin, Promintic) 
Este 2-(β-methoxyethyl)-piridina 
 

N CH2CH2OCH3

 
 

Fig. 7.9. Methiridina 
 

Se prezintă ca un lichid incolor foarte miscibil în apă, foarte bun solvent organic, deci 
nu trebuie administrat cu obiecte de cauciuc. Livrarea se face sub formă de soluţii sterile 
90% pentru administrarea subcutanată şi intraperitoneală.  

Există şi o sare sulfat (Mintic). 
Se poate administra oral, dar nu se poate administra intramuscular deoarece produce 

necroze.  
Spectru. Este un antihelmintic foarte activ în nematodoze, cu eficacitate asupra 

adulţilor şi asupra formelor larvare ale speciilor: Trichostrongylus, 7ematodirus, 
Ostertagia, Cooperia, Trichocephalus.  

Este foarte activ în capilarioză la păsări. Un singur tratament este suficient, 
dehelmintizarea totală eficientă efectuându-se de trei ori pe an. Nu lasă reziduuri 

Doza generală este de 200mg/kg corp.  
 

7.3.1.5. Salicilanilidele 
 

Eficienţa lor este recunoscută mai ales asupra trematodelor, activitate asupra 
nematozilor, în special asupra lui Haemonchus spp.  

Salicilanilidele constituie o alternativă terapeutică importantă acolo unde a apărut 
rezistenţa la produsele benzimidazolice.  

După faza de absorbţie, majoritatea salicilanilidelor (exceptând niclosamida) sunt 
strâns cuplate afectând direct participarea fosforilazelor în cadrul derulării metabolismului 
energetic. Acest grup de substanţe active poate, de asemenea, inhiba fumarat-reductaza.  

Deşi salicilanilidele sunt insolubile în apă se cunosc şi formulări injectabile pentru 
rafoxanid şi closantel. 

Indicele de siguranţă este mic.  
Chiar şi cel mai recent analog (closantelul) are limite de siguranţă scăzute. 
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Rafoxanidul  
Este 7-[3-cloro-4-(4-clorofenoxi)-fenil]-2-hidroxi-3,5-diiodobenzamida (Fig. 7.3.). 
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Fig. 7.10. Rafoxanid 
 

Activitate: este în special trematodicid dar şi nematodicid. 
Metabolism. Absorbţia medicamentului este bună, dar datorită excreţiei lente se 

impune o perioada de retragere mare: 28 de zile pentru carne, utilizare al în cazul vacilor 
de lapte fiind interzisă. 

Toxicitate: indicele de siguranţă este mic (de 5-6 ori doza terpeutică). 
Dozaj: ovine şi bovine 7,5 mg/kgc., p.o. sau bovine 3mg /kgc, s.c. 
 
Closantelul 
Este 3-(-7-5chloro-4-(4-clorophenil)-cyano-methyl-2-metilphenyl)-2-hidroxy-3,5-

diiodo -benzamida. (Fig. 7.4.). 
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Fig. 7.11. Closantel 

 
Activitate: identică cu cea a rafoxanidului . 
Dozaj: ovine şi bovine 7,5 mg/kgc oral. 
Toxicitate: nu este cancerigen, teratogen sau embiotoxic, dar limita de siguranţă este 

doar de peste 6 ori doza terapeutică. 
 

7.3.1.6. Tetrahidropirimidinele 
 

În tratamentul curent al nematodozelor animale se folosesc trei compuşi: morantelul, 
pirantelul şi oxantelul. Cercetările in vitro au demonstrat că acest grup de substanţe 
blochează enzima fumarat reductaza.  

Absorbţia. Substanţele se absorb bine în intestin, la porc şi carnivore excelent, iar la 
rumegătoare într-o măsură mai redusă.  

Peack-ul plasmatic din sânge apare după 2-3 ore la speciile menţionate şi după un 
interval mai mare la rumegătoare.  

Iniţial, pirantelul s-a obţinut sub forma sa de tartrat şi a fost utilizat ca nematodicid la 
rumegătoare, formele injectabile fiind inactive asupra nematozilor pulmonari.  

Analogul metilat, morantelul are aceeaşi activitate indicele de siguranţă fiind mult 
mai bun (de 20-30 de ori doza) faţă de pirantel. 

Modul de acţiune al grupei este legat de afectarea sistemului neuromuscular al 
viermilor, care va duce la paralizia şi apoi moartea.  

In vitro, acestea blochează enzima fumarat reductaza.  
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Şi acest grup de substanţe se poate folosi în controlul populaţiilor de helminţi 
rezistenţi deşi în literatură se cunosc semnalări referitoare la rezistenţa faţă de morantel. 

 
Morantelul (Ovihelm, Bovhelm, Glyox) 
Este E-1,4,5,6-tetrahidro1-metil-2-[2-(3-metil-2-tienil)-etenil]-pirimidin-tartratul. 

(Fig. 7.5.).  
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Fig. 7.12. Morantel 
 

Este un derivat metilat al pirantelului şi este cel mai folosit sub forma sărurilor 
fumarat şi tartrat. Cel mai adesea este folosit sub forma bolurilor (Paratect Bolus şi 
Paratect Flex) asigurând eliberarea şi protecţia antiparazitară pe o perioadă lungă (90 zile). 

Modul de acţiune este legat de afectarea sistemului neuromuscular al viermilor 
ducând la paralizie, moarte şi expulzare.  

Activitate: bună asupra nematozilor, dar destul de slabă asupra larvelor hipobiotice. 
Metabolismul. O proporţie destul de mică se absoarbe repede, producând nivelul 

plasmatic maxim la 4-6h. după administrare. 
Eliminare 17% pe termen lung (96 de ore) prin fecale şi urină.  
Toxicitate: Morantelul tartrat este un produs mai puţin toxic decât pirantelul şi cu o 

activitate mai bună. Produsul nu prezintă teratogenitate şi este sigur (de 30 de ori doza 
terapeutică). 

Perioada de interzicere este de 3 zile. De reţinut că pentru bolurile Paratect, datorită 
cantităţilor mici de antihelmintic care se eliberează în rumen, nu există perioadă de 
interzicere, bolurile fiind indicate şi în cazul vacilor de lapte.  

Dozaj: este jumătate din doza pentru pirantel, adică 10mg/kg corp pentru ovine şi 
bovine. În cazul soluţiilor buvabile, doza este de 27,75 g la bovine în boluri (pt. 90 de zile). 

 
Pirantelul (Exhelm, Strongide, Banminth) 
Iniţial s-a produs sub forma sa de sare tartrat (în anii 70) şi a fost utilizat ca 

nematodicid la rumegătoare, formele injectabile fiind inactive după care a apărut sarea 
pamoat.  
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Fig. 7.13. Pirantel pamoat 
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Activitate. Este eficace la rumegătoare, dar formele injectabile sunt inactive faţă de 
nematozii pulmonari.  

Pamoatul este mai activ şi mai utilizat în terapia curentă, iar tartratul este utilizat în 
aproape toate nematodozele, dar este mai eficace în strongiloză şi oxiuroză la cabaline, în 
ascaridioză la suine.  

Efecte bune se obţin şi în trichineloză, cu rezultate de 50% asupra formelor 
preimaginale şi faţă de larvele închistate.  

La ovine şi bovine are efect asupra tuturor nematozilor gastrointestinali, dar cu 
eficacitate mai mică asupra lui Oesophagostomum şi Chabertia.  

De reţinut că, din cauza activităţii colinergice (de tip nicotinic), tratamentul cu 
pamoat nu se va asocia cu terapia cu organofosforice.  

Se livrează sub formă de lichid sau pulbere 5%.  
Metabolismul. Se petrece rapid, eliminarea efectuându-se prin urină 35-40%. 
Doza este de 12,5-25mg/kg corp. 
 
Oxantelul (Telopar) 
Este 3-(2-(1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)ethenyl)-fenolul un analog al 

pirantelului. 

N

N

OH

CH3

 
 

Fig. 7.14. Oxantel 
 

Este utilizat în terapia antihelmintică la suine, cabaline şi mai ales câine şi om unde 
este un remediu excelent împotriva lui Trichuris spp.  

Se cunosc două săruri: una hidroclorică şi una (cea utilizată a.u.v.) pamoat. 
Asocierea dintre pirantel pamoat şi oxantel se numeşte Quantrel. 

 
7.3.1.7. Macrolidele antiparazitare (Avermectinele şi milbemicinele) 

 
Această grupă de substanţe este considerată o mare realizare în controlul şi 

combaterea parazitozelor.  
Avermectinele naturale poartă denumirea de abamectine, ivermectina fiind produsul 

semisintetic  
Avermectinele şi milbemicinele sunt antibiotice marea lor majoritate produse de 

diferite subspecii de actinomicete, ele fiind încadrate din această cauză în categoria 
lactonelor macrociclice. 

Până în prezent se cunosc opt avermectine majore produse de către Streptomyces 
avermitilis  şi peste 30 de milbemicine produse tot de diferite specii ale genului 
Streptomyces. 

În grupa milbemicinelor sunt cunoscute milbemicina D, milbemicin-oxima (în 
Japonia şi USA) şi moxidectinul (mult mai răspândit). 

Modul de acţiune este multifuncţional.  
Primele cercetări au sugerat că avermectinele acţionează ca potenţiatori ai sistemului 

acidului α-aminobutiric (GABA) la nematode şi artropode, posibil prin acţiunea agonistică 
asupra canalelor de clor mediate GABA.  
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Totuşi, cercetările recente au demostrat că principalul mod de acţiune este prin 
modularea canalelor ionilor glutamat, canale care pot fi, de asemenea, legate de GABA.  

Mulţi din reprezentanţii grupei ai activitate doar asupra ectoparaziţilor, de aceea 
aceeia vor fi prezentaţi la capitolul potivit: 

 

Doramectina  
Este un insecticid şi acaricid cu spectru larg cu acţiune de contact şi prin ingestie.  
Este un produs de fermentaţie a unei tulpini mutante de Streptomyces avermitilis.  
Este folosit ca un endectocid sistemic cu activitate ectopaziticidă împotriva multor 

insecte şi căpuşe, inclusiv tulpini multi-rezistente.  
 

Eprinomectina  
Este un derivat ivermectin cu efect insecticid sporit, fără condiţii de retragere. 
 

Ivermectina  
este un insecto-acaricid potent cu acţiune per os şi de contact.  
Este folosit în diferite formulări (injectabil, pour-on, boluri) împotriva căpuşelor.  
 
Milbemycin-oxima  
Este un insecticid, acaricid şi nematicid cu acţiune de contact şi digestivă.  
Este produs de Streptomyces hygroscopicus. 
 

Moxidectina  
este un endectocid rezultat prin fermentaţie şi sinteză (S. cyanogriseus nocynogenus). 
Selamectina este un produs semisintetic analog doramectinului (activ contra 

acarienilor) 
Avermectinele oferă avantajul că au un spectru de activitate larg şi eficacitate extremă 

la concentraţii scăzute.  
Avermectinele se pot administra sub mai multe forme: subcutanat, intramusculat, 

pour-on, oral sub formă de capsule, încorporate în furaj, sub formă de pastă.  
Activitatea este foarte eficientă asupra multor specii parazitare (de la nematozi la 

artropode), dozele necesare fiind foarte mici (micrograme).  
Administrarea lor se poate face pe cale orală (pastă la cabaline, comprimate la câine 

(Heartgard)) sau parenterală (rumegătoare şi suine) acţiunea fiind de lungă durată. 
Avermectinele nu prezintă activitate împotriva cestodelor şi trematodelor, fenomen 

care se explică prin modul de acţiune al acestei grupe: avermectinele provoacă paralizie 
afectând mediatorul GABA.  

Cestodele şi trematodele nu folosesc GABA ca neurotransmiţător. 
Avermectinele au activitate GABA-ergică, dar vor stimula producerea de GABA şi 

vor potenţializa fixarea acidului pe receptorii postsinaptici.  
La mamifere aceşti receptori sunt situaţi după bariera hemato-meningeală care nu 

poate fi penetrată de către avermectine (în concentraţii terapeutice), din care cauză 
Ivomecul nu este periculos pentru mamifere.  

Totuşi, s-au constatat însă reacţii adverse şi locale idiosincrazice, consecutiv 
administrărilor injectabile, manifestate prin paralizie sau chiar moarte la cabaline (Pur-
sânge Arab) sau la câini din rasele avansate genetic Collie, Shetland, Ciobanesc (englez, 
belgian, australian).  

Semnele clinice ale reacţiilor sunt în ordine: midriază, tremurături musculare, ataxie, 
comă şi moarte.  

Altfel, limitele de siguranţă pentru ivermectine sunt mari (de 30 de ori doza în cazul 
rumegătoarelor) şi nu se cunosc încă efecte teratogene sau embriotoxice.  

Acest fapt sugerează susceptibilitatea genetică legată de permeabilitatea hemato-
encefalică. 
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Ivermectina (Ivomec, Ecvamec,Heartgard, Romavermectin) 
Este asocierea între 22,23,-dihidro-avermectinele B

1a şi B1b
 (fig. 7.7.) 

Este un compus cu utilizare orală sau parenterală. 
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Fig. 7.15. Ivermectina 

 
Activitate: produsul este foarte eficient în toate nematodozele majore.  
De asemenea, este şi un ectoparaziticid eficace (vezi subcapitolul). 
Metabolism: absorţia este rapidă, mai ales în cazul administrărilor parenterale.  
Valorile plasmatice maxime sunt atinse după patru ore în cazul administrării direct în 

abomasum şi după 23 de ore după dozarea intraruminală.  
După dozarea parenterală, concetraţii mari de medicament sunt prezente în ţesuturi şi 

organe pentru perioade mari de timp. 
Excreţia are loc în special prin fecale (98%) şi doar 2% prin urină.  
Reziduurile de ivermectină sunt prezente în ficat şi ţesutul adipos. 
Perioada de retragere este mare: 21 de zile la ovine şi 28 de zile taurine înainte de 

tăiere (datorită nivelurilor tisulare ridicate).  
Ivermectina nu este recomandată la vacile cu lapte. 
Toxicitate: indicele de siguranţă este de peste 30 de ori doza la rumegătoare. 
Nu se administrează parenteral la cabaline şi la unele rase de câini. 
Nu este embriotoxic, dar a determinat efecte teratogene în cazul rozătoarelor. 
Dozaj: ovine şi bovine 0,2 mg /kgcorp s.c. 
 

Moxidectina (Proheart) 
Este o milbemicină semisintetică derivată dintr-un metabolit (denumit nemadectină) 

al Streptomyces aerolacrimosus noncyanogenus şi actualmente folosit în terapia 
helminţilor rumegătoarelor mari şi carnasierelor. 
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Fig. 7.16. Moxidectina 
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Activitate: administrat subcutan are un spectru de activitate împotriva nematodelor şi 
acarienilor similar cu cel al ivermectinei. 

Metabolism. Moxidectinul in vitro potenţează efectul inhibitor al GABA. 
Toxicitate: doze de 10 ori mai mari decât doza terapeutică sunt bine tolerate de către 

bovine. 
Dozaj. Bovine 0,2 mg/kgcorp, s.c.. 
 

Milbemicin-oxima 
Este un produs natural al fungului Streptomyces hygroscopicus ssp. aerolacrimosus şi 

este amestecul dintre 80% milbemicina A4 şi 20% milbemicina A3.  
Produsul este aprobat pentru folosinţă în SUA. 

 

O

O O

O

OH

H

O

CH3

CH3

CH3

CH3

N

H

R

OH H
A3    CH3
A4    C2H5

 
 

Fig. 7.17. Milbemicin – oxima 
 

Activitate. Tabletele adminstrate oral o dată pe lună sunt suficiente în tratamentul 
preventiv a lui Ancylostoma spp., Toxocara spp. sau Trichuris spp.  

Toxicitate. Milbemicin-oxima nu a produs efecte nedorite nici la mărirea de 20 ori a 
dozelor, chiar şi la rase cunoscute sensibile (ex. Collie). 

Dozele sunt 0,5 mg/kgc., o dată pe lună. 
 

Milbemicina D 
Este un produs natural al fungului Str. hygroscopicus ssp. aerolacrimosus şi este 

utilizată doar la câine în Japonia. 
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Fig. 7.18. Milbemicina D  
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Activitate. Administrat p.o. Milbemicina D are activitate susţinută asupra 
nematodelor şi profilactică asupra altor forme (Ancylostoma), în doze mari, administrate 
lunar. 

Dozaj. La câini 1 mg/kg corp. 
Toxicitate. Dozele DL50 pentru femelele de şoarece este de 1600 mg/kgc şi chiar mai 

mari. La câine s-a semnalat în literatură pentru rasa Collie, aritmie la 1 mg/kgc. şi tulburări 
neuromotorii la dozele de 5 mg/kgc. 

 
Doramectina (Dectomax) 
Este un produs de fermentaţie a unei tulpini mutante de Streptomyces avermitilis.  
Este o substanţă nouă cu activitate studiată asupra unor parazitoze interne ale 

suinelor, dar preponderent este folosită în ectoparazitoze. 
Din acest grup vor mai fi prezentate şi produsele ectoparaziticide la capitolul aferent. 

 
7.3.1.8. Benzimidazolicele (BZ) 

 
Compuşi relativ noi, primii fiind apăruţi din anii 1970, benzimidazolicele au aceeaşi 

structură centrală, 1,2-diaminobenzenul şi, cu excepţia tiabendazolului şi tiofanatului, 
prezintă substituţii la poziţia 5 a ciclului benzenic. 

După structură se cunosc patru grupe: 
1. Tiazolil-benzimidazolii:  
Tiabendazol (TBZ) şi cambendazol (CBZ) 
2. Metil-carbamat-benzimidazolii:  
Parbendazol (PBZ), mebendazol (MBZ), luxabendazol (LBZ), albendazol (ABZ), 

nicobendazol/albendazol-sulfoxidul (ABZSO), fenbendazol (FBZ) şi oxfendazol (OFZ). 
3. Tio-benzimidazolii halogenaţi:  
Triclabendazolul (TCBZ). 
4. Pro-benzimidazolii:  
Tiofanatul (TPT), febantelul (FBT), netobiminul (NTB).  
Aceştia sunt convertiţi în metil sau etil-carbamat-benzimidazoli, proces ce are loc în 

corpul gazdei. Recent s-a semnalat în literatură un nou compus al acestei grupe: fenil-
tioureea-probenzimidazolul. 

Proprietăţi generale 
 

De la apariţia lor, benzimidazolicele au fost supuse la modificări continue structurale 
pentru a se îmbunătăţi spectrul şi indicele de siguranţă, ajungându-se la produşi care-şi 
demonstrează înalta eficacitate nu numai împotriva majorităţii nematodelor, dar şi asupra 
cestodelor şi trematodelor.  

Majoritatea substanţelor benzimidazolice sunt pulberi de culoare albă, cristaline, şi 
stabile (mebendazolul având culoarea alb-gălbuie şi fiind pulbere amorfă).  

Tiofanatul se prezintă sub forma unei mase cristaline având o coloraţie de la galben 
la maroniu.  

Solubilitatea este redusă faţă de apă, ea fiind cuprinsă între 3,8 - 4% la un pH de 2 - 
2,2. BZ au un miros şi gust slab sesizabil. 

ABZ, OFZ, CBZ, PBZ sunt solubili în alcooli şi acizi slabi; TBZ este slab solubil în 
aceştia. FLBZ şi MBZ sunt solubili în acidul formic. FBZ şi ABZ în dimetilsulfoxid şi HCl 
diluat în TPT în ciclohexanonă.  

De reţinut că, sulfaţii şi glucuronaţii derivaţi din gruparea hidroxizim măresc 
solubilitatea pentru apă.  

Incompatibilităţile BZ sunt de ordin fizic şi apar în urma asocierii BZ cu rafoxanidul, 
nicotinsulfaţii, niclosamidele.  
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Datorită solubilităţii scăzute a acestei grupe, benzimidazolicele sunt dozate în general 
ca suspensii, paste, boluri, sau, sub formă de pulberi şi granule, când sunt destinate 
amestecului în premixuri. 

Oxfendazolul a fost primul produs care s-a administrat direct în rumen (sub formă de 
boluri) la care s-au alăturat şi preparate având ca  substanţă activă albendazolul.  

Netobiminul a fost primul probezimidazol ce se poate injecta parenteral (ca sare 
solubilă). 

Benzimidazolicele (generaţia a doua) au fost primele substanţe cu eficacitate mărită 
împotriva larvelor migrante de stadiul IV (ca de exemplu Ostertagia).  

Această eficacitate s-a pus pe seama activităţii farmacocinetice specifice.  
De asemenea, eliminarea ceva mai lentă din organism a bezimidazolicelor mai 

recente a mărit perioada de contact cu parazitul şi consecutiv, o creştere a eficacităţii. 
În general, nivelurile plasmatice maxime apar la 6-30 ore după dozare  şi nu sunt mai 

mari de 1-3%, dacă administrarea se face oral sub forma granulelor, pastelor şi bolurilor. 
Marea majoritate a benzimidazolilor au o acţiune foarte bună împotriva ouălor, 

larvelor şi adulţilor de nematode, cunoscându-se o acţiune bună şi asupra formelor tinere şi 
adulte de cestode şi trematode (mebendazolul, albendazolul) până la una foarte bună 
(triclabendazolul). 

Cu câteva excepţii, acest grup de medicamente posedă un index terapeutic foarte 
ridicat fiind foarte sigure, cunoscâdu-se totuşi şi efecte embriotoxice şi teratogene. 

Dozele letale 50 (DL
50

) nu s-au stabilit încă pentru toate speciile de animale 

domestice.  
Pentru CBZ, de exemplu, dozele sunt de 750-1000 mg/kg corp doză unică, când pot 

apărea edem pulmonar şi hidrotorax.  
În cazul ABZ, 300 mg/kg corp, doză unică a fost letal pentru bovine şi de 200 mg/kg 

corp, pentru ovine. PBZ a fost ocazional letal pentru ovine la 600 mg/kg corp. 
DL

50
 pentru MBZ nu se cunoaşte încă, decât pentru carnasiere şi cobai, ea fiind de 

600-650 mg/kgc. şi 3,60 g/kgc. la şoarecii de experienţă (la mărimea particulelor de 0,20 
micrometri) şi de 5 ori mai toxic (0,62 g/kg corp când dimensiunile particulelor de MBZ au 
fost mai mici (3-5 micrometri).  

Valorile DL
50

 pentru OFZ au fost mai mari (1600 mg/kg corp pentru câine şi 6400 

mg/kg corp pentru şoareci).  
Încercările de otrăvire cu FBZ şi OBZ la şoareci au fost fără rezultat chiar şi la 10000 

mg/kg corp (doza maximă fiziologică). 
Unele BZ ar putea fi folosite, datorită toxicităţii scăzute, chiar şi în terapia animalelor 

bolnave sau debilizate (OFZ).  
Toxicitatea şi teratogenitatea benzimidazolicelor ca şi imunostimulatori sunt indici 

terapeutici determinaţi de reacţia dintre dozele maxime tolerante şi dozele recomandate.  
Acest indice mai poate fi reprezentat şi de relaţia dintre doza maximă tolerată la 

animalele negestante şi doza ce produce efecte teratogene la cele gestante.  
Poate cel mai mare neajuns al acestei grpue este inducerea destul de rapidă a 

fenomenului rezistenţei simple, de familie, sau chiar încrucişate. 
Mecanismul de acţiune al BZ este legat de metabolismul energetic, în special pe 

împiedicarea încorporării glucozei şi blocarea sistemului enzimatic succinat şi fumarat 
reductaza în corpul helmintului, împiedicând reducerea fumaratului în succinat.  

Acest proces de reducere este o reacţie esenţială pentru asigurarea sursei de energie la 
majoritatea helminţilor paraziţi.  

Cum procesul de metabolism anaerob utilizat diferă de metabolismul organismului 
gazdă, se explică astfel etiotropia tiabendazolului. 

Absorbţia substanţei se produce prin cuticula parazitului, antihelminticul penetrând 
bariera lipidică a cuticulei către tubul digestiv, unde va atinge concentraţii maxime 
sanguine la 2-8 ore după administrare.  
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Tiabendazolul acţionează vermicid, larvicid şi ovicid. 
Acţiunea vermicidă se produce prin moartea helminţilor adulţi, la această categorie 

cunoscându-se o înaltă eficacitate (100%) asupra tuturor nematozilor gastro-intestinali la 
animale.  

Leziunile care se produc asupra viermilor sunt ireversibile asupra tuturor nematozilor 
gastrointestinali, motiv pentru care nu se mai ia în seamă eliminarea rapidă.  

Consecutiv, va avea loc epuizarea şi moartea acestuia.  
Expulzarea viermilor este lentă şi se produce la 2-3 zile după administrare, adesea 

prezentând cuticula dezintegrată, mecanismul fiind legat de absorbţia destul de limitată în 
tubul digestiv. 

Adesea viermii sunt eliminaţi descompuşi întâlnindu-se eliminări chiar şi după o 
săptămână. 

Acţiunea larvicidă are ca rezultat moartea larvelor, în general, în proporţii foarte 
ridicate, un tratament fiind de regulă suficient.  

Larvele inhibate (L 4) pot persista chiar şi un an în corpul gazdei, în cazul genurilor 
Ostertagia şi Oesophagostomum, efectele fiind foarte bune. 

Acţiunea ovicidă are efect letal asupra tuturor fazelor evolutive ale oului.  
Acţiunea in vitro este mult mai pregnantă decât cea in vivo.  
Are efect ovicid de 100% după 3 ore de la administrare şi prezintă marele avantaj că 

după câteva ore de la dehelmintizare animalele se pot aduce în grajduri dezinfectate sau 
pajişti dehelmintizate. 

Perioada de interdicţie este de 10-14 zile. 
Produşii din prima generaţie produc efecte teratogene destul de importante: amelia, 

amauroza, tulburări de statică la ovine.  
În ultimii ani s-a constatat puternica dezvoltare a fenomenului de rezistenţă a acestor 

produşi, mai ales a rezistenţei de familie (side resistance). 
Metabolizarea are loc în timp scurt, astfel că nu poate fi decelat în plasmă, fiind 

hidroxilat în 5-hidroxitiabendazol.  
Metabolismul benzimidazolilor se produce, în principal, în ficat şi corespunde unui 

proces bifazic. 
Biotransformarea iniţială sau faza I-a constă în: oxidări, reduceri sau hidrolize.  
Acestea sunt catalizate de enzimele microzomale sau citozolitice.  
Activitatea lor poate fi influenţată de factori extrinseci (vârstă, starea de sănătate, sex, 

terapie etc.) se cunosc variaţii interindividuale sau interspecifice ale metabolismului. 
Monooxigenazele au funcţii mixte, reunind un ansamblu de hemoproteine inserate în 

dublul strat lipidic al reticulului endoplasmatic sau al mitocondriilor.  
Ele catalizează diferitele reacţii de oxidare ale substraturilor lipofile de origine 

exogenă (medicamente, toxice, poluanţi etc.). 
Citocromul P450 este elementul catalitic terminal al sistemului oxidativ54 fondat pe 

transfer de electroni, el reclamând prezenţa unei reductaze (care este intim asociată cu 
citocromul). În reacţiile implicate în faza I-a, se mai pot enumera şi enzimele din grupul 
flavin-monooxigenazelor care catalizează procesele de N şi S-oxidare, xantinoxidazele, 
alcool-dehidrogenezele (cele ale citosolului), mono-aminoxidazele şi glutation-
peroxidazele conţinute în mitocondrii. 

Arilhidroxilările directe ale grupei benzimidazolice nu constituie o cale metabolică 
majoră, decât pentru tiabendazol.  

La derivaţii substituiţi în poziţia 5 (ex. albendazol, parbendazol, cambendazol), nu a 
avut loc decât o slabă arilhidroxilare, responsabilitatea punându-se pe seama citocromului 
P 450 hepatic.  

                                                           
54 Funcţionalitatea acestor citocromi se poate măsura bine prin spectrofotometrie sau prin aprecierea activităţii lor catalitice (hidroxilări, 
N şi O-alchilări ale unor molecule). De asemenea, se poate aprecia diversitatea citocromilor P450 hepatici (4 familii), ei posedând o 
specificitate faţă de substraturile metabolice. 
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Alte hidroxilări pot să depindă de aceeaşi citocromi.  
Acestea acţionează asupra catenei laterale alifatice (parbendazol, albendazol) sau 

aromatice (fenbendazol) şi la formarea derivaţilor alcoolici, cetone sau acizi carboxilici. 
Oxidările în poziţia alfa faţă de heteroatomi, pot conduce la dezalchilarea 

compusului (la albendazol, oxibendazol). 
Dată fiind existenţa numeroşilor benzimidazoli tiosubstituiţi, una din căile metabolice 

esenţiale este oxidarea atomului de sulf, ceea ce va duce la apariţia derivaţilor sulfoxidici 
şi mai apoi la sulfone.  

Reacţiile de reducere se datorează aldehid şi cetonreductazelor, larg răspândite în 
organism.  

Reacţia de reducere a sulfoxizilor survine iniţial în lichidul ruminal al 
rumegătoarelor.  

Astfel de transformări se pot întâlni al albendazol sau fenbendazol administrate pe 
cale oral la ovine.  

Ele sunt atât de intense încât la administrare produsele acestea nu s-a regăsit ca atare 
în sânge ci doar metaboliţii sulfoxid şi sulfonă (care se pot detecta la 24-48 ore).  

Pe de altă parte, aceste metabolizări au fost recent descrise pentru activitatea lor 

selectivă izomerică, fapt care favorizează apariţia unor enantiomeri+, care au fost 
identificaţi în plasma rumegătoarelor. 

Benzimidazolii posesori de funcţie cetonică în poziţia 5, cum sunt mebendazolul sau 
flubendazolul, dau o reacţie foarte puternică de reducere în alcooli, proces catalizat de 
cetonreductaze.  

Metabolitul produs în această reacţie este, practic, lipsit de activitate antiparazitară, 
dar constituie forma majoră circulantă la rumegătoare. 

În măsura în care aceste biotransformări diverse ajung la derivaţi hidroxilaţi sau 
amine, aceştia sunt imediat conjugaţi pentru a fi eliminaţi prin urină.  

Aşa e şi cazul 5-hidroximebendazolului sau a hidroxifenbendazolului. 
Hidroliza funcţiei carbamat constituie o biotransformare majoră pentru flubendazol, 

mebendazol şi albendazol, unde metabolitul 2-aminosulfona este derivatul cel mai 
persistent în ţesuturi.  

Această hidroliză poate asocia acţiunea esterazelor şi monooxigenazelor, acţionând 
prin dezalchilare şi, mai apoi, decarboxilare. 

Inelul benzimidazolic poate să fie, de asemenea, sediul unei 7-metilări, care a fost 
descrisă pentru tiabendazol şi albendazol, dar metaboliţii corespunzători nu prezintă decât 
un procent scăzut din derivaţii eliminaţi pe cale urinară. 

Sistemele de biotransformare pot fi amplificate prin uzul promedicamentelor 
benzimidazolice (febantel, netobimin, tiofanat) unde substituienţii alifatici sunt hidroxilaţi 
sau reduşi, după care sunt transformaţi în cicluri de către enzimele plasmatice intestinale 
sau hepatice.  

Aceste conversii au adus la apariţia de molecule eficace pe plan terapeutic (FBZ, 
ABZ). 

Uneori, metabolizarea substanţelor administrate echivalează cu o detoxifiere şi cu o 
pierdere de activitate antiparazitară (TBZ, MBZ, PBZ), cu excepţia benzimidazolilor 
tiosubstituiţi în care sulfoxizii derivaţi dotaţi sunt cu efecte antihelmintice. 

Aceleaşi biotransformări ar putea duce şi la fomarea de metaboliţi embriotoxici sau la 
derivaţi non-extractivi, fixaţi prin legături covalente la macromoleculele biologice. 

Efectele antihelminticelor în metabolismul intermediar al paraziţilor se pot examina 
folosind tehnici de urmărire ale reglării metabolismului.  

O atenţie deosebită se alocă pentru căile metabolismului respirator al parazitului, 
care, în contrast cu metabolismul energetic (aerob) al gazdelor, produce energie prin 
metabolism anaerob. 
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Esterazele sunt cele responsabile de ruperea legăturilor esterilor sau a amidelor 
intramoleculare.  

Odată cu realizarea funcţionalizării (Faza I), metabolitul sau produsul iniţial poate fi 
metilat sau asociat la un produs endogen (aminoacid, acid acetic, sulfuric sau glucuronic, 
glutation etc.).  

Reacţiile de conjugare sau Faza a II-a nu intereseză doar medicamentele şi derivaţii 
lor ci şi bilirubina, acizii biliari sau hormonii steroizi. 

Conjugările pot să se producă în reticulul endoplasmatic, procesul fiind catalizat de 
glucuronil-transferaze, 7-acetiltransferaze, sulfotransferaze sau 7 şi O-metiltransferaze. 

În cazul animalelor de fermă, în puţinele studii efectuate, de fiecare dată se face 
raportarea la sistemele de biotransformare hepatică. 

Echipamentul enzimatic specific ficatului de miel este mai complet decât cel de la ied 
(cu excepţia N-acetil-transferazei, care acceptă sulfametazina ca substrat).  

Expresia diferitelor forme de citocrom P 450 nu a fost omogenă.  
Anumite izoenzime cum ar fi P 450 III a, pot fi considerate ca “precoce”, dată fiind 

participarea lor în procese de biotransformare încă din primele zile de viaţă.  
O evoluţie rapidă a oxidării microzomale s-a constatat la bovine.  
Totuşi, în comparaţie cu ficatul rumegătoarelor, cel de la porc pare a fi dotat cu cele 

mai bune aptitudini de conjugare a substratului în glutation sau în acid acetic (lucru care ar 
putea sta la originea diferenţelor interspecifice în eliminarea şi farmacocinetica 
medicamentelor). 

La ovine, studiul comparativ al capacităţii oxidative şi de conjugare la nivel hepatic, 
pulmonar şi renal, demonstrază importanţa 7 şi O-dezalchilărilor din pulmon, în timp ce 
pentru ţesuturile hepatice, mai active sunt transferazele.  

 
Inducţia enzimatică a benzimidazolilor 

 
Numeroase medicamente conţinând un nucleu imidazolic sunt inductori ai enzimelor 

de biotransformare hepatică. În această categorie amintim: miconazolul, ketoconazolul, 
clotrimazolul, levamisolul şi benzimidazolii. 

Din cadrul benzimidazolilor, albendazolul, a fost obiectivul primelor investigaţii.  
La oameni trataţi de echinococoză administrările repetate ale albendazolului au 

condus la diminuarea concentraţiilor plasmatice ale sulfoxidului.  
De aceeaşi manieră, la rumegătoarele tratate cu albendazol cu boluri intraruminale, în 

trei doze zilnice sau şase doze împărţite în două zile, a antrenat o diminuare a sulfoxidului 
plasmatic în beneficiul sulfonei.  

Această creştere cantitativă a sulfonei în plasma subiecţilor trataţi cu ABZ a 
demonstrat o interacţiune metabolică. 

Testele de inducţie enzimatică au permis o concluzie la toate aceste observaţii prin 
teste efectuate pe şobolani prin măsurarea activităţilor enzimatice înainte şi după 
tratamente îndelungate (cu 10,6 mg/kg corp/zi) cu albendazol.  

S-a putut constata creşterea activităţii: citocromului P 450, a unor monooxigenaze, 
precum şi în activităţile de glucoronoconjugare ale naftolilor, ale p-nitrofenolului şi 
hidroxi-cumarinei. 

S-a constatat că efectul inductor nu determină sulfoxidarea ABZ sau sulfonarea 
ulterioară. 

De exemplu, în cazul oxfendazolului, studiile intreprinse pe iepuri, care au primit pe 
cale orală timp de 10 zile 0,9; 4,5 sau 22,5 mg/kgc.  

OFZ, au demostrat că dacă la dozele mici (0,9 mg/kg corp) nu a apărut nici o variaţie 
metabolică, celelalte două doze administrate au condus la creşterea semnificativă a 
citocromului P 450 total hepatic şi în special a fracţiunii  P 450-I.A2.  
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În cazul unui nivel neschimbat al ARN-ului corespunzător, mecanismul inducţiei va 
consta mai mult dintr-o stabilizare a proteinei decât dintr-o creştere a sintezei sale.  

De altfel, OFZ se leagă puternic la citocromii familiei P450-I.A, inductibilitatea 
enzimatică a acestui produs fiind comparabilă cu cea a albendazolului. 

Realizate pe culturi primare de hepatocite, compararea proprietăţilor inductoare ale 
fenbendazolului şi albendazolului a demonstrat o putere inductoare moderată în favoarea 
primul produs benzimidazolic.  

Această concluzie, legată de activitatea foarte puternică a sulfoxizilor în raport cu 
derivaţii parentali (FBZ, ABZ), demonstrază că metaboliţii sunt substraturi pentru 
citocromul P 450.  

De asemenea, se confirmă observaţiile provenind din cercetările efectuate pe celule 
hepatice de origine umană.  

În concluzie, numeroase antiparazitare din grupul benzimidazolicelor sunt supuse 
unui metabolism oxidativ hepatic.  

Aceste molecule sau metaboliţii lor sunt substraturile pentru flavin-monooxigenaze şi 
citocromul P 450.  

Este vorba de fapt de un proces de adaptare al funcţiilor biologice la prezenţa de 
substanţe străine, înainte ca ele să fie eliminate. 

Eliminarea benzimidazolilor se face pe cale urinară, 65% glucuronoconjugat, prin 
fecale 20% şi un procent mic, prin lapte, în general la 3 zile după administrare.  

Cu toate că benzimidazolicele apar în lapte sub formă de urme, 0,5-1%, datorită 
activităţii fungicide sunt suficiente şi fracţiuni de ppm pentru a inhiba fermentarea 
brânzeturilor.  

La 60 de ore după administrare de obicei dispar orice urme din lapte, remanenţa în 
carne în cantităţi reziduale fiind de 14-16 zile. 

 
A. Tiazolil – benzimidazolii (Tiabendazol şi Cambendazol) 

 
Tiabendazolul (TBZ, Cevasole, 7emapal, Tibenzole, Vormguard) 
Este 2-(4- tiazolil)-1H benzimidazolul  
Este primul produs din această grupă şi este folosit încă destul de larg (Fig. 7.9). 
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Fig. 7.19. Tiabendazol 
 

Metabolism: TBZ este rapid absorbit şi eliminat din organism.  
Vârfurile plasmatice sunt înregistrate la 4-7 ore de la administrare.  
Metabolitul major este 5-hydroxi-tiabendazolul, care se conjugă cu acidul glucuronic 

sau cu un sulfat. 90%din doză se excretă prin urină şi 5% prin fecale, în 48 ore, sub formă 
de metaboliţi, mai puţin de 1%, fiind eliminată sub formă de substanţă nemodificată.  

7u are perioadă de interdicţie, deci se poate utiliza la vacile de lapte. 
Toxicitatea: indexul de siguranţă este bun  de 16-17 ori doza 
Doze de 20 de ori mai mari decât cele terapeutice nu provoacă nici un efect secundar 

apreciabil nici chiar la animalele tinere sau debilizate.  
Dozele acestea nu au produs iritări ale mucoaselor, fotosensibilizări sau modificări 

ale valorilor hematologice.  
La purceii trataţi cu TBZ de două ori pe zi cu 100 mg/kg corp au scăzut rezervele de 

glicogen, ARN şi acid ascorbic şi au crescut valorile succinat-hidrogenazei, iar la câinii 
trataţi cu 200 mg/kg corp TBZ a determinat vomă şi leucopenie. 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
228 

Indexul de siguranţă este bun de 16 - 17 ori doza recomandată.  
Doze de 20 de ori mai mari decât cele terapeutice nu provoacă nici un efect secundar 

apreciabil nici chiar la animalele tinere sau debilizate.  
Dozaj: ovine: 50-70 mg/kgc; bovine: 100 mg/kgc; cabaline: 50 mg/kgc, suine: 50-

100 mg/kgc şi păsări: 1000 mg/kgc. 
Spectrul şi modul de folosire.  
La rumegătoare prezintă rezultate foarte bune în nematodozele cu Strongyloides, 

Bunostomum, Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, 7ematodirus şi Chabertia. 
Dozele sunt de 5-7,5mg/kg corp.  
În infestaţiile cu Dictyocaulus doza este de 20mg/kg corp având o eficacitate de 75%. 
La suine are eficacitate asupra Hyostrongylus rubidus şi Strongiloides ransomi.  
În ascaridioze se administrează în hrană 0,1% timp de o săptămână.  
La cabaline are rezultate foarte bune în strongiloidoze la animalele mari, iar la mânji 

în oxiuroză şi ascaridoză. 
Administrarea se face sub formă de paste care conţin corector de gust (Equizole). 
La păsări este indicat în singamoză la fazani (0,7-0,8mg/kg furaj) şi în amidostomoză 

la gâscă.  
 
Asocieri: 
Un produs, sub formă de pastă, este Thibenzole paste (10,6%) în asociere cu 

piperazina (13,2%).  
Tiprazolul este format din tiabendazol (4%) şi picadex (piperazină – 8%). 
Preparatul românesc se numeşte Terahelmint şi se poate întâlni sub formă de 

comprimate.  
Se poate administra la om, sau la păsări în singamoză, amidostomoză, nematodoze 

timp de 3 zile la rând, un comprimat pe zi cu repetare la două săptămâni. 
 
Cambendazolul (CBZ, Arcam, Bonlam, 7oviben) 
Este 2-(4-tiazolil)-5-(izopropilcarbamat)-1H benzimidazolul (Fig. 7.10). 
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Fig. 7.20. Cambendazol 
 

Este o pulbere albă fără miros şi gust, aproape insolubilă în apă dar solubilă în alcool. 
Activitate: împotriva nematodelor şi parţial cestodelor de la suine şi păsări. 
Metabolism: este absorbit rapid, dar prezintă un număr mare de produşi de degradare.  
Un procent mic (sub 5% din produsele excretate sunt CBZ nemodificat.  
Excreţia CBZ şi a metaboliţilor are loc în decurs de 72 de ore de la dozare în fecale şi 

urină.  
Reziduurile în cantitate mică (1,6 ppm) se pot găsi în ficat şi la 21 de zile după 

administrare (în doze unice de 34 mg/kgc).  
În această etapă reziduurile sunt asociate cu macromolecule neextractive, nivelurile 

extractive biodisponibile fiind de 0,1ppm.  
În tratamentul rumegătoarelor mari este necesară o perioadă medie de interdicţie 

pentru carne de 21 de zile înainte de tăiere. Incidenţa acestor anomalii este relativ mare 
(27%). 
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Absorbţia este redusă în tubul digestiv, partea care se absoarbe ajunge foarte repede 
în circulaţie. Concentraţia plasmatică nu este mai mare de 1% din doza administrată.  

Este metabolizat rapid într-un număr mare de produşi de degradare.  
Mai puţin de 5% se excretă sub formă nemodificată, cea mai mare parte (75%) se 

elimină prin fecale în 48 de ore, restul eliminându-se prin urină.  
Se pot întâlni cantităţi reziduale în ţesuturi şi organe, în special în ficat. 
Modul de acţiune se bazează pe împiedicarea încorporării glucozei, dar nu 

interferează nivelul glucozei la organismul gazdă. 
Este cunoscut ca un anthelmintic cu spectru larg, cu activitate asupra 

nemathelminţilor având acţiune bună asupra Dictyocaulus (peste 90% asupra formelor 
adulte şi 50-85% asupra stadiilor larvare) la bovine.  

Este foarte activ în nematodoze gastrointestinale, în special asupra formelor adulte, 
eliminând majoritatea L3 şi L4.  

Prezintă rezultate bune în terapia antihelmintică la suine, fiind mult mai eficient decât 
tiabendazolul în ascaridoza porcului.  

Se cunoaşte şi o acţiune în trichineloza porcului. 
La cabaline este activ asupra Habronemei muscae. 
La păsări este foarte eficace în parazitozele respiratorii, eliminând 99% din formele 

adulte. Se administrează în hrană 20mg/kgc., două zile consecutiv. Are acţiune ovicidă.  
Toxicitate: Este moderată fiind printre puţinele benzimidazolice cu index de 

siguranţă mic: doar de 2-3 ori doza, la bovine, dar de 10 ori doza, la ovine.  
În doze de 3-5 ori mai mari decât doza terapeutică produce inapetenţă la taurine şi 

diaree la cabaline. 
În doze de 50 mg/kgcorp (doze unice) administrat la oi cu o săptămână înainte de 

montă şi până la 25-30 zile după montă, poate scadea procentul de natalitate şi viabilitate la 
miei şi poate induce malformaţii ale membrelor (afectarea rotaţiei şi flexiei,. flexia 
carpiană excesivă, anormalită şi ale poziţiei, chiar apatie. 

Dozele de 1g/kg corp (de 10-15 ori mai mare) sunt, de regulă, letale.  
În ultimii 10 ani s-au descoperit efecte embriotoxice al oaie şi scroafă, de aceea nu se 

administrează în perioada concepţiei fătului, ci doar după 1-1,5 săptămâni de gestaţie. 
Dozaj: bovine: 30 mg/kgc; ovine: 20 mg/kg corp; cabaline: 20 mg/kg corp; suine: 20-

40 mg/kg corp; păsări; 75-150 mg/kg corp. 
 

B. Metil-carbamat benzimidazolii 
 

(Parbendazol, Mebendazol, Flubendazol, Ciclobendazol, Oxibendazol, Luxabendazol, 
Albendazol, 7icobendazol, Fenbendazol, Oxfendazol) 

 
Parbendazolul (PBZ)  
Este 2(metil-carbamat)5-butil-1H-carbamat benzimidazolul şi a fost primul dintre 

carbamat benzimidazoli. 
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Fig. 7.21. Parbendazol 
 

Are efecte teratogene recunoscute, motiv pentru care a fost scos din uzul veterinar. 
Mebendazolul (MBZ) 
Este [5-(benzoil)-1H benzimidazol-2yl] carbamat benzimidazolul 
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Fig. 7.22. Mebendazol 
 

Este un produs foarte eficace împotriva nematodelor, cestodelor, atât asupra adulţilor 
cât şi asupra larvelor având o activitate recunoscută anti filaria. 

Este o pulbere alb-gălbuie, inodoră, insipidă. Este un compus stabil.  
Se prezintă sub formă micronizată, mărime de sub 5µm şi fără a depăşi 10µm.  
Se poate prezenta şi sub formă de soluţie în eter, alcool, foarte solubilă în acid 

formic, practic insolubilă în cloroform. 
Metabolism. Se absoarbe sub 10% în plasmă, dar 95% din acesta se cuplează cu 

proteinele plasmatice şi metabolizarea are loc în ficat.  
Este bine tolerat având un index terapeutic de 20 de ori mai mare decât doza 

recomandată. 
Prezintă o absorbţie parţială, componentele absorbite realizează o concentraţie 

maximă în plasmă după 2-5 ore de la administrare.  
Cercetările au arătat că 80-90% MBZ este ingerat în decurs de 2-3 ore şi se elimină 

nemodificat în decurs de trei zile.  
Excreţia se realizează mai ales prin fecale, urină, bilă. Cea mai mare parte se elimină 

prin fecale.  
La porc se elimină prin urină, sub formă decarboxilată, până la 50%.  
La bovine se elimină prin urină 5-10%.  
Cantităţi reziduale pot fi găsite în ţesuturi şi organe, perioada de interdicţie fiind de 7-

14 zile. 
Mecanismul de acţiune este bazat pe inhibarea preluării glucozei, glucoza pătrunde 

în mod normal prin peretele intestinal unicelular prin mecanisme pasive şi active în 
lichidul celomic. Mebendazolul interferează difuziunea pasivă.  

Această lipsă de absorbţie a glucozei va fi suplinită prin depleţia rezervelor proprii de 
glucoză ceea ce va determina parazitul să devină incapabil de a-şi produce ATP-ul necesar.  

Expulzarea viermilor este un proces lent de 2-3 zile, şi la acest produs cunoscându-se 
o activitate vermicidă, larvicidă, ovicidă. 

Perioada de interdicţie este de şapte zile la oaie. Se foloseşte mai rar la bovine. 
Spectrul de activitate. Substanţa este foarte activă (96-100%) asupra numeroaselor 

specii de nematode care parazitează în tractul gastrointestinal, în special la cabaline şi 
păsări, dar şi la celelalte specii.  

Se recomandă în parazitozele cu strongiloizi şi oxiuri iar la păsări în singamoză, 
ascaridioză, uncinarioză, capilarioză, unde produsul este foarte eficace.  

Toxicitatea. Nu este embriotoxic, s-au întâlnit totuşi efecte teratogene la rozătoarele 
de experienţă.  

La cabaline doza poate fi mărită chiar şi de 40 de ori fără efecte semnificative, 
comparativ cu dozele terapeutice. Spre deosebire de cambendazol şi parbendazol nu se 
cunosc efecte embriotoxice sau teratogene în administrarea la femelele gestante.  

La cabaline doza terapeutică este de 7,5mg/kg corp, DL50 fiind de 200mg/kg corp. 
Doze pe specii:  
- 10-20   mg/kgc.  ovine;  
- 5-10     mg/kgc. cabaline;  
- 25-50   mg/kgc. câine.  
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- 20        mg/kgc. suine;  
- 50-100 mg/kgc. păsări. 
 

Comerciale: Telmin sub formă de granule care conţine 10% substanţă activă 
(Mebenvet). 

 

Flubendazolul (FBZ)  
Este 2-(metil carbamat –5–benzoil-(4–fluoro-benzoil) -1H - benzimidazolul (Fig. 

7.13).  
Este analogul fluorinat al mebendazolului care rezultă din hidroliza carbamatului şi 

din reducerea cetonei. Este folosit mai mult în terapia umană.  
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Fig. 7.23. Flubendazol 
 

Activitate: A.u.v., în nematodozele suine. 
Metabolism. Se absoarbe slab şi ca nivel plasmatic produce 1/10 din nivelele 

plasmatice ale mebendazolului. Metaboliţii se găsesc în urină şi fecale, iar după 
cetoreducere se găsesc atât în urină cât şi în fecale.  

Perioada de interdicţie este de 14 zile. 
Toxicitate. Cantităţi de 40-50 de ori doza terapeutică sunt suportate destul de bine, 

necunoscându-se încă efecte embriotoxice. 
Doza este de 5mg/kg corp la sau 30 ppm în furaje, mai multe zile succesiv la suine. 
 
Ciclobendazolul (CyBZ) 
Este 2-(metilcarbamat)-5-(ciclopropil-carbonil) 1H benzimidazolul (Fig. 7.14). 
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Fig. 7.24. Ciclobendazol 
 

Este un produs nou folosit împotriva tuturor nematodelor, în special cele întâlnite la 
rumegătoare. 

Toxicitatea: este destul de ridicată. Teratogenitatea şi timpul de interdicţie mare de 
24 zile, nu indică produsul pentru producţia de lapte - carne. 

 

Oxibendazolul (OBZ) 
Este 2-(metil -carbamat)-5-(n-propoxi) -1H benzimidazolul (Fig. 7.15). 
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Fig. 7.25 Oxibendazol 
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Este cel mai bun antihelmintic la cabaline în nematodoze gastrointestinale şi 
pulmonare.  

Metabolism: Vârful plasmatic apare repede (la 4-6 ore după dozaj) şi în jur de 40% 
din medicament este excretat prin urină până la 9 zile post tratament.  

Excreţia se realizează prin urină, timp îndelungat (după 9 zile se găseşte 40% din 
medicament).  

Perioada de interdicţie este 14 zile pentru carne şi 48 de ore pentru lapte. 
Toxicitate: indicele terapeutic este bun, fiind de 60 ori doza recomandată (la bovine), 

dar dozele mari timp îndelungat au o oarecare activitate embriotoxică.  
OBZ nu este recomandat la armăsari în perioada montei dar se poate utiliza în 

siguranţă la iepele gestante. 
 

Dozaj:  
- bovine: 5-10 mg /kgcorp;  
- ovine: 5 mg /kg corp;  
- cabaline: 10 mg /kg corp;  
- suine: 5-15 mg /kg corp. 

 

Luxabendazolul (LBZ)  
Este 2-(metil-carbamat)-5-(ciclopropil-carbonil) 1H benzimidazolul (Fig. 7.16). 
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Fig. 7.26. Luxabendazol 
 

Este un produs cu foarte bună eficacitate asupra tuturor nematodelor şi trematodelor 
tinere şi adulte mai ales la ovine. 

Metabolism. După administrarea orală, 95% din medicamentul absorbit se cuplează 
la proteinele plasmatice şi la cele serice.  

O mare parte din doză (71%) se va excreta prin fecale ca şi LBZ nemetabolizat.  
În jur de 12% apare sub formă de metaboliţi, 13% se poate detecta în urină (din care 

5% este LBZ nemetabolizat). 
Toxicitate: dozele de 100 mg/kg corp nu sunt toxice pentru ovine, la această doză 

neidentificându-se activitate mutagenă sau teratogenă. 
Dozaj: 7,5 mg/kg corp (sau 10 mg/kg corp în trematodoze) la rumegătoare. 
 
Albendazolul (ABZ)  
Este 2-(metilcarbamat)-5 -(tiopropil)-1H – benzimidazolul (Fig. 7.17.). 
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Fig. 7.27. Albenazol 
 

Activitate: este unul dintre cei mai răspândiţi compuşi benzimidazolici cu bune 
rezultate în combaterea majorităţii nematodelor adulte şi larvelor, inclusiv asupra formelor 
larvelor în hipobioză. ABZ prezintă activitate relativ bună şi asupra cestodelor şi formelor 
adulte de trematode. 
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Metabolism. ABZ este rapid metabolizat în sulfonă şi mai apoi în sulfoxid.  
La ovine, în jur de 50% din doză este excretată prin urină, în general în primele 48 de 

ore, (din care 30% în primele 24 h.).  
Cantităţi foarte mici de ABZ pot rămâne nemetabolizate, retenţia ruminală crescând 

nivelurile plasmatice precum şi activitatea antihelmintică.  
Reziduurile de medicament pot persista pentru mai multe zile, de aceea se recomandă 

o perioadă de interdicţie de 10 zile la ovine şi de 14 zile pentru bovine înainte de tăiere, 
nefiind de dorit pentru tratarea vacilor de lapte. 

Toxicitate. Indicele de siguranţă este de 8-20 de ori doza, dozele mărite de peste 15 
ori doza având efecte embriotoxice. 

Dozaj: ovine: 5-7,5 mg/kgc.; bovine: 7,5-10 mg/kgc.; cabaline; 5 mg/kgc.  
Există condiţonat şi sub formă de boluri intraruminale (Proftril). 
Se mai cunoaşte şi Albendazol-Sulfoxidul sau 7icobendazolul, (ABZSO) fiind 

asemănător cu precursorul său, ABZ. 
 
Fenbendazolul (FBZ) 
Este 2 - (metil carbamat - 5 - (tiofenil) - 1H – benzimidazolul (Fig. 7.18).  
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Fig. 7.28. Fenbendazol 
 
Activitate. FBZ are un spectru larg şi este foarte folosit împotriva tuturor nematodelor 

importante (inclusiv larvele hipobiotice) şi asupra unor cestode. 
Metabolism. Este bine absorbit în tractul intestinal, vârfurile plasmatice atingându-se 

la 28-30 ore după tratament.  
Cei mai importanţi metaboliţi sunt sulfonele şi sulfoxizii.  
Mai mult de 35% din doze sunt eliminate prin urină (restul prin fecale).  
Principalul metabolit apare la rumegătoare, ca urmare a hidroxilării inelului fenil 

când au loc unele dezetoxicarbonilări. La suine pot apărea numeroşi metaboliţi. 
Perioada de interdicţie este de 14 zile pentru carne şi 72 de ore pentru lapte. 
Toxicitate. FBZ este extrem de sigur (peste 100 de ori doza), şi nu este embriotoxic.  
La bovinele cu forme grave de nematodoze pulmonare, tratamentele pot da uneori 

reacţii alergice, ca răspuns al distrugerii “in situ” a paraziţilor pulmonari. 
Dozaj. Bovine: 7,5 mg/kgc; ovine: 5 mg mg/kgc; cabaline: 5-10; suine: 5 mg/kgc şi 

carnasiere: 100 mg/kgc (sau 20 mg/kgc 5 zile).  
 
Oxfendazolul (OFZ)  
Este 2(metilcarbamat)-5(feniltsulfinil)-1H-benzimidazolul (Fig. 7.19). 
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Fig. 7.29. Oxfendazol 
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Activitate. OFZ este eficace împotriva tuturor nematodelor şi formelor lor inhibate, 
precum şi în cazul cestodelor adulte. Se cunosc condiţionări pentru administrare 
intraruminală. 

Metabolizare. OFZ este metabolitul sulfoxid al fenbendazolului şi, probabil, derivatul 
care este răspunzător de activitatea ambelor forme  

Metaboliţii principali apar consecutiv hidroxilărilor la carbonul 4 al grupului tiofenil, 
în urma hidrolizei metilcarbamatului şi după oxidarea sau reducerea sulfoxidului.  

Eliminare. Majoritatea metaboliţilor este excretată prin fecale la 48 ore (65%) de la 
administrare. Hidroximetaboliţii sunt excretaţi sub forma glucuronaţilor sau sulfaţilor din 
urină.  

Perioada de interdicţie este de 14 zile. 
Toxicitate: indicele de siguranţă este de 10 ori mai mare decât dozele recomandate, 

dar dozele mai mari sunt embriotoxice pentru oile gestante, provocând febră, enterită şi 
mortalitate până la 16% din cazuri. 

Dozaj. Bovine: 4,5mg/kgc; ovine: 5mg/kgc; cabaline: 10 mg/kgc.; suine: 4,5 mg/kgc. 
 

B. Tiobendazolii halogenaţi 
 

Triclabendazolul (TCBZ, Triclabendazole, Endex, Fascinex, Parsifal) 
Este 2-(thio-metil) -5-(2,3 -diclorofenoxi) 2- (metil-thio) benzimidazolul (Fig. 7.20). 
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Fig. 7.30. Triclabendazol 
 

Activitate. TCBZ are o activitate foarte bună asupra trematodelor (F. hepatica) de la 
vârsta de o zi, până la stadiul de adult, (fiind slab activ însă asupra lui Dicrocoelium). De 
reţinut că produsul nu are activitate asupra nematodelor. 

Metabolism. Cei mai importanţi metaboliţi ai TCBZ la oi sunt sulfoxizii şi sulfonele 
corespunzătoare, care se regăsesc în plasmă atât în stare liberă, cât şi conjugată, (sunt 
metaboliţii majori din bilă).  Astfel, 40,5% din doză se va regăsi în excreţia bilei şi doar 
6,5%, în urină.  

Perioada de interdicţie este de 28 de zile.  
Nu se va administra la animalele care dau lapte pentru consumul uman. 
Toxicitate. TCBZ este bine tolerat atât de oi, cât şi de bovine (la 200 mg/kg corp, nu 

se cunosc efecte embriotoxice sau teratogene). 
Dozaj. Bovine: 12 mg/kgc. şi 10 mg/kgc. la ovine şi caprine. 

 
D. Pro – Benzimidazolicele 

 

Aceşti produşi au capacitatea de a cicliza in vivo transformându-se în benzimidazoli.  
Din această cauză fiind necesară administrarea în doze suficient de mari pentru a 

produce cantităţi suficiente de metaboliţi. 
 
Tiofanatul (Rintal, Rintal plus., TPT)  
Este Acidul 4,4-0-fenil-n-bis(3tialofanic) dietilester.  
Acesta va trece în metabolitul său major, lobendazol: 2-etilbenzimidazol-2yl 

carbamat, (Fig. 7.21), cu activitate foarte bună asupra majorităţii nematodelor tinere şi 
adulte.  
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Fig. 7.31. Tiofanat 
 

Activitatea tiofanatului se bazează în pe activitatea lobendazolului, recomandându-se 
o perioadă de interdicţie de două zile pentru carne. 

Toxicitate. Tiofanatul este un produs foarte sigur, administrarea chiar şi a 1g/kg corp 
nu este toxică pentru ovine. La bovine doze de trei ori mai mari sunt urmate de inapetenţă 
şi apatie. Dozaj.  

- Bovine 50 mg/kgc.; 
- Ovine: 50 mg/ kgc. şi  
- Suine 5-12 mg/kgc. 
 

Febantelul (FBT) 
Clasificările mai vechi au inclus febantelul în categoria derivaţilor de guanidină, 

actualmente el făcând parte din grupul benzimidazolicelor.  
El este 7 2-[2,3bis- (methoxicarbonil)-guanidină]-5(feniltio)fenil-2-metoxiacetamida 

care este precursorul fenbendazolului: metil-[5-(feniltio)-14benzimidazol-yl]-carbamatul. 
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Fig. 7.32. Febantel 
  

Are activitate foarte bună asupra nematodelor gastrointestinale.  
Metabolizarea. Este foarte repede absorbit şi metabolizat.  
Absorbţia intestinală este mult mai rapidă decât cea a oxfendazolului, produsul fiind 

bine tolerat şi în doze mărite de 40 de ori. 
Perioada de interdicţie este de 8-10 zile pentru carne şi 48 de ore pentru lapte.  
Toxicitate. FBT este foarte bine tolerat şi la de 40 de ori doza recomandată 
Dozaj: 
- bovine: 7,5 mg/kgc.;  
- ovine: 5 mg/kgc.;  
- suine: 5 mg/kgc. (sau 15-30 ppm, 6 zile în furaje);  
- cabaline: 6-20 mg/kgc. 
 

�etobiminul (7TB)  
Este 7-metoxicarbonil 7’-(2-nitro-5-propyl-fenyl-thio)-7’’-(2-acid ethyl-sulfonic) 

guanidina care ciclizează în albendazol: methyl 5-(propyl-thio)-1,4-benzimidazol-2yl-
carbamat. 
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Fig. 7.33. )etobimin 

Activitate  
NTB este activ asupra tuturor nematodelor gastrointestinale precum şi asupra 

cestodelor şi trematodelor.  
 

Metabolism 
Când se dozează oral, NTB este metabolizat de către flora intestinală în ABZ şi, mai 

apoi, convertit în ABZSO (albendazolsulfoxid sau nicobendazol).  
Acesta va fi oxidat de către ficat într-o sulfonă specifică.  
Niveluri mici ale ambilor metaboliţi pot să apară pentru un timp foarte scurt în lapte 

după administrari pe cale subcutanată. Laptele poate conţine NTB nemodificat.  
 

Perioada de interdicţie  
Este de 5 zile pentru ovine şi de 10 zile pentru bovinele destinate abatajului şi de 72 

ore, respectiv 48 de ore pentru laptele destinat consumului public. 
 

Toxicitate 
Doze foarte ridicate de NTB pot fi embrioletale şi teratogenice (pentru şobolani).  
De aceea, se recomandă evitarea utilizării produsului în primele 7 săptămâni de 

gestaţie (la bovine) sau 5 săptămâni (la ovine). 
 

Dozaj pe specii: 
Bovine: 7,5 mg/kg corp (sau 20 mg/kg corp pentru larvele inhibate) sau 12,5 mg/kg 

corp (pentru formele injectabile);  
Ovine: 7,5 mg/kg corp (sau 20 mg/kg corp pentru larvele inhibate) cestode şi 

trematode. Există şi condiţionări injectabile. 
Ultimul compus pro-benzimidazolic semnalat în literatura de specialitate este:  
Fenil-tioureea-pro-benzimidazolul, care se află încă în testarea iniţială. 
Prezentarea locului şi mecanismului de acţiune al antihelminticelor şi prezentarea 

grupei benzimidazolicelor (cu valorile indicilor terapeutici, perioada de interdicţie, dozajul, 
contraindicaţiile) se pot vedea în Tabelele 7.1. şi 7.2. 
 

Tabelul 7.1.       
Antihelminticele (loc de acţiune, mecanism de acţiune) (Sinteza) 

 
 

Locul de acţiune şi procesul afectat Substanţele 

1.    Transportul glucozei Benzimidazolice Procese producătoare de 
energie 2.    Procese mitocondriale 

2.1. Sistem fumarat-reductaza 
2.2.  Sistem citocrom 

Benzimidazolice, 
Salicilanilidele, 
Fenolii substituiţi 

1.     Blocarea acetilcolinesterazei Derivaţi organofosforici 
2.     Agonism colinergic Imidazotiazolice, Pirimidine 
3.     Hiperpolarizaţie musculară Piperazine 

Funcţii neuromusculare 

4.     Aceentuarea producţiei GABA Avermectine 
Lezarea musculaturii Praziquantel 
Lezarea tegumentului Sărurile de bunamidină 
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Tabelul 7.2. 
 

Dozajul, perioada de interdicţie, indexul de siguranţă şi precauţiile la benzimidazolice (Sinteză) 
 
 

)r. 
crt. 

Denumire comună şi  
comercială 

Dozaj 
mg/kg.corp 

Interdicţie 
zile 

Index  
terapeutic 

Precauţii 

1. 

Tiabendazol (TBZ) 
Equizole, Omnizol, Thibenzole, 
Tomnisol, Stronglozole, Tecto, 

Bovizole, Thiaben 

Oi       = 50-70  
Vaci    = 100 
Ca       = 50  
Porci    = 50-100 
Păsări   = 100 

Lapte  = 14 
Carne  =  6 

16-24 - 

2. 
Parbendazol (PBZ) 

Helmatac, Wormguard, 
Vermium, Dirispec, Broadspec 

Oi         = 20-30 
Vaci      = 30 
Cai        = 5 - 20 
Porci     = 50-100 

Carne = 6 30 
Contraindicat în primele 
două luni de gestaţie la 

toate speciile 

3. 

Cambendazol (CBZ) 
Bonlam, Bovicam, Cambet, 

7ovazole, Camavet, Equiben, 
7oviben 

Oi         = 20 
Vaci     = 20 
Cai       = 20 
Porci   = 20 - 40 
Porumbei = 75 – 150 

Carne = 21 3-10 
7u se recomandă în 

prima lună de gestaţie la 
oi şi iepe 

4. 

Mebendazol (MBZ) 
Ovithelmin, Panthelmin, 

Telminhic, Telmin, Mebenvet, 
Vermirax, Supaverm, Telkan 

Oi        = 10-15 
Vaci    = 5-10 
Cai      = 300 ppm, 30 zile 
Porci   = 25-50, 2x/zi 5 zile 
Păsări   = 10 x 3 zile 

Carne = 14 48 
7u se administrează la 
porumbei şi vacile de 

lapte 

5. 

Oxibendazol (OBZ) 
Anthelcide, Equitac, Equidin, 

Equiminthe, Loditac, 
Vermequine, Polverkan, 

Ucamix 

Oi         = 5 
Vaci     = 5-10 
Cai       = 10 
Porci   = 5-15 

Lapte = 2 
Carne = 8 

60 
7u se administrează la 
armăsari în perioada 

montei 

6. Fenbendazol (FBZ) 
Panacur, Axilur, Safeguard 

Oi       = 5 
Vaci   = 7,5 
Cai     = 5-10 
Porci  = 5 
Câini = 100 sau 20 x 5 zile 

Lapte = 3 
Carne = 8 

100 - 

7. 
Oxfendazol (OFZ) 

Systamex, Synanthic, Repidose, 
Benzhelmin 

Oi       = 5 
Vaci   = 4,5 
Cai     = 10 
Porci  = 4,5 

Carne = 14 10 
În doze mici poate 
deveni embriotoxic 

8. 

Albendazol 
Valbazen, Zental, Vermitan, 

Powacide, Proftril, 
Rombendazol, Bilutac, Disthelm 

Albendoral, Mediamix, 
Rumifuge 

Oi       = 5 - 7,5 
Capre = 7,5 - 10 
Vaci   = 7,5 - 10 
Cai     = 5 

Carne = 5 8 

7u se recomandă 
administrarea în prima 
lună de gestaţie la 

rumegătoare 

9. 

Flubendazol (FlBZ) 
Flubenol, Flumexal, Medibenol, 

Flumexal, Flubemix, Flustat, 
Medibenol 

Porci  = 5 sau 300 ppm 1 
săptămână în furaj 

Carne = 14 40 - 

10. Luxabendazol (LBZ) 
Oi  = 7,5-10 în 
trematodoze 

În testare 10 - 

11. 
Triclabendazol (TcBZ) 

Triclabendazole, Endex, 
Fascinex, Parsifal 

Oi       = 10 
Capre = 10 
Vaci   = 12 în trematodoze 

Carne = 28 10 
Contraindicat la vacile 

de lapte 

Pro benzimidazolice 

12. Ricobendazol (RBZ) 
Bental, Ricoben 

Oi       = 5 - 7,5 
Vaci   = 7,5 – 10  

Carne = 10 8 
7u se recomandă în 

prima lună de gestaţie la 
vaci 

13. 
Febantel 

Rintal, Armadose, Bayverm, 
Febantel 

Oi       = 5 - 7,5 
Vaci   = 7,5 - 10 
Cai     = 5 - 20 
Porci  = 5 sau 150–300 
ppm, timp de o săptămână 

Carne 
Ovine  = 10 
Bovine =  7 

40 - 

14. 
Tiofanat (TPT) 

7emafax, Cercobin, Stongnate, 
Vermadox, Topsin, Flukombin 

Oi       = 50 
Vaci   = 50 
Porci  = 5 – 12, 14 zile 

Carne = 7 100 - 

15. 7etobimin (7TB) 
7etobimin, Hapadex  

Oi       = 7,5 – 20 pt. larvele 
inhibate, trematode, cestode 
Vaci   = 7,5 – 12,5 
injectabil 

Lapte = 3 
Carne =5-

10 
8 

7u este recomandat în 
primele trei luni de 

gestaţie 

16. Feniltioureea  (în testare) - - - - 
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Alte activităţi ale benzimidazolicelor 
 

Majoritatea testelor efectuate pe şoareci infestaţi cu Trichinella spiralis, indică faptul 
că benzimidazolicele au eficacitate ridicată în faza intestinală (la o săptămână de la 
expunere) sau în faza de migraţie (2-3 săptămâni) a parazitului.  

Tratamentul este foarte dificil în stadiul de larve închistate dar se poate realiza cu: 
tiabendazol, fenbendazol, albendazol sau cu oxibendazol.  

În medicina umană tiabendazolul s-a putut folosi cu succes împotriva nematodelor cu 
penetrare transcutanată, caz în care, aplicarea de topice este mult mai eficace decât 
tratamentul oral (unguente 10-15%). 
 

Soluţii noi în folosirea antihelminticelor 
 

Benzimidazolicele şi macrolidele sunt medicamente sigure, eficace, dar datorită 
utilizării nejudicioase apare tot mai frecvent fenomenul de rezistenţă.  

Pe măsură ce fenomenul a luat amploare, producătorii s-au gândit la noi soluţii pentru 
combaterea acestui neajuns.  

Una din propunerile lor a fost asocierea substanţelor active de antihelmintice, 
alegându-se combinaţiile cele mai potrivite în combaterea fenomenului şi în întreruperea 
ciclului păşune-animal-păşune (acolo unde este cazul).  

O altă alternativă, revoluţionară în lupta antihelmintică, a fost introducerea 
dispozitivelor cu eliberare lentă şi secvenţială (bolurile intraruminale).  

Faţă de tratamentele aplicate în mod regulat, de o manieră strategică, dar cu 
eficacitate scăzută asupra poluării păşunilor, noile produse din această categorie au permis 
un control mult mai bun al parazitismului pe păşune.  

Totuşi este de reţinut că durata de activitate a unui bol intraruminal este mai scurtă 
decât sezonul de păşunat, animalele tratate în acest mod riscând expuneri la infestaţii 
parazitare la finele acestuia (situaţii ce ar putea antrena pierderi economice importante).  

Aceste moduri de terapie sunt avansate şi reprezintă o alternativă în practică, (având 
în vedere că vaccinurile antihelmintice nu au apărut încă pe scară largă.  

Până acum se cunoaşte doar produsul Dictol). 
 

Combinaţiile de antihelmintice 
 

În ideea de a creşte spectrul de activitate a unui produs în ultima vreme tendinţa este 
de a asocia numeroase combinaţii de medicamente.  

Aceste asocieri sunt de obicei de tip sinergic sau de potenţare a efectelor fiind 
complementare ca activitate şi spectru.  

Asocierile vor respecta toţi factorii vizaţi în strategia de control a bolii (vârsta 
animalelor, evoluţia, ciclul evolutiv al paraziţilor, dozaj etc.). de exemplu un tratament 
antinematoda- anticestoda la un căţel sugar ar fi fără rost deoarece acesta încă nu 
„adăposteşte” cestode. Atunci când se face tratamentul de toamnă la rumegătoare pentru 
nematode şi trematode, asocierile vor avea în vedere şi combaterea nematodelor inhibate şi 
a trematodelor imature. În acest caz se vor asocia cu succes fasciolicide cu nematodicide, 
la care adesea li se mai adaugă şi suplimente de microelemente adesea deficitare în dieta 
animalelor (cum ar fi cobaltul sau seleniul). 

La câine şi pisică, parazitismul cu cestode este adesea asociat cu nematodele, de 
aceea şi asocierile împotivă vor avea eficienţa dorită în dehelmintizarea animalelor.  

Levamisolul poate fi asociat cu toxoizii de Clostridium spp., combinând într-o 
singură administrare o vaccinare şi o dehelmintizare.  

În tabelul 7.3. sunt redate cele mai cunoscute asocieri antihelmintice a.u.v. 
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Tabelul 7.3.                                          
Combinaţii uzuale de antihelmintice 

(după Brander, 1991) 
 

Combinaţia Activitatea  Specia ţintă 

Ivermectină + Clorsulon �ematode, trematode adulte Rumegătoare 
Tiabendazol + Rafoxanid �ematode, trematode adulte Rumegătoare 
Tetramisol + Bitionol �ematode, trematode adulte Rumegătoare 
Tiofanat + Brotianid �ematode, trematode adulte Oaie 
Levamisol + Oxiclozanid + Co + Se �ematode, trematode adulte, deficienţa în microelemente Rumegătoare 
Oxibendazol + Rafoxanid + Co �ematode, trematode adulte, deficienţa în microelemente Rumegătoare 
Albendazol + Co �ematode, trematode adulte, deficienţa în microelemente Rumegătoare 
Fenbendazol + Co + Se �ematode, deficienţa în microelemente Rumegătoare 
Febantel + Co + Se �ematode, deficienţa în microelemente Rumegătoare 
Tiabendazol + Co �ematode, deficienţa în microelemente Rumegătoare 
Levamisol + Vaccin anticlostridian �ematode, Clostridia Oaie 
Morantel + Dietilcarbamazina �ematode, inclusiv formele pulmonare Rumegătoare 
Mebendazol + Triclorfon �ematode,  Cal 
Febantel + Triclorfon �ematode,  Cal 
Tiabendazol + Piperazina �ematode, inclusiv Ascaris Cal 
Tiofanat + Piperazina �ematode,  Porc 
Pirantel + Oxantel �ematode, inclusiv Ancylostoma Câine 
Febantel + Praziquantel  �ematode, Cestode Câine 
Pirantel + Epsiprantel �ematode, Cestode Câine 
Toluen + Diclorofen �ematode, Cestode Câine 
Thenium + Piperazina (sinergism) �ematode Câine 

 

Există şi alte antihelmintice în uz, (unele în terapia umană, altele cu toxicitate mare 
sau spectru prea îngust, care nu au fost tratate).( tabelul7.4.) 
 

Tabel 7.4.                          
Activitatea consacrată a altor antihelmintice 

(după Brander, 1991) 
 

Uzul consacrat Substanţa activă 

Trematode adulte hepatice  (rumegătoare) Bitional 
Bromophenophos 
Bromoxanid 
Brotianid 
Tetraclorura de carbon 
Clioxanid 
Diclorofenol 
Hexacloretan 
Menichlofolan 
Metrifonat 
Resorantel 
Tribromsalocilanilida 

�ematode   
(rumegătoare) 

Bephenium 
Methitidina 

�ematode (cabaline şi animale de companie) Coumaphos 
Fenclorphos 
Fosfirat 
7aftalophos 

�ematode (câini şi pisici) Amidatel 
Butamisol 

�ematode  (Trichuris) Diphetarsona 
Dithiazanina 
Vincophos 

�ematode şi cestode (câini şi pisici) 7idanthel 
Ticarbodina 
Uredophos 

�ematode (Ancylostoma) Tiacetarsamida 
Cestode (câini şi pisici) Arecolina 

Paromomicina 
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Bolurile intraruminale 
 

Incidenţa economică mare a afecţiunilor parazitare în creşterea animalelor a incitat 
specialiştii din industria medicamentului veterinar la a căuta forme medicamentoase 
adaptate la efective mari care să fie uşor de administrat şi care să asigure o acţiune 
prelungită.  

În această categorie recent apărute sunt bolurile de medicamente antiparazitare 
destinate rumegătoarelor. 

 

Eliberarea substanţelor active în această situaţie se face pe mai multe căi: 
 

• prin procesul de difuziune; 
• prin eroziunea progresivă; 
• prin sisteme electronice de eliberare (eliberarea aceasta fiind: continuă sau 

periodică-programată). 
 

Administrările de antiparazitare sub alte forme, pot avea rezultate fluctuante la 
speciile rumegătoare (datorită reflexului de închidere a gutierei esofagiene). 

Eficacitatea poate fi restabilită şi chiar mărită prin administrarea directă în rumen a 
bolurilor. Un alt inconvenient major al terapiei antiparazitare este perioada scurtă de 
acţiune. Această situaţie va permite reinfestarea rapidă a animalelor care se află la păşunat 
şi deci, continuarea reciclajului păşune – animal -păşune. 

 
a) Sistemele de eliberare continuă 

 
Sistemul de eliberare continuă pt. albendazol  

 
Proftril bolus (Smith Kline)  
Este construit în idea procesului de difuziune în mod continuu în rumenul oilor sau a 

vacilor a unor doze mici, dar continue de ABZ (fig. 7.34.). 
 

 
 

 Fig. 7.34. Bol Proftril (Smith Kline)  
 

Aspectul este cilindric 9/1,6cm pt. ovine; 1,25/3,5cm pt. bovine, greutatea lor fiind de 
18g pentru ovine şi 86g pt. bovine.  

Ele sunt prevăzute la o extremitate cu două aripi ce previn regurgitarea şi tranzitul 
digestiv, la cealaltă extremitate existând un opercul având un orificiu circular prin care 
după solubilizarea comprimatelor de ABZ conţinute în fluidul ruminal vor asigura timp de 
90 de zile aproximativ 1mg de ABZ/kgcorp.  

Studiile au demonstrat o scădere a eliminării ouălor în mediu într-o proporţie de 65-
85%, comparativ cu martorul tratat tradiţional cu soluţii de ABZ. 

 
Sistemul de eliberare continuă pentru morantel tartrat 

 
Paratect (Pfizer)  
A fost primul bol cu eliberare continuă şi conţine morantel tartrat.  
Bolul constă dintr-un difuzor sub forma unui cilindru de oţel inoxidabil (8,7/2,6) cu 

greutatea de 130 g, (22,7 g substanţă activă/bol sau 11,8/bol FLEX) care are prevăzut la 
ambele extremităţi o membrană semipermeabilă constituită dintr-un ester de 
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polietilenglicol şi de metafosfat sodic cu grosime de 2 mm, inserate la tub prin inele de 
aluminiu (fig. 7.35.). 
 

 
 

Fig. 7.35. Bolul Paratect Flex. (Pfizer) 
 

Părţile metalice sunt îmbrăcate într-o membrană albă de poliolefină cu scopul de a 
elimina eventuala iritaţie a mucoasei ruminale.  

Administrarea ace-stui bol se face cu ajutorul unui aruncător de boluri special 
(fig.7.36.). 
 

 
 

Fig. 7.36. Aruncător pentru boluri şi bol Paratect  
 

Dizolvarea lentă progresivă a morantelului va asigură protecţie animalului între 60 şi 
80 de zile. 

 
Sistemul de eliberare continuă a ivermectinelor 

 
Enzec şi Alzet- Osmotic-pump (MSD) 
Este un sistem nou de difuzare, constituit dintr-un rezervor care conţine soluţie 

micelară de ivomec şi o veziculă permeabilă la apă în care se află o soluţie foarte 
concentrată (de osmolaritate mare) sub presiune (pompa).  

Ambele (rezervorul şi vezicula) sunt închise într-un cilindru metalic, comunicarea 
cilinrului la exterior fiind făcută printr-un por.  

Pătrunderea apei în pompă (vezicula) prin permeabilitate va mări volumul acesteia 
având ca urmare compresia asupra rezervorului de ivomec care va elibera astfel în mediul 
ruminal (prin por) substanţa activă.  

Dozele eliberate sunt determinate de concentraţia soluţiei din veziculă. 
Studiile au arătat că dozele eliberate pe durata a 40 de zile au fost cuprinse între 3,2-

16,6-24,4 şi 33,7 µg/kg/zi, ceea ce corespunde unor concentraţii plasmatice de 5,9,12, 
respectiv 17 mg /ml (dispozitivul studiat având o densitate de 2,7g/ml).  

Acest studiu a avut în vedere şi eliminarea formelor ectoparazite, dând şi aici 
rezultate satisfăcătoare.  

Deşi acest sistem nu se află pe piaţa românească sistemele de eliberare continuă 
pentru ivermectine sunt de viitor, şi au în plus avantajul combaterii ectoparaziţilor. 
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Sistemul de eliberare continuă pentru levamisol 
 

Cronominthic bolus (Virbac)  
Este tot un difuzor, acest bol cilindric (cu peretele constituit din polimeri) asigură 

difuziunea continuă a levamisolului în-corporat în masa sa (fig. 7.37.). 
Concentraţia antihelminticului este în raport cu cantitatea de antiparazitar eliberată 

zilnic şi cu durata tratamentului dorit.  
Acest sistem se recomandă a fi administrat cu cinci săptămâni înaintea apariţiei 

perioadei bronşitelor verminoase, animalele purtătoare de boluri ne mai necesitând 
intervenţii terapeutice în cursul sezonului de păşunat. 
 

 
 

Fig. 7.37. Chronomintic bolus (Virbac) 
 

Sistemul de eliberare continuă pt. oxfendazol (OFZ) 
 

Synanthic multidose bolus (Pitman Moore) 
Se aseamănă în principiu cu sistemul Proftril (ABZ), el asigurând OFZ 0,25-0,50 mg 

/kgc. pentru 40 de zile (fig. 7.38.). 

 
 

Fig. 7.38. Synanthic multidose bolus (Pitman Moore) 
 

După administrarea a două boluri la interval de 40 de zile efectul a durat până la 
114zile după administrare.  

Folosirea acestor boluri a fost net favorabilă administrării orale (drench) cu acelaşi 
produs (sporul mediu zilnic fiind cu 50-70% mai mare). 

 
Alte modele moderne de boluri 

 
1. Sistemul de eliberare continuă pentru ivomec: Ivomec SR Bolus (Merial), cel mai 
nou dintre sistemele de eliberare continuă (fig. 7.39.); 
 
2. Sistemul de eliberare continuă pentru fenbendazol: Panacur Bolus (Hoechst 
Roussel) (fig. 7.40.).  
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Fig. 7.39 Ivomec SR Bolus (Merial) 
 

Conţine: ivermectină 1,720g, butilhidroxitoluen (BHT) 2mg, dioxid de titan 0,120g, element de 
densitate în fier 95g şi excipient. 

Asigură o doză de 12 mg ivermectină/zi, timp de 135 de zile, fiind indicat în tratamentul preventiv şi 
curativ al nematodozelor, păduchilor şi căpuşelor la bovine. 
 

 
 

Fig. 7.40. Panacur Bolus (Hoechst Roussel) 
 

Conţine: fenbendazol 12g şi excipient. 
Asigură o doză de 0,2-0,4mg/kgc/zi şi este activ timp de 140 zile după administrare. Este eficient în 

preven-ţia şi terapia infestaţiilor cu nematode la bovine. 
 

b) Sistemele de eliberare periodică programată 
 

Sunt cele mai noi realizări în acest domeniu de vârf al tehnicii farmaceutice, ele fiind 
reprezentate până acum de: Bolul electronic şi de sistemul Repidose (Autoworm).  

Folosirea sistemelor de eliberare periodică şi-a arătat superioritatea prin scăderea 
drastică a valorilor coproscopiilor prin creşterile spectaculoase ale sporului în greutate, 
eliminând eventualele subdozări ce ar putea duce la fenomenul rezistenţei la 
antihelmintice. 

 
Bolul electronic 

 
Intra Ruminal Pulse Release Electronic Device (I.R.P.R.E.D).  
Este un sistem electronic de eliberare a albendazolului.  
Este un dispozitiv cilindric (12/2,5cm) cu înveliş exterior nedegradabil din 

polipropilen de magneziu, un microcircuit electronic şi trei compartimente, fiecare 
prevăzut cu câte un opercul termolabil (un compus organic), câte o microrezistenţă 
(amorsă) şi 2 microelectrozi situaţi la baza celor 3 compartimente.  

Fiecare compartiment conţine câte 2g de ABZ.  
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În contact cu mediul ruminal se va închide circuitul dintre electrozi şi graţie 
microcircuitului electronic (care este un oscilator pe bază de cuarţ) care se comportă ca un 
orologiu se vor încălzi treptat la 31, 62 şi 93 de zile cele 3 microrezistenţe aplicate fiecare 
pe câte un compartiment al bolului. prin degradarea microrezistenţelor se vor elibera brusc 
câte 3ml de amestec gazos (NO2 sau CO2) care vor expulza operculul termolabil punându-
se astfel în libertate ABZ.  

Astfel se va asigura 5-7,5-10-15 mg /kgcorp în funcţie de greutatea animalului 
(150,200,300 sau 400 kg). 

 
Sistemul Repidose  

 
Oxfendazole Pulsed Release Bolus (Autoworm-Pitman Moore).  
Acest sistem se bazează pe principiul eroziunii progresive şi este reprezentat de un 

cilindru 19/2,5cm de 130g) constituit dintr-o tijă de magneziu parcursă pe toată lungimea 
sa de un inel de oţel împărţit în cinci compartimente circulare din clorură de polivinil. 
Fiecare compartiment conţine câte 750mg OFZ.  

Principiul de funcţionare se bazează pe efectul pilei de electro-eroziune dintre sucul 
ruminal şi axa de magneziu, care după 3 săptămâni de contact va deschide primul din cele 
cinci opercule, permiţând astfel accesul subs-tanţei active în rumen.  

Eroziunea va continua până în maximum ziua a 124-a (operculele deschizându-se la 
un interval mediu de 23,5 zile). 

Eficacitatea acestui tratament a fost netă, produsul determinând scăderea 
parazitismului gastrointestinal (95% faţă de Ostertagia şi Cooperia), sporul în greutate 
fiind remarcabil. 

 

Reguli generale pentru tratamentul antiparazitar 
 

Terapia internă: 
 

• Dietă, cântărirea animalelor. 
• Se va cântări animalul cel mai greu din turmă. 
• Pe turme mari, se realizează obligatoriu un lot de probă (8-10 indivizi slabi). 
• Brânza nu fermentează în cazul administrării benzimidazolicelor. 
• În cazul Ivomecului atenţie la câine şi cai. 
 

Terapia externă: 
 

• Volumul de apă pentru îmbăieri trebuie ştiut cu exactitate, 
• Se face o probă pe animale (cele mai slabe), 
• După îmbăieri, animalele nu se ţin la soare sau curenţii de aer. 
• Apa de completare pentru îmbăieri este mai concentrată decât cea iniţială.  
• La câine şi pisică există zgărzi antipurici diferite 

 
7.3.2. Substanţe cu acţiune asupra trematodozelor şi cestodozelor 

 
7.3.2.1. Produsele vechi 

 
Acest grup este foarte restrâns ca utilizare datorită neajunsurilor legate în primul rând 

de toxicitate, spectru îngust, reziduuri, dar mai pot fi întâlnite în unele asocieri 
antihelmintice. 

 
Derivaţii clorurati şi hidrocarburile 

 
Tetraclorura de carbon (CCl4)  
Este un produs retras sau în retragere, în multe ţări.  
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Este un lichid incolor, volatil, gust dulceag, aspect asemănător cloroformului (cu care 
este înrudit structural). Insolubil în apă dar solubil în solvenţii organici.  

Este iritant şi de aceea nu se administrează intern, decât cu sonda sau sub forma unor 
capsule gelatinoase. 

Absorbţia. Din intestin, tetraclorura de carbon ajunge prin vena portă în ficat, unde se 
cumulează (ducând la distrofii hepatice grave).  

În ficat se elimină 30% prin bilă, astfel explicându-se acţiunea toxică asupra 
fasciolelor. O parte ajunge în sânge şi se elimină pe cale respiratorie.  

Este toxic pentru SNC (înrudit cu cloroformul) şi produce efecte deprimante şi 
somnolenţa animalului.  

Toxicitatea este legată de specie şi de individ. Intoxicaţiile se combat cu preparate pe 
bază de calciu pe cale i.v. şi metionină ca protector hepatic.  

Au importanţă factorii alimentari şi doza.  
Sunt sensibile bovinele, de aceea administrarea orală este interzisă, folosindu-se 

formule injectabile. 
Fasciozan ovin, capsule gelatinoase de 1,25 ml, respectiv 2g CCl4 + ulei de parafină.  
Avipar. Aviparul se folosea în trematodoze, amidostomoze, ascaridioze.  
Se cunosc trei dimensiuni (A,B,C) care conţin 0,5, 1 şi 2ml tetraclorură de carbon.  
La administrarea orală se recomandă dietă de 12ore înainte şi furajare după 3-4 ore. 
Vitolin Este forma injectabilă care se folosea în terapia nematodozelor, strongiloză, 

paraascaridioză şi care conţine 70-73% CCl4, xilină 1%, 26% ulei vaselină. Este o structură 
foarte sensibilă la lumină. 

La bovine, Vitolin se administrează profund i.m., în musculatura gâtului în 2-3 
puncte. 

la cabaline se administrează sub formă de soluţie, cu sonda sau capsule gelatinoase. 
Tratamentele cu tetraclorură de carbon, transmit miros şi gust neplăcut cărnii şi 

laptelui. 
 
Hexacloroetanul (C2Cl6) 
Este un derivat al etanului sub forme de pulbere albă, miros neplăcut, insolubil în 

apă, solubil în alcool, ulei. Acţionează asupra fasciolelor adulte. 
Fasciozan bovin, conţine 60 părţi de Hexacloretan şi 40 părţi bentonită. 
Toxicitate. Sunt sensibile vacile gestante în ultima perioadă şi cele cu producţii de 

lapte mari. În intoxicaţii se efectuează un tratament parenteral cu săruri de calciu.  
Doza este de 0,2mg/kg corp împărţită în două reprize în 24 de ore. 
 
Hetolinul(Hetol) 
Este 1-methyl-4(3,3,3,tris-4-clorophenyl -propionyl-methyl)-piperazina. 

 

CCH2CO N NCl

3

CH3

 
Fig. 7.41. Hetolin 

 

Este o formulare activă asupra lui Dicrocoelium lanceolatum. Alături de diamfenetil 
reprezintă încă un medicament important în dicrocelioză.  

Este o pulbere albă, insolubilă în apă. Sarea hidroclorică este Dicrodenul.  
Se utilizează în fascioloza ovină şi bovină fiind mult mai activ şi mai puţin toxic.  
Doza este de 8g/50kgcorp. 
Produs este restrâns ca utilizare, datorită toxicităţii (pe cale orală, DL50 la şoareci este 

de 610 mg/kgc.) şi reziduurilor persistente. 
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Arecolina bromhidrică 
Este acidul 1,2,3,5,6-tetrahidro-1methyl-3-piridinic (fig. 7.42.) 

 

N

COOCH3

CH3

 
 

Fig. 7.42. Arecolina 
 

Deşi este o substanţă veche, utilizarea ei cu eficienţă în cestodozele câinelui este încă 
de actualitate. Arecolina se extrage din nuca de Areca55 iar prin sinteză se foloseşte sarea 
bromhidrică.  

Spectru. infestaţii cu Echinococcus şi Taenia şi parţial Ascaridia şi Oxiuris. 
Toxicitate. Are indicele chimioterapic mic şi, de aceea, este evitată.  
Prezentare. comprimate de arecolină bromhidrică 0,10g s.a. 
Dozaj 1 cpr/10 kgc, în dehelmintizări la câine. 

 
7.3.2.2. Salicilanilidele 

 
Eficienţa lor este cunoscută încă din anii 60. mai ales asupra trematodelor (cu rezerva 

că nu au activitate asupra formelor tinere de 6-8 săptămâni şi adulţilor). 
Salicilanilidele mai prezintă activitate şi asupra nematozilor hematofagi (în special 

asupra lui Haemonchus spp şi Ancylostoma) şi asupra larvelor genurilor Oestrus şi 
Hypoderma. După absorbţie, majoritatea salicilanilidelor (exceptând cestodicidul 
niclosamida) sunt strâns cuplate afectând direct participarea fosforilazelor în cadrul 
metabolismului energetic al paraziţilor.  

Acest grup de substanţe active poate, de asemenea, inhiba fumarat-reductaza.  
Activitatea bună asupra nematodelor din genul Haemonchus a permis utilizarea 

salicilanilidelor, ca medicaţie alternativă, în cazurile de rezistenţă la antihelminticele 
benzilidazolice. Deşi salicilanilidele sunt insolubile în apă se cunosc totuşi şi formulări 
injectabile (pentru rafoxanid şi closantel). 

Indicele de siguranţă este mic (de 4-7 ori doza). Chiar şi cel mai recent analog 
(Closantelul) are limite de siguranţă scăzute (doar de şase ori doza terapeutică). 

 

Rafoxanidul (Rafoxanid, Flukanide, Ranide)  
Este 7 [3-cloro-4- (4-clorofenoxi) -fenil]-2-hidroxi-3,5-diiodobenzamida (fig. 7.43.). 
Este o pulbere alb-gălbuie cu miros caracteristic, insolubilă în apă dar care dă 

suspensii stabile dacă apa are un pH uşor acid.  
Se cunosc suspensii 2,5%, pulberi încorporabile în uruieli, comprimate, boluri şi 

formule injectabile. Distruge formele adulte şi tinere de 6 săptămâni în proporţie de 99%, 
cu cât formele sunt mai tinere proporţia scade la 50%. 

Cl

C Cl

OH

CO-NH

I

I  
Fig. 7.43. Rafoxanid 

 
                                                           
55 7uca de Areca (Betel) (Areca catechu) conţine alături de arecolină şi alţi alcaloizi (arecaidina, arecolidina, guvacina, guvacolina şi 
colina, tanin etc.) şi a fost printre primele remedii împotriva cestodelor şi nematodelor. 
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Activitate: Cea mai puternică acţiune a sa este cea fasciolocidă dar şi nematodicidă 
(hematofage) şi împotriva . 

Metabolismul: este accelerat, absorbţia bună, dar datorită excreţiei lente, perioada de 
interzicere este de 28 zile pentru carne.  

Nu este recomandat pentru vacile cu lapte. 
Toxicitate: indicele de siguranţă este mic (de 5-6 ori doza terpeutică). 
Dozaj: ovine şi bovine 7,5 mg/kgc., pe cale orală sau la bovine, 3mg /kgc, pe cale s.c. 
Se recomandă ca administrarea să se facă cu repetare la interval de 1-1,5 luni, 

primăvara şi toamna. Se pot administra soluţii (la bovine 10%, iar la ovine 2,5%).  
Se cunosc şi comprimate de 2,5% şi 10%. 
 

Asocieri: 
Ranidzol este o asociere de Rafoxanid + Tiabendazol în suspensie.  
Dozele sunt de 10-12,5mg/kg corp. 
 
Closantelul 
Este 7[5-chloro-4-(-4-chloro-phenyl)-cyanomethyl]-2-methylphenyl-2-hydroxy-3,5-

diiodobenzamida. (fig. 7.44.).  
Medicamentul este condiţionat sub formă de formulări orale sau injectabile. 

 

I

I
CO-NH

OH

ClC

Cl

H3C
H

CN

 
Fig. 7.44. Closantel 

 
Activitate. Este activ împotriva formelor adulte şi tinere (de 6-10 săptămâni) ale 

trematodelor, nematode hematofage, larvele insectelor şi are un oarecare efect asupra 
cestodelor, râilor şi chiar asupra căpuşelor.  

Metabolism. Este bine absorbit, dozele orale de 10 mg/kgc, atigând după 24 de ore în 
plasmă valoarea de 55 mcg/kgc, timpul de înjumătăţire fiind de 15 zile.  

După administrările injectabile vârful plasmatic este atins târziu, la 24-48 de ore. 
Toxicitate: nu este cancerigen, teratogen sau embiotoxic, dar limita de siguranţă este 

doar de peste 6 ori doza terapeutică. 
Dozaj: Ovine şi bovine 10 mg/kgc, oral şi 5 mg/kgc pe cale s.c. 
 
Clioxanidul (Tremerad) 
Este 2-(acetyloxy)-7-(4-clorophenyl)-3,5-di-iodo-benzamida (fig. 7.45.)  
Este un compus foarte activ în formele acute, asupra formelor adulte de Fasciola 

hepatica în doze de 15mg/kg corp când se elimină 100% din aceste forme adulte.  
La formele tinere dozele sunt mărite ajungându-se până la 130mg/kg corp.  
 

I

I

ClCONH

OOCCH3

 
Fig. 7.45. Clioxanidul 
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Semnele de intoxicaţie pot să survină după 2-3 zile de la tratament.  
În cazul dozelor uzuale toleranţa este bună şi se poate folosi la ovinele lactante şi 

gestante. Dacă trece prin rumen este mult mai activ în tratamentele uzuale de fascioloză 
cronică, putându-se constata o îmbunătăţire a stării de sănătate. 

Clioxanidul se poate asocia bine cu tiabendazolul. 
 
�iclosanida (Cestocid, Fenasal, Mansonil, Yomesan, Dogoten, Lintex 7iclocide, 

Sulqui, Tenizan, Vermitid, Yomesan) 
Este 2´,5-dichloro-4´-nitrosalicilanilida 
 
 

OH Cl

NO2

Cl

CO.NH

 
Fig. 7.46. )iclosanida 

 

Este o pulbere cristalină, galbenă, fără miros, fără gust, insolubilă în apă cu activitate 
crescută în cestodozele câinelui şi mai slabă în unele nematodoze. Este condiţionată în 
formulări p.o. 

Activitatea este bună mai ales în cestodoze (excelent împotriva Echinococcus spp. şi 
Taenia spp. şi mai slab împotriva lui Dypilidium spp.), în unele nematodoze la câini şi 
pisici şi împotriva unor trematodoze intestinale la rumegătoare (Paramphistomum). 

Metabolism. Se absoarbe destul de puţin în tubul digestiv.  
Cantităţile absorbite se vor metaboliza în aminoclosamidă o amină fără activitate 

farmacodinamică.  
Modul de acţiune are la bază inhibarea absorbţiei glucozei care va duce la blocarea 

ciclului Krebs, datorită acestui fapt are loc acumularea de acid lactic ceea ce duce la 
moartea trematozilor.  

Datorită concentraţiei mari de acid lactic nematozii sunt distruşi înainte de eliminare.  
Eliminare. Spre deosebire de alţi reprezentanţi, niclosamida este eliminată rapid. 
Limita de siguranţă este foarte bună, mare la bovine şi ovine, doze de 40 de ori mai 

mari fiind bine tolerate, şi mică la câine şi pisică.  
Dozele sunt: 150-200 mg/kgc. la câine, pisică şi cabaline, 80-100 mg/kgc. la 

rumegătoare. Cele mai active particule sunt cele de 2-3µm. În tratament se face o dietă de 
12 ore şi nu necesită purgativ.  

Toxicitatea. Dozele pot fi depăşite de 5-7 ori.  
Toleranţa este bună la animalele tarate, iar la câine în cazul lui Diphylidium şi 

Echinococcus dozele sunt mărite la 450mg/kg corp.  
În România există 7iclosamid sub formă de comprimate de 500mg.  
 

Oxiclozanida (Zanil)  
Este 3,3´,5,5´,6-pentachloro-2´-hydroxy- salicilanilida. 
Este o pulbere albă, cristalină, insolubilă în apă, solubilă în alcool.  
Este livrat sub formă de suspensii comerciale 3,4%, dotat cu dozator. 
 

 

Cl

OH HO Cl

Cl

Cl

CO.NH

Cl 
 

Fig. 7.47. Oxiclozanida 
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Administrarea la bovine şi ovine se face oral, absorbţia în intestin este înaltă, 
concentraţii importante realizându-se în ficat şi rinichi.  

Cel mai adesea se elimină sub formă de glucuronoconjugat prin bilă. 
Mecanismul de acţiune se bazează în general pe interferarea glucurono- reductazelor.  
Modul de acţiune. Este un fasciolicid activ doar faţă de formele adulte, faţă formele 

tinere având o acţiune slabă (60-64%). 
Toxicitatea este relativ redusă, indicele chimioterapic mic.  
La doze mărite de 4 ori faţă de cea terapeutică, pot apare efecte toxice. În condiţii 

normale de aceea medicamentul se poate administra fără restricţii, chiar şi la animalele 
slabe, tarate, sau la femelele gestante.  

Nu reduce producţia de lapte, nu necesită dietă, dar administrările cele mai bune se 
fac dimineaţa înainte de ieşirea la păşunat. 

Perioada de interzicere pentru carne este de 14 zile, dar se poate administra fără 
rezerve la vacile de lapte, neexistând perioadă de interzicere pentru lapte. 

Dozele sunt de 10-15mg/kg corp la ovine şi la bovine. La bovine nu se va depăşi 
cantitatea de 100ml, indiferent de greutatea animalului. Foarte rar pot să apară accidente la 
animalele cu fascioloză acută masivă. 

 

Asocieri: 
�ilzan este asocierea dintre 7ilverm (tetramisol) şi Zanil în proporţii egale (3,4%).  
Loditac este asocierea între Zanil şi oxibendazol. Administrările sunt unice în doze 

de 10-15mg/kg corp. 
 

7.3.2.3. Brom-salicilanilidele 
 

Cuprinde două produse:  
Dibromsalan (4,5, dibromsalicilanilida) şi  
Tribromsalanul (Temasept, Tuasol 100) 
Este 3,5-Dibrom-7-(-4-bromophenyl)2-hidroxybenzamida. (fig. 7.48.) 

 

Br

Br

Br

OH

CONH

 
 

Fig. 7.48. Tribromsalanul 
 
Iniţial acestea au fost folosite ca agenţi antibacterieni în detergenţi, dar au fost oprite 

la folosire în produsele cosmetice şi astfel au ajuns substanţe trematodicide. 
Acestea sunt pulberi alb cenuşii, insolubile în apă, folosite în tratamentul fasciolozei 

la ovine şi bovine, fie singure, dar cel mai adesea asociate în diverse condiţionări 
comerciale:  

Hilomid este o asociere între dibromsalan-tribromsalan în proporţie 1:1.  
Diafen care este o asociere 3:1 tribromsalan-dibromsalan.  
Avantajul acestor produse constă în faptul că sunt eficace nu numai asupra formelor 

adulte ci şi asupra formelor tinere, de la 6 la 12 săptămâni, indicele terapeutic fiind de 3.  
Doza este de 30mg/kg corp pentru formele tinere dozele se dublează. 

 
7.3.2.4. Fenolii substituiţi 

 
Din acest grup numeros cu importanţă a.u.v. amintim compuşii de tiodifenol, 

clorofenoldiolii, acetonitrilii, benzonitrilii, feniltiocianaţii şi niclofolanii.  
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Din aceste subgrupe se cunosc numeroşi compuşi cu efecte bune împotriva cestodelor 
şi trematodelor. Asemănător hidrocarburilor halogenate, (ex. hexaclorfenul) şi fenolii 
substituiţii au în general un index mic de siguranţă şi din acest considerent au fost înlocuiţi 
cu alte medicamente mai sigure. Totuşi, eficacitatea lor, considerată bună, încă le asigură 
un loc important în arsenalul antihelmintic curent.  

7itroxinilul de exemplu deşi nu este foarte eficient p.o., împotriva trematodelor sau 
nematodelor hematofage este mult mai eficient ca formulare injectabilă. 

Diamfenetida este excelent în terapia trematodelor foarte tinere, cele care sunt 
responsabile de formele grave acute (formă asupra cărora „oferta terapeutică” este foarte 
restrânsă). 

Diclorofenul, deşi cu eficacitate medie este un remediu ieftin şi netoxic împotriva 
cestodelor, în timp ce nitroscanatul care produce uşor voma este un mijloc înalt eficace şi 
cu un spectru larg în combaterea cestodelor şi nematodelor 

Ca şi hidrocarburile halogenate şi fenolii substituiţi acţionează ca inhibitori ai fazei 
de fosforilare din celula mitocondrială a helminţilor, blocând astfel metabolismul energetic 
al acestora. 

 
Hexaclorofenul (Bilevon, Dermadex, Distolin, Douveoside, Exofene, Hexosan 

Fasciofene, Surofene) 
Este 2,2´-methylen-bis (3,4,6trichlorephenol) metiletanul (fig. 7.49.). 

 

Cl

Cl
Cl

Cl

Cl

Cl

OH OH

CH2

 
 

Fig. 7.49. Hexaclorofen 
 

Este o pulbere albă, fără miros, insolubilă în apă, solubilă în alcali.  
Are acţiune bună în nematodoze, cestodoze, fascioloză la ovine şi bovine.  
Doza la ovine şi bovine. este de 10-15mg/kgc. 
 
Diclorofenul(Diclorphene Dicestal, Taeniaphene, Diphentan.)  
Este 2,2´-dihydroxy-5,5-dichloro-di-phenyl- etanul (Fig.7.50). 
Este un compus cestodicid sigur, folosit a.u.v. şi ca antiseptic sau antifungic cu 

spectru îngust. 
OH HO

Cl Cl

CH2

 
Fig. 7.50. Diclorofen 

 

Spectru. Acţionează moderat asupra viermilor plaţi la carnivore (Taenia şi 
Dipylidium), nu are activitate împotriva lui Echinococcus. 

Metabolism. Absorbţia este lentă, activitatea diclorofenului petrecându-se în intestin 
unde viermii vor fi dezintegraţi înainte de eliminarea pri fecale. 

Toxicitate. Diclorofenul este foarte bine tolerat de către carnivore.  
În cazuri extrem de rare s-a constatat vomă sau diaree la câine. 
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Doza la câine şi pisică este de 200 mg/kgc., cu dietă prealabilă de 24 ore.  
Este folosit şi la cabaline cu oarecare eficienţă în fascioloze.  
 

Diamfenetida (Diamphenetide Coriban) 
Este di-(-2-(4-acetamido-phenoxy-ethyl-eterul (Fig. 7.51).  

 

O O

NHCOCH3CH3CONH

O(CH2)2 2(CH2)

 
 

Fig. 7.51.  Diamfenetida 
 

Activitate. Diamfenetida este substanţa fasciolicidă având cea mai mare eficacitate 
asupra formelor imature, începând din ziua a 3-a.  

Activitatea scade proporţional cu creşterea vârstei fasciolelor, formele adulte fiind 
mai puţin afectate.  

Efectul principal este vacuolizarea tegumentului helmintului şi producerea paraliziei 
ireversibile a acestuia.  

Spectru. Trematodozele ovinelor.  
De reţinut că diamfenetida nu are activitate asupra trematodelor bovinelor. 
Metabolism. După administrarea orală se absoarbe şi se distribuie în organism pe cale 

circulatorie. La trei zile după tratament se pot constata cele mai înalte concentraţii în ficat 
şi în vezica biliară, activitatea sa depinzând de metabolitul său aminic obţinut prin 
dezacetilarea enzimelor din celulele ficatului, care se pare este cea care răspunde de 
activitatea antihelmintică a produsului.  

Acest metabolit aflat în concentraţii mari în celulele hepatice va produce moartea 
formelor imature de fasciolă localizate în celulele parenchimului hepatic.  

Cel mai adesea acest produs se foloseşte în fascioloze acute produse prin invazia 
formelor tinere, eficacitatea fiind de 100%. 

Perioada de interzicere este de 7 zile.  
Nu se recomandă administrarea la oile a căror lapte va fi folosit pentru consum. 
Toxicitate. Substanţa este sigură pâna la de patru ori doza.  
Dozele toxice cu efecte vizibile încep de la 1 g/kg corp. 
Perioada de interzicere este de 7 zile pentru carne.  
Dozele sunt de 100 mg/kgcorp la ovine şi sunt bine tolerate de către femelele 

gestante, animalele slabe şi tarate. Tratamentele se vor repeta după 1 săptămână, iar în 
zona temperată după 4 săptămâni. Diamfenetida este iritantă pentru piele şi mucoase. 

 
Menichlopholanul (7iclofolan, Bilevon - M) 
Este 5,5′- dichloro - 3,3′- dinitro- (1,1′-biphenyl) -2,2′ -niclofolanul (Fig.7.52). 
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Fig. 7.52. Meniclofolan 
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Este substanţă cristalină, gălbuie, insolubilă în apă, cu activitate foarte bună asupra 
formelor adulte, mai puţin asupra tineretului unde dozele trebuiesc mărite progresiv.  

Se foloseşte la ovine, bovine, suine. 
Mecanismul de acţiune se bazează pe blocarea absorbţiei glucozei şi pe decuplarea 

fosforilării oxidative, cu absorbţii ridicate şi cu concentraţii maxime în sânge la 24-48 de 
ore. După dozări de 3mg/kg corp s-a constatat eficacitate de 100% la adulţi.  

Perioada de interzicere este de 7-14 zile.  
Nu lasă reziduuri în lapte, în ţesuturi şi organe,  
Bilevon care este livrat sub două forme: M pentru ovine şi caprine şi R pentru bovine.  
Bilevon M se dozează 4mg/kgc., un comprimat la 25 kg greutate vie, în fascioloza 

acută un comprimat la 20 kg.greutate vie  
Bilevon R se dozează 3 mg/kg corp, comprimatul fiind de 300mg substanţă activă, 

ceea ce revine la 100kg corp. Niclofolanul este destul de toxic şi iritant şi pentru cel care 
manipulează medicamentul. 

 

Brotiamida (Dirian) 
Activitate. Este compus activ asupra lui Fasciola hepatica, forme adulte şi larvare şi 

în paramfistomoză cu forme adulte şi imature în doze de 15 mg/kg corp. 
Dozaj. În doze de 10 mg/kg corp  
Toxicitate. Produsul are indice de siguranţă mic, de 1,7. de aceea fiind în retragere. 

Din acest motiv se indică cântărirea atentă a animalelor, pentru evitarea supradozării. 
Precauţii. Produsul nu se foloseşte la bovine. 
 
�itroscanatul (7itroscanate) 
Este 4(4´nitrophenoxy)fenilisothiocianatul 

 

O NCSO2N

 
 

Fig. 7.53. )itroscanat 
 

Activitate. Nitroscanatul este foarte eficient împotriva tuturor cestodelor şi 
nematodelor specifice câinelui, dar nu se recomandă la pisică. 

Metabolism. Ca o specificitate, la animalele cu tractul digestiv golit medicamentul va 
pasa prea repede segmentul intestinal şi medicamentul va acţiona doar parţial.  

De aceea, pentru un efect maxim, contrar regulii, medicamentul se va administra 
după hrănirea animalelor, când datorită plenitudinii, rata absorbţiei intestinale 
medicamentului va fi încetinită şi efectul amplificat. În aceste condiţii ca efect secundar, se 
poate înregistra voma. 

Dozaj. Câine 50 mg/kgcorp.  
 

�itroxinilul (Dovenil şi Trodax) 
Este 4-hydroxy-3-iodo-5nitro-benzenonitrilul un fasciolicid eficace doar pe cale 

injectabilă. 
CN

OH

IO2N

 
 

Fig. 7.54. )itroxinil 
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7itroxinilul este o pulbere galbenă, solubilă în apă, se administrează parenteral, s.c. 
sau i.m. existând şi forme pentru administrări orale. Se administrează s.c. pe laturile gâtului 
la bovine şi în zonele fără lână la ovine. Parenteral eficacitatea este de câteva ori mai mare 
decât în administrările locale, rezultatele fiind excelente în fascioloză, inclusiv faţă de 
formele tinere, eficienţa fiind comparabilă cu cea a Rafoxanidului. 

Dozele sunt de 10 mg/kgc pe cale s.c. la ovine şi bovine. 
Dintre derivaţii de tiodifenolici cei mai importanţi sunt: 
 

Actamer (Bithionol Bitin, 7eodistol, Disto5) 
Este 2,2´- thyo-bis -4,6dichlorophenolul  
 

S

OH OH

Cl Cl

Cl Cl

 
 

Fig. 7.55. Actamer 
 

Este un produs foarte activ în cestodoze şi parazitoze produse de formele adulte ale 
trematodelor. Administrat oral absorbţia este limitată în tubul digestiv şi se va elimina cel 
mai adesea prin bilă. Concentraţii maxime biliare se vor întâlni după două ore post 
tratament. 

Mecanismul de acţiune se bazează pe reducerea metabolismului glicolitic şi oxidativ 
al viermilor adulţi, prin inhibarea în special a oxidării succinatului.  

Este foarte activ în special asupra formelor adulte de Taenia la câine şi pisică, dar 
mult mai puţin eficace asupra lui Dipylidium caninum.  

La galinacee se foloseşte în tratamentul cestodozelor, la rumegătoare în tratamentul 
împotriva Moneziei. În parafistomoză eficacitatea este de 100% la adulte şi 87% asupra 
formelor imature în migrare. 

Dozele sunt de: 200mg/kg corp la carnasiere, ovine, caprine, şi mai mari, în general, 
la păsări. La speciile mari şi mijlocii de rumegătoare există boluri sau capsule gelatinoase, 
iar la păsări se administrează în hrană. Tratamentul nu necesită purgative, prezentând 
efecte colinergice. Se mai cunoaşte Bitinol S care este de fapt un sulfoxid.  

Acesta dă avantajul de a fi mult mai activ asupra lui Fasciola hepatica, dozele 
scăzând la 40 mg/kg corp, indicele de siguranţă creşte la 5. Poate fi condiţionat şi sub 
formă de boluri. Dacă se face combinaţie cu hetolin se obţine produsul Dicrantel (dicrofos) 
se măreşte spectrul şi asupra lui Dicrocoelium lanceolatum.  

Pentru a-i mări spectrul şi asupra nematozilor se asociază cu fenotiazina obţinându-se 
produsul Trivermox. Asociat cu oxibendazolul rezultă Douvisole.  

De reţinut că nu se fac asocieri cu tetramisolul pentru că îi măreşte toxicitatea.  
 

7.3.2.5. Sulfamidele antiparazitare 
 

Acestea se adaugă la arsenalul substanţelor cu activitate asupra lui Fasciola spp.  
Activitatea lor este cu precădere asupra fasciolelor adulte, dar şi asupra formelor 

tinere de până la şase săptămâni care parazitează la oaie şi respectiv de opt săptămâni (la 
vacă). Uzual o singură administrare injectabilă este suficientă.  

Medicamentul poate fi administrat fie pe cale orală fie pe cale parenterală 
(formulările injectabile fiind mult mai puternice).  

După administrări absorbţia este rapidă şi cuplată la eritrocite (de aici eficacitatea 
deosebită asupra trematodelor hematofage). 
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Modul de acţiune este legat de afectarea producţiei energetice a enzimelor prin 
interferarea a două enzime importante: fosfoglicerolat-kinaza şi fosfoglicerolat-mutaza, 
esenţiale în faza glicolitică a metabolismului glucidic al viermilor.  

Cel mai important reprezentant al grupei este Clorsulonul (acesta a fost deja 
prezentat în detaliu, vezi capitolul Sulfamide), cu activitate foarte bună asupra 
trematodelor adulte şi tinere (de 6-8 săptămâni). 

Metabolism. Substanţa este bine absorbită iar 75% din medicamentul circulant poate 
fi regăsit în plasmă, unde este cuplat în proporţie de 25% la celulele roşii. 

Perioada de interzicere este de 8 zile pentru carne.  
Medicamentul nu se va administra la vacile de lapte. 
Toxicitate. Nu este embriotoxic sau mutagen, dozele mărite chiar şi de 25 de ori nu 

induc nici un fel de efecte negative la animale. 
Doze. Oi şi vaci: 7 mg/kgcorp, pe cale orală şi 4 mg/kgcorp pe cale s.c. 

 
7.3.2.6. Pirazino-izoquinolinele şi benzazepinele 

 
Este grupul de antihelmintice cestodicide cel mai eficient şi sigur dintre toate. 

Activitatea este foarte eficientă împotriva tuturor cestodelor câinelui şi pisicii, inclusiv 
Echinococcus, cît şi asupra cestodelor mamiferelor.  

La doze mărite ei vor distruge formele larvare în gazdele intermediare, dar sunt mai 
puţin eficiente împotriva chiştilor hidatici de Echinococcus. 

Pirazinoizoquinolina cea mai cunoscută, praziquantelul este un schistosomicid 
excelent (agentul bilharziozei la om) şi un agent eficient împotriva a numeroase genuri de 
helminţi intestinali, pulmonari şi hepatici la animale şi om, dar ca o curioasă excepţie, nu 
prezintă activitate asupra lui Fasciola la rumegătoare. 

Activitatea asupra helminţilor este de a produce contracţia muşchiulară prin alterarea 
balanţei ionice a celulei musculare şi să determine iniţial vacuolizarea şi mai apoi disrupţia 
cuticulei viermilor.  

 
Praziquantel (Droncit, Drontal, Kuma, Cestal) 
Este 2cyclohexylcarbonyl(1,3,4,6,7,11b) hexa-hydro-2-H-pyrazino-(2,1-a)-4-iso-

quinolinona. Se prezintă sub formulări orale sau parenterale. 
Activitatea. Este în general cunoscut ca fiind antihelminticul cu activitatea cea mai 

bună în cazul câinelui şi pisicii, asupra tuturor speciilor de cestode, forme adulte şi larvare 
(nu şi asupra chistului hidatic). 

N

O

CO

N

 
 

Fig. 7.56. Prasiquantel 
 

Produsul mai are activitate şi asupra helminţilor din plămân, intestin şi sânge, precum 
şi asupra trematodelor (dar nu şi asupra Fasciola), pentru acestea cunoscându-se formulări 
injectabile. Medicamentul acţionează prin blocarea funcţiilor cuticulare ale parazitului, 
determinând permeabilizarea acesteia şi pierderi mari de glucoză. Parazitul va deveni astfel 
sensibil la atacul enzimelor proteolitice.  

Metabolizare. Praziquantelul este repede absorbit şi este aproape în totalitate 
metabolizat tot aşa de rapid.  
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S-a demonstrat first-pass effect (o mare proporţie de medicament ajunge în ficat şi 
este metabolizat înainte de pătrunderea în circulaţia generală). 

La câine 60-80% din doză este excretat în urină restul fiind eliminat prin bilă în 
fecale. Doar o foarte mică parte de medicament (0,1-0,3%) se va excreta nemodificat. 

Toxicitate. Praziquantelul are o foarte bună limită de siguranţă.  
Doze de 40 de ori mai mari poate cauza voma ocazional, dar substanţa poate fi 

administrată fară riscuri chiar şi la femelele gestante. Totuşi nu se recomandă 
administrarea la căţeii foarte tineri sub o lună, sau la pisoii sub 6 săptămâni. Formulările 
injectabile pot determina iritaţie şi algie tranzitorie 

Dozele la câine şi pisică sunt de 5 mg/kgc. pe cale orală şi de 5,5 mg/kgc. s.c. sau i.m.  
 
Epsiprantelul  
Este 2-(cyclohexyl-carbonyl)-4-oxo-(1,2,3,4, 6,7,8,12b)-octa-hydro-pyrazino-(2,1-a)-

2-benzazepina 

N

N
O

O

 
Fig. 7.57. Epsiprantel 

 

Şi este printre ultimele remedii cestodicide apărute pe piaţă.  
Activitate. Produsul are activitate excelentă împotriva cestodelor de la câine, pisică, 

ovine şi cabaline, poate mai bună decât a praziquantelului, dar activitatea împotriva 
schistosomelor este mai restrânsă.. 

Dozaj. Câine: 5,5 mg/kgc, pisică: 2,25 mg/kgc. 
Toxicitate. Este foarte sigur şi nu s-au observat semne de toxicitate la câine nici la 

doze mărite de 90 de ori. 
Bunamidina (Buban, Scolaban) 
Este: 7,7-dibutyl-4(hexyloxy)-1-napthalen -carboxy- midamina. 
Există trei săruri de bunamidină: clorura, toluen-sulfonatul şi hidroxinaftoatul, dintre 

care a.u.v., prima şi ultima sunt utilizate curent. Clorura este un cestodicid foarte valoros la 
carnasiere, foarte activ asupra tuturor cestodelor, inclusiv Echinococcus granulosus,  

 

OC6H13

CHN N(C4H9)2

 
 

Fig.  7.58. Bunamidina 
 

Dozaj. Rezultate foarte bune în doze de 25-50 mg/kg corp la câine şi pisică. 
 

Hidroxinaftoatul  
Este o pulbere gălbuie, insolubilă în apă. Are efecte cestodicide remarcabile fiind 

destul de des întâlnit. Se foloseşte în special la ovine şi caprine în monezioză şi la 
carnasiere, păsări şi alte specii. 
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Doze: 50 mg/kg corp la rumegătoare, păsări, 25 mg/kg corp la ecvine, 50-100 mg/kg 
corp la canide, administrări orale fără dietă şi purgativ. 

Pentru o orientare rapidă în tabelele 7.5. și 7.8. sunt redate activitatea pe specii a 
principalelor antihelmintice folosite a.u.v. 
 
Tabelul 7.5. 

Activitatea unor antihelmintice a.u.v. la rumegătoare  
(după Brander, 1991) 

 

Abomas Intestin subţire 
Intestin 
gros 

Plămân 
Ficat 

(Fasciola) 
 

 
 
 
 
 
 

Antihelmintic T
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4 
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M
on

ie
zi
a 
sp
p.
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m
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T
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s 
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p.
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s 
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p.
 

A
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lţ
i 

L
ar
ve
 s
u
b 
6 

să
pt
ăm
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i 

L
ar
ve
 p
es
te
 6
 

să
pt
ăm

ân
i 

Albendazol + + + + + + + + + + + + ± + 
±
* ± - 

Brotianid - - - - - - - - - - - - - - + + - 
Clorsulon - - - - - - - - - - - - - - + + - 
Closantel - + - - - - - + - - - - - - + + - 
Diamfenetida - - - - - - - - - - - - - - ± + + 
Febantel + + + + + + + + + - + + + + - - - 
Fenbendazol + + + + + + + + + + + + + + - - - 
Ivermectin + + + + + + + + + - + + + + - - - 
Levamisol + + + - + + + + + - + + - + - - - 
Luxabendazol D) + + D) + + D) + D) D) + + + + + D) D) 
Morantel + + + - + + + + - - + + - + - - - 
�etobimin + + + + + + D) + + + + + + + ±** D) D) 
�itroxinyl - + - - - ± - - - - - - - - + + - 
Oxfendazol + + + + + + + + + + + + ± + - - - 
Oxiclozanida - - - - - - - - - - - - - - + + - 
Parbendazol + + + - + ± + + ± - + + ± - - - - 
Fenotiazina + + + - + ± + + - - + ± + - - - - 
Rafoxanidul - + - - - - - + - - - - - - + + - 
Tiabendazol + + + - ± + ± + ± - + + - ± - - - 
Tiofanat + + + ± + ± + + D) - + + D) - - - - 
Triclabendazol - - - - - - - - - - - - - - + + + 

 

)ota: Activitate asupra adulţilor şi larvelor: +, › 90%; › 60%; - ‹ 60%, D7 = Date neclare 
          *    posedă şi activitate ectoparaziticidă 
          **  7ecesită doze mărite  

 
Tabelul 7.6.                

Activitatea unor antihelmintice a.u.v. la cabaline (după Brander, 1991) 
 

Stomac Intestin subţire Intestin gros 
 
 
 
 
 
 

Antihelminticul T
ri
ch

os
tr
on

gy
lu
s 

ax
ei
 

H
ab

ro
n
em

a 
sp
p.
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Diclorfos - D) - + + D) - +���� + - + + 
Febantel - D) - - + - D) + + D) + - 
Fenbendazol - D) - - + + ± + + ± + + 
Haloxon - - - + + D) - +���� + - + + 
Ivermectina + +# +# + + + - + + + + D) 
Mebendazol - - - - + - + + + ± + + 
Oxfendazol + D) D) - + + - + + + + D) 
Oxibendazol - D) D) - + + - + + ± + + 
Pirantel - D) - - + - +** + + ± + + 
Tiabendazol - - - - ± + - + + + + + 
Triclorfon D) D) D) + + + - + - - + D) 

 

�ota: 
Activitate asupra adulţilor şi larvelor: +, › 90%; › 60%; - ‹ 60%, D7 = Date neclare 
* posedă şi activitate ectoparaziticidă, **  7ecesită doze mărite mai mult de două ori , #   7ecesită doze duble, �  Activitate inegală asupra speciilor 
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Tabelul 7.7.           
Activitatea unor antihelmintice a.u.v. la suine  

(după Brander, 1991) 
 

Stomac 
Intestin 
subţire 

Intestin 
gros 

Plămâni 
 
 
 
 
 
 

Antihelminticul H
yo
st
ro
n
gy
lu
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u
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du

s  
A
sc
ar
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p.
 

E
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op
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iţ
i 

Cambendazol + + + + ± - - 
Diclorvos + + ± + + - + 
Febantel + + ± + + + - 
Fenbendazol + + ± + ± + - 
Flubendazol + + + + + + - 
Ivermectină + + + + ± + + 
Levamisol + + + + + + - 
Piperazină - + - ± - - - 
Tiabendazol + ± + + - - - 
Tiofanat + + D) + + - - 

 

�ota: Activitate asupra adulţilor şi larvelor: +, › 90%; › 60%; - ‹ 60%, DN = Date neclare 
 

Tabelul 7.8.                      
Activitatea unor antihelmintice a.u.v. la câine şi pisică  

(după Brander, 1991) 
 

�ematode  Cestode   
 
 
 
 
 
 

Antihelminticul 
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Bunamidina - - - - - - - - + + ± 
Diclorvos + + - + + + - - - - - 
Dietilcarbamazina + + - - - - + - - - - 
Epsiprantel - - D) - - - D) D) + + + 
Fenbendazol + + + + + + - ± + - - 
Ivermectin + + + +**    + + + D) - - - 
Mebendazol + + - + + + - ± ± ± + 
Milbemicina + + D) D) + + + D) - - - 
�iclosamida - - - - - - - - + + ± 
�itroscanatul + + - + + - - - + ± ± 
Oxantelul - - - - - + - - - - - 
Piperazina + + - +** - - - - - - - 
Praziquantel - - - - - - - - + + + 
Pirantel + + +* + + - - - - - - 

 

�ota: Activitate asupra adulţilor şi larvelor: +, › 90%; ›60%; -‹60%, DN = Date neclare;* Doze repetate la femele gestante; *Necesită doze mărite  

 
7.3.3. Ectoparaziticidele (insecticidele, pesticidele) 

 
Ectoparaziţii animalelor includ membrii grupelor: 
Arachnida (căpuşe şi râi), 
Insecta (muşte diptere şi hematofage, gasterofili, păduchi).  
Substanţele din această grupă fac parte din diverse grupe medicamentoase: minerale 

vechi, organoclorurate, organofosforice, carbamaţi, formamidine, piretrinoide, produşi de 
fermentaţie etc. Locurile de acţiune a ectoparaziticidelor în funcţie de locurile lor de 
acţiune ectoparaziticidele se clasifică în trei grupe: 

1. cele care migrează în cursul stadiului lor larvar prin corpul gazdei, 
2. cele care perforează cutisul şi straturile sale, 
3. cele care trăiesc în piele şi în profunzimea ei. 
În medicina veterinară denumirea de ectoparazitar este atribuită în general acelor 

substanţe care sunt active împotriva artropodelor care parazitează pielea şi fanerele sau 
zonele adiacente (formele larvare). 
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Un ectoparaziticid ideal trebuie să: 
 

1.  distrugă toţi paraziţii indiferent de stadiul lor de viaţă, 
2.  aibe o acţiune rapidă, 
3.  fie non - toxic sau cu toxicitate redusă, 
4.  fie compatibile cu numeroşi excipienţi, 
5.  fie economice şi practice, 
6.  nu fie poluante pentru mediu şi  
7.  să nu prezinte prezinte reziduuri în ţesuturile gazdei. 
 

Odată cu introducerea noilor pesticide s-au adoptat şi noi tehnici de aplicare a lor.  
Pesticidul sau un insecticidul are activitate distructivă asupra insectelor parazitare cu 

activate majoră asupra SNC al acestora56. 
Deoarece marea majoritate a ectoparaziţilor se află pe piele, lână sau păr, principala 

orientare a fost de a aplica medicamente aderent la piele, în ideea că dacă nu are efect 
distructiv asupra parazitului, ca rezultat al efectului toxic, măcar să aibe un efect repelent.  

Din această cauză excipienţii cei mai folosiţi în vechime au fost cei din grupa 
gudroanelor şi uleiurilor, neevaluându-se potenţialul, adesea nociv pentru piele, lână sau 
păr al acestora. 

 

A. Strategia terapeutică împotriva ectoparazitozelor 
 

Momentul şi ritmul tratamentelor 
 

Un aspect important de luat în considerare, în materie de aplicaţii externe este cel al 
epocii şi ritmului acestor aplicaţii.  

Acesta va fi în funcţie de: 
- acaricidul întrebuinţat,  
- specia ţintă, 
- sezon şi  
- de obiectivul programului de luptă. 
Tratamentele se fac la anumite intervale.  
Pentru reducerea infestaţiei la nivele suportabile, intervalul dintre tratamentele 

acaricide este de 2-4 săptămâni.  

                                                           
56 Celulele nervoase sunt constituite dintr-un nucleu, un axon şi din dendrite ramificate. Acestea vin în contact cu alte dendrite şi cu 
fibrilele musculare periferice şi astfel vor forma sinapsa nervoasă:  

Impuls

Sinapsã

Axon

CelulãPiretroidele

Organoclorurate

Organofosforice
Carbamice

Avermectine si
Milbemicine  

 

după Brander, 1991 
 

Acestea conţin un principiu chimic, denumit neurotransmiţător care va fi transmis pe cale chimică de la un neuron la altul.  
În cadrul SNC al insectelor neurotransiţătorii cei mai importanţi sunt: acetilcolina, acidul gama-aminobutiric (GABA), glutamatul, 
serotonina şi octopamina care prin blocare vor determina tremurăturile de tip tetaniform al insectelor tratate cu pesticide. 
Neurotransmiţători se află stocaţi în rezervorul presinaptic al neuronului şi la iniţierea unor microimpulsuri electrice vor elibera 
neurotransmiţătorii în zona de despicătură sinaptică. Cuplarea transmiţătorilor la receptorii membranei postsinaptici vor antrena 
modificări specifice mai ales pentru ioni, ale conductibilităţii membranale, rezultând modificarea conductibilităţii membranale care va 
altera permeabilitatea şi apotenţialul postsinaptic. La placa motorie terminală conexiunea dintre neuron şi fibrila musculară activităţile 
postsinaptice vor antrena depolarizarea intensă şi eliberarea calciului din vezicule (în tubuli) rezultând astfel contracţia complexului 
actină/miozină din sarcomere paralizia, epuizarea energetică şi în final moartea insectei. 
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1. Tratamentele sezoniere  
S vor face ca tratamente strategice, când durata lor a fost stabilită în funcţie de 

prezenţa unui procent redus din populaţia de insecte, într-o orientare fundamentală spre 
reducerea pierderilor directe şi menţinerea stabilităţii endemice. 

2. Tratamentele extrempore  
Pt fi motivate prin abundenţa acarienilor din raţiuni ecologice.  
Poate fi vorba de tratamente tactice de ajutorare cu acaricide dacă pragul de 

abundenţă acceptabil (corespunzător fiecărui gen ectoparazit în parte) este depăşit.  
Acolo unde activitatea acarienilor se desfăşoară pe tot parcursul anului şi operaţiunile 

ixodicide se vor desfăşura tot pe parcursul întregului an.  
În toate cazurile, baza unui tratament eficace, în profilaxia generală, este prevenirea 

dezvoltării femelelor de acarieni care, hrănite pot depune un număr impresionant de ouă. 
 

Modurile de aplicare a insecticidelor 
 

Oricare ar fi procedeul ales, animalele trebuie să fie tratate regulat, să fie trataţi toţi 
indivizii din efectiv; toate animalele tratate trebuie menţinute pe păşuni în care să nu fie 
posibilă reinfestarea plecând de la efective vecine netratate.  

Un acaricid bun trebuie să aibă efect asupra adulţilor, nimfelor şi larvelor, să 
blocheze ponta sau ecloziunea fie în totalitate, fie să le reducă la un procent care să fie 
incompatibil cu menţinerea unei populaţii prea numeroase.  

Din această perspectivă, tratamentele asupra gazdei o ajută periodic, dar este la fel şi 
un mijloc de a interveni  

 

a. Îmbăierile 
Băile necesită pentru marile mamifere construcţii de capacitate mare.  
Ele pot fi fixe sau mobile.  
 

Dezavantaje:  
-    costul mare al instalaţiilor,  
-    necesitatea unei forţe de muncă mari,  
-   apariţia adesea a unor accidente la animale, cât şi la personalul care participă la 

realizarea îmbăierilor,  
- completarea obloigatorie a băilor cu substanţă activă, pentru a asigura o 

concentraţie optimă, remanenţa de scurtă durată a substanţelor folosite, stresarea majoră a 
animalelor care, duce la scăderea temporară a producţiilor de lapte şi chiar la declanşarea 
unor boli. 

 

b. Pulverizările şi duşarea 
Pot fi fixe sau mobile. Instalaţiile sunt mai puţin costisitoare decât în cazul băilor, dar 

eficacitatea lor este destul de redusă. De aceea, este necesară completarea, prin tratarea 
capului, a părţilor inferioare ale cozii, a regiunii perianale, etc. prin folosirea unguentelor 
acaricide.  

 

c. Aplicaţiile pour-on şi spot-on 
Aplicaţiile reprezintă o metodă foarte bună şi indicată.  
Comparativ cu alte metode, avantajele economice sunt considerabile ca muncă şi 

cost, evitând în acelaşi timp stresarea animalelor.  
Unele acaricide sunt condiţionate cu excipienţii potriviţi şi asigură, chiar şi după o 

simplă aplicare pe spatele animalelor, o protecţie bună: Ivomec, Flumetrina 1% (timp de 
12-14 zile), Cypermetrina 2,5% etc. (protejează ovinele timp de minim două luni). Acest 
tip de formulare este distribuită foarte rapid pe animal 

Metoda pour-on are avantajele: 
- nu mai sunt necesare instalaţii; 
- efectele stresului din timpul îmbăierilor sau pulverizările sunt reduse; 
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- soluţiile sunt gata de folosire şi nu mai necesită preparări prealabile; 
- aplicările necesită mult mai puţin timp decât îmbăierile sau pulverizările.  
 

d. Crotaliile impregnate 
Crotaliile impregnate, de obicei cu un piretrinoid, carbamic, sau cu un organofosforic 

au eficacitate doar în apropierea urechilor animalului sau în raza de contact a capului. 
Crotaliile impregnate cu triazopentadiene (ex. amitraz) au activitate acaricidă rapidă 

şi eficientă împotriva ataşării şi hrănirii a numeroşi acarieni.  
Amitrazul de exemplu, are, de asemenea, şi efecte repelente pentru căpuşe.  
Crotaliile au un important efect prin reducerea numărului de insecte care se hrănesc 

pe animal, asupra pontei şi a viabilităţii larvelor.  
 

e. Administrările per os 
Organofosforicele (ex. Neguvonul, 80 mg/kg) administrate repetat la interval de două 

luni; asigură efecte şi toleranţă a animalelor este bună, chiar şi la femelele gestante.  
 

d. Blocurile de lins  
Neguvonul 10% sub formă de brichete sau blocuri pentru lins asigură o priză de 50 

mg/kg în 24 de ore, dar activitatea produsului este neregulată.  
 

Alte produse:  
Fenclorfos (Ronnel, Etrolene) 30 mg/kgc.;  
Famphos (Famphur) 7 mg/kgc.  
Tetraflor-propanamida 10 mg/kg corp, cu efect persistent de 15 zile. 
 

e. Electuariile 
Ivermectinele pe cale orală (200 µg/kgc.) au avantajul unui spectru lrg antiparazitar 

(de ex. nematode + artropode). 
 

f. Dispozitivele cu eliberare lentă 
De exemlu, Closantelul 5%; în doze 15 mg s.a./kgc., de două ori la interval de o lună, 

apoi cu 10 mg/kgc., de patru ori la interval de o lună nu omoară acarienii, dar le inhibă ponta şi 
afectează în mod ireversibil ecloziunea larvelor din ouă. 

Ivermectinele în doze de 15-200 µg/kg administrat prin dispozitive infuzoare au o 
activitate mult mai prelungită în raport cu administrarea locală: 20 de zile în loc de 15zile. 

Combaterea acarienilor şi insectelor aflate în stadii libere se va face prin: 
 

I. Lupta ecologică 
 

a.  Amenajarea şi întreţinerea covorului ierbos  
b.  Cultivarea terenurilor,  
c.  Utilizarea plantelor repulsive.  
d.  Lupta prin eliminarea temporară a gazdelor  
e.  Lupta prin metode agro-pastorale.  
f.   Lupta zootehnică şi imunitară 
g.  Lupta genetică prin sterilizarea masculilor 

 

II. Lupta biologică 
 

Controlul biologic este una din alternativele promiţătoare la substanţele pesticide.  
Dorinţa de a reduce reziduurile chimice din plante, rezistenţa dăunătorilor şi creşterea 

costurilor pesticidelor chimice a inspirat ştiinţa să cerceteze alternative mai bune.  
În general, agenţii de control biologic sunt mult mai prietenoşi pentru mediu decât 

pesticidele chimice şi în cele mai multe cazuri efectele lor sunt mai persistente.  
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Faptul că substanţele pesticide sunt capabile să ucidă o largă gamă de artropode este 
o trăsătură majoră negativă deoarece ele ucid şi artropode neţintă, incluzând unele 
benefice, uneori conducând la activarea altor dăunători şi la noi izbucniri 

Aceasta se bazează pe folosirea de: 
- Plante antiinsecte,  
- Bacterii  
- Fungi entomopatogeni  
- 7ematode entomopatogene 
- Parazitoizi 
- Prădători (păsările) 
- Extracte vegetale 
- Metode tradiţionale 
- Vaccinare 

 

Combaterea muştelor 
Dintre muscide, cea mai răspândită este Musca domestica care răspândeşte agenţi 

patogeni ataşaţi de corp sau din tubul digestiv.  
Dintre muştele hematofage, Stomoxys calcitrans este cea mai iritantă.  
Protecţia contra muştelor se realizează cu compuşi organofosforici şi/sau piretrine, 

sub formă de aerosoli, momeli, aspersări.  
La utilizarea organofosforicelor trebuie să se ţină cont de faptul că, în medii alcaline, 

majoritatea produselor se descompun; de exemplu, pe pereţii proaspăt văruiţi se pot folosi 
doar unele produse: diazinon, bromofos, iodofenfos etc.  

Momelile se aplică pe pereţi, geamuri, corpuri de iluminat etc. 
 

Combaterea ţânţarilor  
Se poate realiza cu aerosoli şi prin evaporare în spaţii închise.  
Evaporarea în spaţii închise este o metodă nouă de distrugere a ţânţarilor; se 

realizează cu ajutorul evaporatoarelor electrice în care, sub acţiunea temperaturii ridicate, 
substanţa activă se evaporă din substrat, având un efect care durează 6-8 ore.  

În ţânţarilor se realizează prin producerea de ceaţă caldă sau prin aspersări:  
Produsul Tipul aplicării 

Azametifos Benzi 
Diclorfos + deltametrin Aerosoli 
Deltametrină Aspersări 
Tetrametrină Aerosoli 
Permetrină + tetrametrină Aerosoli 
Permetrină + tetrametrină Aerosoli 
Tetrametrină + transmix Aspersări 
Bioalletrină + permetrină Aerosoli 

Propetamfos Aspersări 

Diclorfos + tetrametrină Aerosoli 
 

Combaterea căpuşelor 
Cea mai importantă este prevenţia, prin utilizarea repelenţilor şi nu îndepărtarea 

căpuşelor fixate pe piele. De exemplu căpuşele de pe piele se pot îndepărta dacă li se 
împiedică respiraţia, în acest scop se folosesc uleiuri sau alte substanţe grase.  

Punând câteva picături de ulei , grăsime, chiar unt, după câteva minute căpuşa se 
desprinde din piele, iar dacă nu, atunci după 1-2 ore se îndepărtează cu o pensă. 

Cu rezultate bune se utilizează: Butox B, 7eo-Stomosan etc. 
Pentru distrugerea în masă a căpuşelor dintr-un teritoriu (mai ales dacă transmit boli 

infecţioase) se utilizează metil-pirimifosul (Actellic - B 50 EC). 
 

Combaterea Hypoderma bovis 
Metoda corectă ar fi "ţinerea la distanţă" faţă de taurine a adulţilor de H. bovis, însă 

repelenţii şi insecticidele de contact disponibile la ora actuală nu se pot utiliza deoarece nu 
sunt eficace. 
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Se pot obţine rezultate dacă se reuşeşte distrugerea larvelor înainte de începerea  
migrării în acest scop se poate folosi triclorfonul.  
Dozaj. Se administrează 60-80 mg/kgc. triclorfon în furaje, o dată pe lună (octombrie, 

noiembrie, decembrie).  
Mai târziu se stropeşte corpul animalelor cu 2-3 l triclorfon soluţie 2%. 
 

Metoda "pour on"  
Este simplă, suspensia sau soluţia de triclorfon 8% este aplicată pe pielea din regiunea 

dorsală în cantitate de 200-250 ml. Tratamentul se face o singură dată în luna noiembrie, 
având eficacitate de 95-100%. 

O altă metodă răspândită este:  
 

Aplicarea "spot on",  
când triclorfonul, solubilizat în alcool sau dimetil-sulfoxid, este depus în cantitatea 

necesară pe anumite zone ale corpului. Şi în acest caz eficacitatea este maximă.  
În cazul apariţiei efectelor secundare (nelinişte, semne uşoare de intoxicaţie), se 

administrează sulfat de atropină 0,05-0,1g s.c. 
 

Denumire comercială Substanţa activă Concentraţia 

Butox b 12,5 deltametrină 0,005 
Butox B 50 deltametrină 0,005 

�eocidol 600 EC diazinon 0,05 -0,1 
�eo-stomosan tetrametrină + transmix 0,0025 - 0,005 
Sebacil EC 50 Phoxim 0,05 
Stomosan EC Permetrină 0,005 

 
Tratamentul scabiei 
La ovine se face prin îmbăieri, la alte specii prin aspersări, spălări (îmbăierea oilor se 

face după ce au fost tunse). În cazul aspersărilor, animalele sunt adunate într-un loc strâmt; 
după stropire lichidul se scurge pe părţile laterale ale corpului. 

Tratamentele se repetă la 7-10 zile. 
 

Combaterea dăunătorilor din depozite 
 

Dăunătorii din depozite pot provoca pierderi de până la 25-30%; pe lângă pagubele 
cantitative şi calitative, ei pot fi vectori ai unor boli infecţioase.  

Pentru a reduce aceste pagube este esenţială curăţirea mecanică precum şi efectuarea 
dezinsecţiilor şi deratizărilor periodice.  

Dezinsecţiile şi deratizările se pot realiza fie prin aspersări, fie prin tratări cu gaz, cu 
compuşi organofosforici, piretroide şi fosfuri.  

În tabelul 7.9. sunt redate cele mai uzuale moduri de aplicare a antiparazitarelor 
externe. 
Tabelul 7.9. 

Moduri de aplicare a pesticidelor 
(după Brander, 1991) 

 

Denumire comercială Substanţă activă Aplicarea 

Damfin 950 EC Metacrifos Aspersări 
DDVP 50 EC Diclorfos Aspersări 

Degesch Magtoxin Fosfură de magneziu Gazări 
Degesch plates Fosfură de magneziu Gazări 
Delicia gastoxin Fosfură de aluminiu Gazări 
Delicia tasak Fosfură de aluminiu Gazări 
Metation 50 ec Fenitrotion Aspersări 
Phostoxin tablete Fosfură de aluminiu Gazări 
Phostoxin pellet Fosfură de aluminiu Gazări 

Pyrotox Tetrametrin Aspersări 
Sumithion 50 ec Fenitrotion Aspersări 
Unifos 50 ec Diclorfos Aspersări 
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Specia  Aplicaţii topice Aplicaţii sistemice 

Bovine  Îmbăieri 
Spray  
Prăfuiri 
Fricţiuni pe linia dorsală 
Aplicaţii pour on 
crotalii auriculare impregnate 

Aditivi furajeri 
Injecţii s.c. 
Intubaţii 

Oaie Îmbăieri 
Spray  
Aspersări 
Prăfuiri 

Absorbţii nazale 
(Oestrus ovis) 

Pour-on/ 
injectabil 

Porc  Spray 
Pulberi şi granule în aşternut 
Aplicaţii pour on 

Aditivi furajeri 
Injecţii s.c. 

Cal  Îmbăieri 
Spray 
Duşuri 
Bureţi impregnaţi 

Intubaţii 
Paste orale 

Câine şi pisică Şampoane 
Îmbăieri şi spălări 
Prăfuiri 
Coliere antiparazitare 
Aerosolizări 

Injecţii s.c. 

 

In concluzie: 
 

a. 7u există acaricide miraculoase, a căror întrebuinţare să facă inutilă orice altă 
preocupare; nu există decât acaricide care trebuie să fie întrebuinţate judicios şi metodic. 

 

b. 7u trebuie deci, cum se face deseori, să extrapolăm în ţările temperate, măsurile 
eficace, în mediul tropical şi subtropical. 

 

Ectoparaziticidele se clasifică în două moduri: 
 

1. După modul de acţiune: 
 

a. Toxice de ingestie 
Acestea sunt ingerate de către paraziţi şi astfel pesticidul se va distribui prin torentul 

circulator în întreg organismul. 
 

b. Toxice de contact 
Acestea vor pătrunde în cuticula insectelor prin contact direct datorită soluţiilor sau 

pudrelor aplicate pe gazdă  
 

c. Fumigene 
Acestea odată dispersate în mediul natural vor forma o suspensie fină care va 

pătrunde în tractul respirator al artropodelor. 
d. Sistemicele 
Acestea pot fi absorbite fie prin cuticulă, tractul digestiv sau respirator, fie pot 

pătrunde în corpul paraziţilor ca urmare a administărilor s.c. ale gazdei şi solubilizării lor 
în organism. 

 
2. După structura chimică principalele pesticidele se împart în următoarele mari 

grupe: 
• Organoclorurate şi alţi compuşi vechi 
• Organofosforice 
• Carbamaţi 
• Piretrine şi piretrinoizi 
• Avermectine 
• Compuşi organici 
• Compuşi anorganici 
• Alte grupe 
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7.3.3.1. Produsele vechi anorganice 
 

Sulful şi derivaţii 
 

Sulful se găseşte în natură sub formă liberă şi sub formă legată (sulfaţi şi sulfuri). 
Este un microelement esenţial al organismului. Sulful se găseşte în cantităţi mai mari în 
păr, keratină, piele, cartilaje; cisteina şi glutationul conţin  de asemenea sulf.  

În contact cu pielea, o parte se reduce la hidrogen sulfurat, iar cealaltă parte, sub 
acţiunea alcalilor, se transformă în sulfură de sodiu, reacţia de reducere fiind favorizată de 
conţinutul în cisteină şi glutation al ţesuturilor. 

Sulfura de sodiu solubilizează keratina acarienilor, iar hidrogenul sulfurat produs va 
distruge ectoparaziţii şi ouăle acestora.  

Administrat per os este purgativ. 
Sub formă fin dispersată (sulf coloidal) administrat parenteral are o acţiune 

stimulantă. În trecut a fost folosit în terapia scabiei - sub forma unguentului Helmerich sau 
sub formă de îmbăieri la ovine (fierbere cu hidroxid de calciu).  

Sulful precipitat este antidot în intoxicaţiile cu mercur şi plumb.  
Poate imprima miros cărnurilor. 
Sulfur sublimatum - obţinut prin sublimarea sulfului. Se foloseşte în prepararea 

unguentelor. 
Sulfur praecipitatum - pulbere foarte fină, amorfă, de culoare galben-verzuie, cea mai 

eficientă. Este un produs recomandat în intoxicaţiile cu metale grele.  
Doze : animale mari 30-50g; suine 5-10g; câine 2-5g. 
Sulfur pulveratum lotum - pulbere de culoare galbenă, practic lipsită de arsen. 
Solutio calcii sulfurati - lichid de culoare roşu-portocalie, cu miros de hidrogen 

sulfurat, miscibil cu apa în orice proporţie.  
Solubilizat în proporţie de 1:3-4 cu apă se poate folosi în dermatomicoze, sub formă 

de pensulaţii. În amestec cu puţină apă şi amidon este depilator. 
7atrium thiosulfuricum, compus cristalin, de culoare albă, solubil în apă. 
Din soluţie, în prezenţa acidului clorhidric, eliberează dioxid de sulf şi sulf elementar 

foarte fin. Eliberarea sulfului se produce lent şi atunci când soluţia de tiosulfat este 
administrată per os.  

În stomac, dioxidul de sulf produs instantaneu blochează procesele fermentative, de 
aceea se poate folosi în tratamentul afecţiunilor de acest tip.  

Se poate folosi în intoxicaţia cu cianură, clor, iod; de asemenea este eficient în 
intoxicaţiile cu sărurile metalelor grele (plumb, mercur). 

Soluţia de tiosulfat se poate folosi în tratamentul scabiei. În acest scop, soluţia 50-
60% este aplicată pe pielea animalului cu ajutorul unei perii, după care locurile respective 
se umectează cu soluţie 5% acid clorhidric.  

Sub acţiunea acidului clorhidric, se eliberează sulful şi dioxidul de sulf.  
Tratamentul se repetă de 2-3 ori. 
Doze: per os 15-60g la cabaline şi bovine; 15-30g la ovine; 4-8g la suine; 2-5g la 

câine; - i.v. (sol. 10-20%): - 8-10g la bovine şi cabaline; 1-2g la porci; 0,5-1g la câine. 
 

Arsenul şi derivaţii 
 

Sunt insecticide de ingestie eficiente, dar din păcate datorită potenţialului toxic foarte 
crescut la mamifere sunt retrase.  

Ele mai pot fi întâlnite doar în concentraţii mici şi în asocierile antiparazitare. 
Alte insecticide arsenicale sunt: 
• Arseniatul de calciu 
• Acetoarsenul de cupru 
• Arsenatul de cupru  
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• Arsenatul de plumb  
• Arsenitul de potasiu  
• Arsenitul de sodiu 

 

Organocloruratele 
 

Ele sunt cosiderate istorice şi au stat la baza dezvoltării altor grupe de pesticide.  
Datorită toxicităţii şi remanenţei crescute a reziduurilor, uzul lor este tot mai restrâns, 

putând fi întâlnite în diverse asocieri cu alte antiparazitare mai sigure la animalele de 
companie. 

 
DDT (Dicofan, Clorophenotane, Agritan, 7eocid) 
Este dicloro-difenyl-tricloretanul  

CH

CCl3

Cl Cl

 
 

Fig. 7.59. DDT 
 

Este o pulbere albă (formele pure) sau gri, insolubilă în apă care trebuie să conţină 
minimum 75% substanţă activă 

Acţionează ca toxic de contact, având o activitate neurotoxică cu afectarea nervilor 
motori şi senzitivi, cu instalarea hiperagitaţiei şi a paralaziei, efectul de knock-down 
instalându-se (spre deosebire de piretrine unde efectul este imediat) în câteva minute, chiar 
o jumătate de oră.  

Din păcate în această perioadă pot fi afectate şi gazdele, care pot suferi de pe urma 
efectelor toxice ale produsului.  

Cei mai sensibili la pudrările (5%) sau băile (0,2%) cu acest produs, au fost căţeii, 
pisoii şi păsările.  

Toxicitatea este mai mare la animalele de companie, datorită obiceiurilor de igienă 
(lins) care la animalele de talie mare este mai restrâns şi din această cauză riscul 
intoxicaţiei este mai redus.  

În acest caz însă, pericolul rezidă din posibilitatea apariţiei în lapte a reziduurilor de 
organoclorurate. 

Simptomele intoxicaţiei la mamifere sunt: hiperexcitabilitate, convulsii, paralizie şi 
moarte. Pentru controlul simptomatologiei nervoase se recomandă sedarea (cu 
pentobarbital) şi detoxifierea cu borogluconatul de calciu (antidot la câine) i.v. în doze 
mari de 2-3g pe animal. 

 
HCH (Lindan, γBHC, Gammexane, Lindavet, Quelada, Viton) 
Este Hexaclor-ciclo-hexanul un izomer gamma, o pulbere cristalină albă cu miros 

caracteristic, insolubil în apă, dar solubil în solvenţii organici. 
 

Cl

Cl

Cl

Cl

ClCl

 
 

Fig. 7.60. HCH 
 

 
Este un toxic de contact interferând metabolismul inozitolului la insecte.  
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Efectul este paralizia şi moartea insectelor, efectul fiind mai rapid comparativ cu 
DDT-ul.  

S-a constatat că izomerii gamma puri sunt mai lipsiţi de toxicitate, comparativ cu 
dicophanul fiind de patru ori mai puţin toxic.  

Totuşi pericolul intoxicaţiei la animalele tinere este crescut. 
Spectrul antiparazitar este divers, de la insecte la pureci, păduchi şi râile sarcoptice  
Dozajul este în funcţie de tipul administrării: 0,2% pentru îmbăieri şi 0,2-0,5% pentru 

pudrări, dar animalele vor fi curăţate după o perioadă de contact de 30 de minute, pentru a 
preveni ingerarea sau inhalarea de produs.  

În unele ţări mai pot exista, pentru animalele de companie, diferite asocieri 
insecticide cu piretrine (0,4%) şi condiţionări pentru administrări antiparazitate pentru 
otitele parazitare (0,1%) şi unguente antiparazitare (0,2%).  

Se recomandă deparazitarea cuştilor şi aşternutului pentru a mări eficienţa 
tratamentelor.  

La oi făceau îmbăieri antiscabioase foarte eficiente57 cu concentraţia de 0,06%.  
La păsări protecţia se asigura cu fumigaţii (7,7 mg izomer gamma/m3). 
Toxicitate. Pisicile tinere sunt sensibile la concentraţii mărite (peste 0,2%).  
Efectul rezidual al produsului este de 3-6 săptămâni, dar în funcţie şi de condiţiile de 

mediu această perioadă poate creşte. 
 
Toxafenul (C10H10Cl18) (Alltox, Geniphene, Phenatox, Motox, Toxakil) 
Este o ciclodienă policlor-camfenică 
 

 
 

Fig. 7.61. Toxafen 
 

Este o mixtură compexă obţinut prin clorurarea camphenului.  
Este de consistenţă vâscoasă sau ceroasă, de culoare galbenă cu miros plăcut de pin, 

insolubil în apă dar solubil în solvenţii organici.  
Alcalii puternici descompun uşor toxafenul. 
Acţiune. Toxafenul a fost utilizat pe scară largă în Africa la tratarea bovinelor 

infestate cu căpuşe, în lupta împotriva East Coast Fever (produsă de căpuşele genului 
Teilleria).  

Produsul a exercitat o protecţie reziduală sporită şi acest fapt a permis pasajul 
turmelor de bovine prin zone infestate cu căpuşe, înainte ca acestea să se poată hrăni (şi 
inocula). 

Este un toxic de ingestie şi de contact dar solicită asocierea cu un agent cu efect 
knock-down dacă se foloseşte în spray-uri insecticide.  

Utilizarea consacrată este şi acum în unele ţări împotriva căpuşelor şi păduchilor.  
Toxicitatea acută este de patru ori mai mare ca a dicofanului dar cea cronică este mult 

mai mică.  
Simptomele intoxicaţiei sunt dispeea, cianoză, tremurăturile musculare şi convulsiile.  
Tratamentul intoxicaţiilor se face la fel ca pentru orice reprezentant al grupei.  
În tabelul 7.10. sunt redate principalele organoclorurate cu utilizări a.u.v. 

 

                                                           
57 În Anglia, după ce în 1952, HCH a fost interzis, el a fost reintrodus în terapia curentă antiscabioasă, în 1975, datorită persistenţei râilor 
în efective foarte largi de ovine. Soluţiile erau extrem de stabile (peste 6 ani) datorită introducerii incorporării sulfatului de cupru 
(0,03%) ca bacteriostatic. Din 1986, datorită reziduurilor, produsul a fost din nou interzis, îmbăierile efectuându-se după această dată cu 
noul produs (la acea dată) diazinon. 
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Tabelul 7.10. 
Organoclorutate a.u.v. 

 

Organoclorurate istorice 
 

Bromo-DDT  
Camphechlor  
DDT  
   pp′-DDT  
ethyl-DDD  
HCH  
   gamma-HCH  
    Lindan  
Methoxychlor  
Pentachlorophenol  

Ciclodienele Aldrin  
Bromocyclen  
Chlorbicyclen  
Chlordan  
Chlordecon  
Dieldrin  
Dilor  
Endosulfan  
Endrin  
Heptachlor  
Isobenzan  
Isodrin  
Kelevan  
Mirex 

 

�icotina şi neo-nicotinaţii 
 

Deşi foarte veche şi chiar repudiată, nicotina are pe lângă valoarea istorică şi rol de 
precursor al neo-nicotinaţilor, un grup important în lupta împotriva histomonozelor şi 
hexamitiozelor aviare, dar şi împotriva purecilor şi păduchilor câinelui şi pisicii, şi ai oii 
(Mellophagus ovinus). 

 

�icotina naturală (fig. 7.62.) 

N

N

CH3
 

 

Fig. 7.62. )icotina 
 

Nicotina a fost simplificată chimic la 3-pyridyl-methylamină şi astfel a apărut noua 
clasă a, nitrometilenilor, reprezentată de către nitiazina (Hepzide) (vezi Cap. 
Chimioterapice). Studiile care au urmat în legătură cu efectul knock-down al nithiazinei 
asupra M. domestica au dus la dezvoltarea altor sinteze în Japonia unde la heterocicli s-a 
adiţionat un substituent metilenic (şi astfel s-a obţinut o nitroguanidină nouă (NTN33893), 
cunoscută azi ca imidacloprid, membru al clasei insecticidelor, chloronicotinilice sau 
neonicotinozii.  

 

Imidaclopridul (Advantage) 
Este 6-chloro-3-pyridyl-methylul (fig.  7.63.) 

N

NHN

Cl
NO2

N

 
 

Fig. 7.63. Imidaclopridul 
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Faţă de nitiazidă, produsul are activitate mult mai bună insectifugă este repelentă, 
antimotorie, antireproductivă fiind corelată cu coeficientul de temperatură, fotostabilitate şi 
hidrofobia produsului (obţinută prin adiţia clorului la gruparea pyridyl).  

Acţiunea. Hidrofobia favorizează penetrarea SNC al acarienilor.  
Imidaclopridul acţionează agonistic asupra SNC şi acetilcolinesterazei insectelor şi 

va duce la moartea paraziţilor în majoritatea situaţiilor prin degenerările la nivelul 
mitocondriei şi distrugerile ireversibile ale celulelor nervoase şi muşchilor. 

Toxicitate. Produsul este foarte sigur la administrările la câine şi pisică.  
Administrările acute cu doze de douăzeci de ori mai mari (200 mg/kgc.) la căţei şi 

pisoi şi la adulţi nu au fost urmate de nici o modificare notabilă. Aceeaşi situaţie favorabilă 
s-a înregistrat şi în testările pe femelele gestante. Utilizarea pe termen lung nu a relevat 
efecte secundare, teratogenitate sau asupra reproducţiei la câine sau pisică  

Dozele recomandate sunt de 10 mg/kg corp la câine şi pisică. Imidaclopridul 10% se 
recomandă în administrări spot-on la câine şi pisică în terapia purecilor şi la oaie împotriva 
lui Mellophagus spp. Alte acaricide vechi care au fost utilizate în medicina veterinară şi 
mai pot fi întâlnite în diverse asocieri acaricide sunt: 
 

Insecticidele anorganice 
• Boraxul,  
• Acidul boric  
• Polisulfidul de calciu  
• Oleatul de cupru  
• Diatomeele  
• Clorura mercuroasă  
• Tiocianatul de potasium 
• Silicagelul  
• Tiocianatul de sodiu 

 
7.3.3.2. Organofosforicele 

 
Această grupă este considerată de departe cea mai mare grupă.  
Se cunosc peste 50.000 de produse organofosforice, multe dintre ele fiind folosite ca 

antiparazitare interne dar mai ales externe. Ele sunt lichide uleioase de culoare galben către 
brun sau pulberi cristaline galbene cu miros specific de usturoi. 

Ele au înlocuit în mare măsură organocloruratele mult mai toxice şi mai reziduale.  
Faţă de grupa organocloruratelor, organofosforicele prezintă timp de aşteptare mai 

redus, dar care este mai instabil, activitatea reziduală fiind inferioară organocloruratelor.  
Toxicitatea acută a organofosforicelor poate fi considerată crescută şi de aceea există 

un potenţial de risc semnificativ în cazul creşterii dozelor terapeutice.  
Toate organofosforicele sunt toxice pentru om şi animale în virtutea activităţii lor de 

blocanţi ai colinesterazelor. 
Din cele câteva sute de structuri organofosforice din uzul veterinar, cîteva din cele 

mai importante în lupta împotriva ectoparaziţilor sunt reprezentate de: 
Azamethiphos (Alfacron; Snip) 
Bromclophos (Bromex, 7aled)  
Cythioate (Proban) 
Chlorfenvinphos (Supona) 
Chlorpyrifos (Piridane, Pyrinex, Scout, Stipend) 
Crotoxyphos (Ciodrin) 
Coumaphos (Asuntol) 
Diazinon (Dimpylate, Droplix Dimpygal) 
Diclorvos (Atgard, Canogard, Equigard, 7ogos) 
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Dioxathin (Delvan) 
Dimethoate (Fostion, Rogor,Roxior) 
Fenthion (Tiguvon, Pro Spot) 
Quintiofos (Oxinothiophos, Bacdip) 
�eguvon (Metriphonat) 
Phoxim (Sebacil) 
Malathion (Cythion, Malamar, Prioderm) 
 
Organofosforicele sunt utilizate în terapie în mai multe moduri: 
 
1. Aplicaţii externe: îmbăieri, aspersări, spray-eri. 
2. Aplicaţii sistemice: 

 
a.  aplicaţii pour-on 
b. administrări ca aditiv furajer. 

 
Aplicaţiile externe 

 
Pentru aplicările pe această cale a.u.v. sunt utilizaţi frecvent peste 20 de compuşi cu 

activitate asupra râilor, păduchilor şi miazelor (tabelul 7.11.) 
 
Tabelul 7.11. 

Organofosforice folosite în imbăieri şi aspersări 
(după Brander, 1991) 

 

Insecticidul 
Concentraţia 

(%) 
Protecţie 

(săptămâni) 

Bromophos 0,02 8 
Diclorfention 0,025 8 
Carbofention 
îmbăiere 
aspersare 

 
0,045 
0,002 

 
8 
12 

Clorfenvinphos 0,04 26 
Diazinon (îmbăiere) 0,025 6-8 
Phosmet (ambele) 0,02 8 

 
Controlul insectelor miazigene se face cu ajutorul jeturilor de aspersare (la o 

presiune de 350-700 kPa) sau prin îmbăiere. 
În cazul protecţiei împotriva căpuşelor cele mai importante produse sunt prezentate 

în tabelul 7.12. in cazul infestaţiilor cu căpuşe monogazde (ex. Boophylus microphus) 
tratamentele se vor repeta la fiecare 21 de zile, iar în cazul infestaţiilor cu  căpuşe cu două 
sau trei gazde tratamentelor pot ajunge la o frecvenţă de cinci zile între administrări.  

Metodele recomandate sunt fie îmbăierea (în cazul infestaţiilor masive) fie 
aspersarea.  

Păşunile pot fi şi ele aspersate în cazul unei populaţii foarte mari de căpuşe, în ideea 
distrugerii lor la sol. 
 
Tabelul 7.12. 

Organofosforice folosite împotriva căpuşelor 
(după Brander, 1991) 

 

Insecticidul 
Concentraţia  

(%) 
Coumaphos 0,05 
Clorfenvinphos 0,05 
Dioxathion 0,15 
Ethion 0,075 

 

Activitatea împotriva scabiilor la ovine este realizată în general cu (tabelul 7.13.): 
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Tabelul 7.13. 
Organofosforice folosite împotriva râilor la oi 

(după Brander, 1991) 
 

Insecticidul 
Concentraţia  

(ppm) 
Diazinon 100-125 
Flumetrina 55 
Propetamphos  125 

 
Aplicaţiile sistemice 

 
Acestea sunt apelate mai ales în cazul tratamentelor de combatere a larvelor 

miazigene la rumegătoare sau cele de Oestrus la ovine şi Gasterophylus la cabaline. În 
aceste situaţii aplicările (pour-on, şi spot-on) posedă efecte sistemice.  
 
Tabelul 7.14. 

Organofosforice şi asocieri folosite pour-on 
(după Brander, 1991) 

 

Insecticidul 
Doza aplicată 
(mg/kgcorp) 

Coumaphos 10 
Deltametrina���� 1% 
Fenclorphos 150 
Fention 7,5 
Ivermectin����  0,5% 
Trichlorfon 50 
Permetrina����  1% 
Phosmet 20 

 

                                                                                                         ���� produse aplicate spot-on pe linia dorsală a spatelui 
 

Adminstrarea în furaje este eficientă în combaterea sistemică dozele de administrare 
fiind mici (75-125 ppm).  

Cele mai utilizate produse sunt: Diclorfentionul, Dimethoatul şi Trichlorfonul. 
Organofosforicele sunt compuşi eficienţi în gasterofiloză la cabaline, administraţi cu 

sonda naso-esofagienă, în doze unice. 
În tabelul 7.15. sunt redate cele mai importante structuri folosite. 

 

Tabelul 7.15. 
Organofosforice folosite în gasterofiloza la cal 

(după Brander, 1991) 
 

Insecticidul 
Administrare cu sonda 

(mg/kgcorp) 
Diclorvos 50 
Ruelen 100 
Trichlorphon 75 

 

În controlul purecilor şi căpuşelor la câine şi pisică se utilizează coliere 
antiparazitare. Acestea sunt redate în tabelul 7.16. 
 
Tabelul 7.16. 

Organofosforice folosite în coliere la carnasiere 
(după Brander, 1991) 

 

Insecticidul 
Concentraţia 

(%) 
Animalul 

Diclorvos 
8,9 
4,65 

Câine 
Pisică 

Fospirate 15 Câine 
Propoxur 9,4 Câine 
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Activitatea ovicidă ale unor produse (coumaphos, dioxathion, chlorpyrifos şi 
crotoxyphos) a fost determinată prin aplicări topice în concentraţii de 0,125, 0,25 şi 0,5%.  

Toate acaricidele determină efecte negative asupra ecloziunii ouălor la toate 
categoriile de insecte. Coumaphosul, diazinonul, dioxathionul şi chlorpyriphosul au fost 
cele mai eficiente în reducerea ecloziunii ouălor la ouăle de o zi, dar au determinat efecte 
mai reduse asupra ouălor de 10 şi 20 de zile.  

Pentru a prelungi activitatea reziduală a organofosforicelor, acestea se pot asocia cu 
organocloruratul toxaphen (asocierea va diminua chimiorezistenţa). 

Acţiune. Toate organofosforicele sunt toxice, de contact, de digestie.  
Ele acţionează prin combinarea şi neutralizarea colinesterazei şi datorită 

liposolubilităţii mari ele vor fi rapid absorbite de toate căile normale. 
Eliminarea se face sub forma produşilor de metabolism, cel mai adesea pe cale 

urinară.  
În ţesuturi la mamifere, substanţele organosfosforice sunt supuse atacului enzimatic.  
Cele mai importante procese sunt cele de hidroliză şi oxidare.  
Acest “atac” va determina în final detoxifierea organismului, pe când la insecte, 

unde ţesuturile lor nu conţin asemenea enzime, (sau în orice caz, cantităţi mult mai mici 
decât mamiferele) organosfosforicele nu pot fi neutralizate şi vor deveni letale.  

Unii produşi vor inactiva în mod selectiv enzimele hidrolitice şi datorită acestei 
proprietăţi se pot utiliza pentru a intensifica activitatea acelor componente care sunt mai 
susceptibile de a hidroliza.  

Un exemplu de sinergism antiparazitar în acest caz este asocierea dintre malation şi 
etil-nitrofenil-fosfonotionat când activitatea celor două devine de 50 de ori mai mare. 

Reacţiile oxidative sunt importante datorită conversiei compuşilor inactivi în compuşi 
anticolinesterazici activi. Aceştia sunt compuşii care vor reacţiona cu colin esteraza în 
competiţie pentru substrat. Se vor forma combinaţii foarte stabile care vor hidroliza încet 
sau deloc, astfel că acetil colina produsă va continua să-şi exercite activitatea stimulantă de 
o manieră necontrolabilă. 

Toxicitate. Deşi mecanismele de detoxificare la mamifere există, totuşi, datorită 
activităţii blocante colinesterazice specifice, toţi compuşii organofosforici pot avea 
activitate toxică, atât pentru om, cât şi pentru animale, dar activitatea toxică este în afara 
dozelor terapeutice.  

Activitatea organofosforicelor se poate  contracara prin uzul atropinei şi reactivatorii 
enzimatici (Toxogonin), ţinându-se cont că toxicitatea întârziată poată să apară în două zile. 

 
Reprezentanţi  

 

Dimethylvinphos (C10H10Cl3O4P) 
Este (Z)-2-chloro-1(2,4dichlorophenyl) vinyl- dimethyl fosfatul. 

 

 
 

Fig. 7.64. Dimethylvinphos 
 

Malathionul (C10H19O6PS2)(Carbophos; Celthion; Cythion; Dielathion Emmaton; 
Exathios; Fyfanon; Hilthion; Karbofox; Maltox) 

Este Diethyl(dimethoxy-phosphino-thioyl-thio) succinatul 
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Fig. 7.65. Malathion 
 

Malathionul este un insecticid introdus in 1950 utilizat iniţial în agricultură şi mai 
apoi împotriva paraziţilor animalelor.  

 

Famphurul (Warbex, Famophos)  
Este un compus pe bază de acic fosforotioic, bine tolerat de către organismele 

animale, cu activitate crescută în hipodermoză. 
 

SO2N(CH3)2

CH3O

CH3O

P

S

O

 
 

Fig. 7.66. Famphur 
 

Produsul are avantajul că se poate administra şi i.m. (doze de 2ml/50kg viu). 
 

Cyanthoatul (C10H1972O4PS) 
Este S[2[(1-cyano-1-methylethyl)amino] 2-oxoethyl] O,O-diethyl fosforotioatul 

 

 
Fig. 7.67. Cyanhoat 

 

De reţinut că, în terapia curentă este că nu se recomandă administrarea în acelaşi 
timp de insecticide şi de antihelmintice cu activitate colin esterazică inhibitorie.  

În tabelul 7.17. sunt redate principale structuri organofosforice. 
 

Tabelul 7.17. 
Clasificarea EU a grupelor organofosforice 

(sursa: http://www.hclrss.demon.co.uk) 
 

1. Organofosfaţi Bromfenvinfos  
Chlorfenvinphos  
Crotoxyphos  
Dichlorvos  
Dicrotophos  
Dimethylvinphos  
Fospirat 
Heptenophos  
Methocrotophos  
Mevinphos  
Monocrotophos  
7aled  
7aftalofos  
Phosphamidon  
Propaphos  
TEPP  
Tetrachlorvinphos 

2. Organothiofosfaţii Dioxabenzofos 
Fosmethilan 
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Phenthoat 
2.1 Compuşi alifatici Acethion 

Amitona 
Cadusafos 

Chlorethoxyfos 
Chlormephos 
Demephiona 
demephiona-O 
demephiona-S 
Demetona 
demetona-O 
demetona-S 

demetona-methyl 
demetona-O-methyl 
demetona-S-methyl 

demetona-S-methylsulphon 
Disulfoton 
Ethion 

Ethoprophos 
IPSP 

Isothioat 
Malathion 
Methacrifos 

Oxydemeton-methyl 
Oxydeprofos 
Oxydisulfoton 

Phorat 
Sulfotep 
Terbufos 

Thiometona 
2.2. Compuşi amidici alifatici Amidithion 

Cyanthoat 
Dimethoat 

Ethoate-methyl 
Formothion 
Mecarbam 
Omethoat 
Prothoat 
Sophamida 
Vamidothion 

2.3. Oximele Chlorphoxim 
Phoxim 
Phoxim-methyl 

2.4. Compuşii heterociclici Azamethiphos 
Coumaphos 
Coumithoat 
Dioxathion 
Endothion 
Menazon 
Morphothion 
Phosalona 
Pyraclofos 
Pyridaphenthion 
Quinothion  

2.5. Compuşii benzo-tiopiranici Dithicrofos  
Thicrofos 

3. Compuşi benzo-triazinici Azinphos-ethyl  
Azinphos-methyl 
Isoindol  

Structuri organice Dialifos 
Phosmet 
Isoxazol 
Isoxathion 
Zolaprofos 

4. Compuşi pyrazolo-pirimidinici Chlorprazophos  
Pyrazophos 
Pyridina  

Structuri organice Chlorpyrifos  
Chlorpyrifos-methyl 

5. Compuşi pirimidinici Butathiofos 
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Diazinona 
Etrimfos 
Lirimfos 
Pirimiphos-ethyl 
Pirimiphos-methyl 
Primidophos 
Pyrimitat 
Tebupirimfos 

6. Compuşi quinoxalinici Quinalphos  
Quinalphos-methyl 
Thiadiazole  

Structuri organice Athidathiona 
Lythidathiona  
Methidathiona  
Prothidathiona 

7. Compuşi triazolici Isazofos  
Triazophos 
Phenyl  

Structuri organice Azothoat  
Bromophos  
Bromophos-ethyl  
Carbophenothion  
Chlorthiophos  
Cyanophos  
Cythioat  
Dicapthon  
Dichlofenthion  
Etaphos  
Famphur  
Fenchlorphos  
Fenitrothion  
Fensulfothion  
Fenthion  
Fenthion-ethyl  
Heterophos  
Jodfenphos  
Mesulfenfos  
Parathion  
Parathion-methyl  
Phenkapton  
Phosnichlor  
Profenofos  
Prothiofos  
Sulprofos  
Temephos  
Trichlormetaphos 
Trifenofos 

8. Compuşi fosfonaţi Butonat 
Trichlorfon 

9. Compuşi fosfono-tioaţi Mecarphon  
10. Compuşi fenil-etil Fonofos  

Trichloronat 
11. Compuşi fenil-fenil Cyanofenphos  

EP7  
Leptophos 

12. Compuşi de fosforo-amidă Crufomat 
Fenamiphos  
Fosthietan  
Mephosfolan  
Phosfolan  
Pirimetaphos 

13.Compuşi fosforo-amidothioaţi  Acephat 
Isocarbophos 
Isofenphos 
Methamidophos 
Propetamphos 

14.Compuşi fosforo-diamidici  Dimefox 
Mazidox 
Mipafox 
Schradan 
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7.3.3.3. Carbamaţii 
 

Carbamaţii au fost iniţial extraşi din boabele de calabar, o plantă din Vestul Africii, 
care conţine fizostigmină şi care este un ester metilcarbamic.  

Grupa conţine în jur de 25 de compuşi de bază, clasificaţi în mai multe subgrupe.  
În tabelul 7.18. sunt redate clasele de insecticide carbamice cunoscute până la această 

oră. Ca structură chimică carbamicele sunt esterii acidului carbamic cu fenol pirazol sau cu 
alţi alcooli heterociclici care acţionează prin substituirea acetilcolinei pe baza asemănării 
spaţiale dintre ele. Activitatea este foarte asemănătoare cu a organofosforicele  

Stimularea colinergică a sinapselor este urmată, în final de paralizia ectoparazitului.  
De reţinut că toxicitatea carbamaţilor este mult mai mică în comparaţie cu cea a 

orgnofosforicelor şi a fost demonstrată de numeroase ori.  
Deşi acţionează la fel, adică blocant al colinesterazelor, efectul nu este aşa de 

persistent ca la produsele organofosforice. 
 

Tabelul 7.18. 
Clasificarea insecticidelor carbamice (Sinteză) 

 

Carbamaţii bendiocarb  
carbaryl  

Benzofuranyl-metilcarbamaţii benfuracarb  
carbofuran  
carbosulfan  
decarbofuran  
furathiocarb 

Dimetilcarbamaţii dimetan  
dimetilan  
hyquincarb  
pirimicarb 

Oxim-carbamaţii alanycarb  
aldicarb  
aldoxycarb  
butocarboxim  
butoxycarboxim  
methomyl  
nitrilacarb  
oxamyl  
tazimcarb  
thiocarboxime  
thiodicarb  
thiofanox 

Fenil-metilcarbamaţii allyxycarb  
aminocarb  
bufencarb  
butacarb  
carbanolate  
cloethocarb  
dicresyl  
dioxacarb  
EMPC  
ethiofencarb  
fenethacarb  
fenobucarb  
isoprocarb  
methiocarb  
metolcarb  
mexacarbate  
promacyl  
promecarb  
propoxur  
trimethacarb  
XMC  
Xylylcarb 

 
Cei mai importanţi reprezentanţi sunt: 
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Carbarylul (Arylam, Dicarbam, Ravion, Seffein, Sevin) 
Este 1-napthyl-7-methyl-carbamatul 
 

OCONHCH3

 
 

Fig. 7.68. Carbaryl 
 

Este un produs excelent acaricid de uz extern sub formă de suspensii sau emulsii 1-
5%, existând şi pulbere 5%. Bolfo este preparatul sub formă de pulbere  

Carbarylul este utilizat masiv în condiţionările sub formă de pulberi, spray sau, cel 
mai adesea în zgărzi pentru câini şi pisici fiind un bun insecticid de contact.  

Unii autori susţin că activitatea carbarylului în colierele pentru câini şi pisici este de 
foarte mare durată, ajungând chiar şi la peste patru luni. 

Spectrul de activitate este împotriva purecilor, căpuşelor, ţânţarilor, păduchilor şi 
râilor. În concentraţii de 0,1-0,2% şi utilizat intempestiv poate determina rezistenţă. 

Toxicitate. Semnele intoxicaţiei, consecutiv dozelor mari la mamifere sunt noseea, 
voma, diareea, bronhoconstricţia, hipersalivaţia, cianoză, convulsiile şi coma.  

 
Clorphenamida (Clordimephorm, Galeron) 
Este foarte activ împotriva artropodelor rezistente la organofosforice.  
În concentraţii de 0,5-1‰; are remanenţă de trei zile, dar din păcate este toxic şi chiar 

are potenţial cancerigen.  
Produsul se poate asocia în concentraţii reduse cu organofosforicele şi cu 

piretrinoidele de sinteză, unde inhibă degradarea acestora de către esterazele şi oxidazele 
artropodelor. 

 
Cymiazolul (Tifatol) 
Este un carbamil-naftil-metil-carbamat, utilizat în îmbăieri sau încorporaţi în 

medalioane.  

N

S

N

H3C

H3C

CH3

 
 

Fig. 7.69. Cymiazol 
 
Acţiunea este foarte asemănătoare cu a organofosforicelor şi sunt bazate tot pe 

blocarea colinesterazei.  
Este tot un ectoparaziticid nesistemic care acţionează prin contact şi respirator.  
Are bună acţiune asupra căpuşelor şi ouălor de căpuşe 
 
Bediocarbul (C11H137O4)(Ficam Dycarb, Garvox, Multamat, Multimet, 7iomil, 

Rotate, Seedox, Tattoo, Turcam) 
Este 2,2-Diethyl-1,3benzodioxol-4ol-methyl-carbamatul.  
Este un insecticid de contact cu aceleaşi indicaţii, spectru şi toxicitate ca şi carbarylul 

cu eficacitate împotriva ţânţarilor, muştelor, purecilor, păduchilor şi căpuşelor. 
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O

O

CH3

CH3

CH3

OCNH

O  
 

Fig. 7.70. Bediocarb  
 

O variantă mai nouă a bendiocarbului este Promecarbul (Minacide) care este 
compusul trietilenic. 

 
Methomyl (Acinate, Agrinate, Flytek, Kipsin, Lannate, Lanox, Methavin, Methomex, 

7udrin, 7uBait, Pillarmate) 
Este S-methyl 7-[(methylcarbamoyl)oxy]-thio-acetimidatul 

CH3C NOCNHCH3

O

SCH3  
 

Fig. 7.71. Methomyl 
 

Este un produs introdus în 1966 ca pesticid şi reînregistrat ca insecticid în 1998, 
considerându-se că nu determină riscuri pentru om şi animale şi mediu, în cazul utilizării 
corecte. 

Până în prezent se cunosc 15 produse pe bază de methomyl folosite în agricultură şi 
în medicina veterinară formulate ca pulberi solubile sau de pulverizare, concentrate 
emulsionabile sau momeli solide.  

Mai poate fi conţionat în coliere, alături de permetrine. 
Activitatea este a unui insecticid de contact sau sistemic şi este bună împotiva 

purecilor şi căpuşelor.  
Toxicitatea este considerată moderat-mare pentru om şi mare pentru peşti şi albine. 
 
Propoxur (C11H157O3)(Aprocarb, Baygon, Bifex, Blattanex, Brifur, Bolfo, Pillargon, 

Prentox Carbamate, Propogon, Propyon, Rhoden, Suncide, Sendran, Tendex, Unden, 
Undene) 

Este 2- (1- methyl- ethoxy) -phenyl-methyl-carbamatul  
 

OCNHCH3

OCH(CH3)2 
 

Fig. 7.72. Propoxur 
 

Propoxur a fost introdus în anii 60 ca pesticid în agricultură şi mai apoi a fost folosit 
şi ca insecticid.  

Este unul din cele mai cunoscute produse din această grupă, cu multiple valenţe şi un 
spectru larg de acţiune, compusul excelând mai ales împotriva insectelor şi larvelor 
acestora (activitate consacrată).  
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La fel ca methomylul, este atât un insecticid de contact cât şi sistemic. 
Activitatea Propoxurului este caracterizată printr-un efect knock-down foarte rapid şi 

un efect rezidual foarte lung, ceea ce a făcut din acest produs un mijloc de control al 
acarienilor foarte apreciat. 

Propoxur este condiţionat intr-o mare varietate de formulări pentru uzul veterinar: 
concentrate emulsifiabile, pulberi solubile şi de pulverizare, granule, aerosoli, fumigaţii şi 
momeli. 

Toxicitatea este moderată cînd animalele inhalează sau înghit compusul, dar sunt 
puţin toxice la aplicaţiile topice.  

De reţinut că nu se vor folosi în asocieri cu carbamicele: fenotiazina, morfina, 
neostigmina, piridostigmina, succinil-colina. 

 
7.3.3.4. Formamidinele (Triazopentadienele) 

 
Formamidinele sunt un grup important pentru medicina veterinară.  
Ele au apărut în anii 70 având ca prim reprezentant Amitrazul, cu bună activitate 

acaricidă. 
Ele sunt săruri halogenate de formamidină şi fenamidină, structuri cu activitate 

atestată mai ales în cazurile de rezistenţă la compuşii organocloruraţi şi carbamici. 
Formamidinele sunt agonişti ai receptorilor octoaminici din sistemul nervos al 

artropodelor.  
Aceştia sunt responsabili de creşterea activităţii nervoase, reducerea hrănirii celulelor 

musculare şi de perturbarea mecanismului contracţiei. 
De asemenea formamidinele mai acţionează prin inhibarea enzimei monoamin-

oxidaza, cea răspunzătoare de degradarea neurotransmiţătorilor specifici, norepinefrina şi 
serotonina. Aceasta va duce în final la acumularea acestor compuşi (cunoscute ca amine 
biogene).  

Toxicitatea asupra insectelor este diferită comparativ cu alte structuri 
ectoparaziticide, insectele afectate vor deveni quiescente, moartea lor instalându-se rapid. 

 
Amitraz (Taktic, Mitaban, Mitac, Ovasyn, Ridd)  
Din punct de vedere chimic este 1,5 di-2,4-dimetilfenil-3-metil-1,3,5-triazo-1,4-

pentadiena şi multă vreme a fost singura structură utilizată a.u.v. ca ectoparazitar. 
 

NN CHNCHCH3

CH3 CH3

CH3

CH3

 
 

Fig. 7.73. Amitraz 
 

Este o moleculă nesistemică, liposolubilă şi biodegradabilă, cu acţiune de contact şi 
pe cale respiratorie; se descompune în două molecule asemănătoare de clordimeform, dar 
care nu conţine clor.  

Este devine tot mai stabil în mediile apoase, odată cu creşterea pH.  
Acesta se asigură prin adăugarea de NaOH în soluţie.  
Se utilizează în colierele pentru câini, impregnate în concentraţia de 8,5%, îşi 

păstrează eficienţa 4 luni.  
Spectru. În primul rând este folosit cu succes împotriva agenţilor scabiei: Sarcoptes, 

Chorioptes, Psoroptes, Demodex şi căpuşelor, dar are activitate şi asupra altor acarieni 
paraziţi ai animalelor de rentă sau de companie.  
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Metabolizare. Are loc rapid de pe piele şi în organism se metabolizează uşor în acid 
4 - amino - metil - benzoic.  

Toxicitatea. este relativ scăzută, produsul având limite de siguranţă largi la mamifere.  
Cele mai frecvente semne ale toxicităţii sunt sedaţia la toate speciile, care de obicei 

este asociată şi cu activitatea asupra α2-receptorilor de la mamifere. 
DL50 pentru şobolani este de 800 mg/kgc, administrat per os.  
Amitraz este condiţionat sub formă de soluţii de îmbăiere şi aspersiune pentru 

tratamentul râilor şi căpuşelor la animalele de rentă.  
Doze. ovine sol. 0,05%, bovine sol. 0,075%, suine sol. 0,005%, albine fumigaţii 

(produsul comercial Varrescens).  
Uzaj: o aplicare pe săptămână. Diluţiile pentru îmbăieri per litrul apă sunt: 
 

Câini şi pisici 
Căpuşe şi pureci: 2 ml/l. 
Demodecie :   3-4 ml/l  
Paraziţi auriculari: 1 ml/l. 
 

Animale de rentă : 
Căpuşe: aspersare:    2 ml  
Râie:    3-4 ml  
(Sarcoptică: 2-3 aplicaţii, demodectică:  5-8). 
 

De reţinut că amitrazul este contraindicat la cabaline. 
Contrar clordimeformului (folosit iniţial), amitrazul nu prezintă risc cancerigen şi, 

fiind rapid metabolizat, nu se acumulează în organism.  
Unul din metaboliţii săi majori (BTS-27271) are activitatea biologică superioară 

amitrazului.  
De aceea, amitrazul este considerat ca un proinsecticid şi proacaricid.  
Se utilizează în băi şi pulverizări: 0,25‰. 
Timpul de interzicere este de 14 zile pentru carne, 24 de ore pentru lapte. 
 
Clordimeformul (Acaron; Carzol Bellotion Especial; Bermat Fundal, Galecron 

Ovatoxion Spanon) 
Este 7'-(-chloro-2-o-tolyl)-7,7-dimethyl-formamidina. 

Sinonime: Chlorphenamidine, Chlorophedine, Chlorophenamide, Chlorophenamidine 
 

CH3

CH3

CH3

N CHNCl

 
 

Fig.  7.74. Clorodimeformul 
 

Interferează mecanismele regulatoare ale aminelor. 
Toxicitatea este moderat–mare. Semnele clinice ale intoxicaţiei sunt: mioză, vomă, 

bronhoconstricţie, lucru care limitează utilizarea produsului la câinii sub trei luni. În 
intoxicaţii: se va face lavaj cu cărbune medicinal, atropina 0,2mg/kg corp, diazepam, 
PAM.  

 
Fenamidina isetionat 
Este 4,4'-Oxidibenzamidin-isethionatul 
Iniţial produsul a fost utilizat ca antiinfecţios, apoi împotriva Babesia spp. dar care 

consacrat în râia demodectică. 
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Fig. 7.75. Fenamidina 

 
Formetanatul (Carzol) 
Este 7,7-dimethyl-7′[3[[(methylamino) carbonyl]oxy]phenyl]methanimidamida. 
 

 
 

Fig.  7.76. Formetanat 
 

Este o formamidină mai puţin cunoscută.  
Actualmente ar mai putea fi întâlnită doar în unele asocieri folosite în cazurile de 

rezistenţă la organofosforice.  
Ultimele trei produse au fost scoase din uz in SUA. 

 
7.3.3.5. Macrolidele antiparazitare 

 
Avermectinele oferă avantajul că au un spectru de activitate larg şi o eficacitate 

extremă la concentraţii scăzute. Acestea au fost prezentate la medicația antiparazitară 
internă 

 

Activitatea ectoparazitară 
 

Numărul investigaţiilor asupra variatelor specii de acarieni au demonstrat că 
avermectinele sunt candidaţi excelenţi pentru folosirea în programele unde controlul 
speciilor dăunătoare este ultimul obiectiv.  

Din această mare clasă (deja prezentată în bună parte la substanţele nematodicide) 
vor fi prezentaţi doar principalii reprezentanţi cu activitate ectocidă:  

• Doramectina,  
• Eprinomectina,  
• Ivermectina,  
• Selamectina,  
• Milbemicin-oxima respectiv  
• Moxidectina. 

 

Modul de acţiune al grupei este de modulare a activităţii agonistice a GABA.  
Ţinta majoră este legarea glutamatului la canalele de clor şi provocarea paraliziei 

insectelor.  
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Tratamentul cu avermectine chiar dacă nu omoară în toate cazurile, interferează cu 
siguranţă funcţiile fiziologice esenţiale supravieţuirii insectelor, cum sunt năpârlirea, 
hrănirea, reproducerea şi ovipoziţia, prin mecanisme încă necunoscute în totalitate.  

Avermectinele se pot administra sub mai multe forme, cunoscându-se formulări 
pentru administrări: injectabile subcutanate, intramusculare, topice: pour-on, spot-on orale: 
sub formă de capsule, încorporate în furaj, sau sub formă de electuariu (paste orale).  

 
Ivermectina (Ivomec) 
Este un insecto-acaricid potent cu acţiune per os şi de contact.  
A fost introdus în uzul veterinar în 1981 mai întâi ca antihelmintic şi mai apoi, în 

urma cercetărilor, ca insecticid. 
 
Abamectina  
A fost primul compus pesticid introdus în 1985, după care, în Australia a fost 

introdus ca formulare injectabilă a.u.v. în controlul nematodozelor şi păduchilor la bovine.  
Atât abamectina cât şi ivermectina aparţin marii grupe a avermectinelor şi au fost 

primele structuri care au deschis calea endectocidelor. 
Ivermectina este folosită în diferite formulări (injectabil, pour-on, spot-on, chiar şi 

boluri) împotriva acarienilor.  
Ivermectina, în ciuda activităţii bune solicită perioadă de interdicţie şi nu poate fi 

administrată la vacile lactante din cauza potenţialelor reziduuri din lapte care se pot 
identifica şi după 18 zile de la adminstrări (aproximativ 5%).  

Această situaţie a determinat identificarea unor structuri înrudite dar care să nu aibă 
perioadă de interzicere. 

Perioada de interzicere pentru carne şi lapte este considerată mare, de 20 -28 de zile.  
Excretat prin fecale este toxic pentru insectele coprofage.  
 
Milbemycin-oxima (Interceptor)  
Este un insecticid, acaricid şi nematodicid cu acţiune de contact şi digestivă.  
Este produs de Streptomyces hygroscopicus. 
 
Moxidectinul  
Este un endectocid rezultat prin fermentaţie şi sinteză (S. cyanogriseus nocynogenus). 
 
Selamectina (Revolution, Stronghold) 
Este un produs semisintetic analog doramectinului.  
Este folosit în cele mai noi condiţionări spot-on şi pour-on în prevenţia şi tratamentul 

împotriva căpuşelor şi purecilor. 
 
Doramectina  
Este un insecticid şi acaricid cu spectru larg cu acţiune de contact şi prin ingestie.  
Este un produs de fermentaţie a unei tulpini mutante de Streptomyces avermitilis.  
Este folosit ca endectocid sistemic cu activitate ectopaziticidă împotriva multor 

insecte şi căpuşe, inclusiv tulpini multi rezistente.  
 
Eprinomectina (Eprinex) 
Eprinomectina este un produs introdus în terapie în 1997 pentru uz în parazitozele 

bovinelor incluzându-le şi pe cele lactante. 
Eprinomectina este până în prezent singurul reprezentant al grupei avermectine-

milbemicine care poate fi introdus în programe strategice împotriva endo sau 
ectoparaziţilor cu risc scăzut de reziduuri şi fără condiţii de retragere. 
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Fig. 7.77. Eprinomectrina 
 

7.3.3.6. Piretrinele 
 

Piretrinele sunt insecticide de contact, puţin toxice pentru om şi mamifere.  
 

Acestea se împart în două mari grupe:  
 

- piretroizi naturali şi 
- piretroide. 

 

a. Piretrinele (piretroizii naturali) 
 

Pulberea de pyrethrum este obţinută din calotidiile uscate şi fin pulverizate ale 
diferitelor specii de flori din genul Chrysantheum.  

În această pulbere se găsesc esteri cu activitate insectifugă (cidă) (0,5-3%):  
- piretrina I (cea mai activă) şi II,  
- respectiv cinerina I şi II.  
Concentraţiile active pentru a fi eficace trebuie să aibă concentraţia minimă de 1%.  
Extractul de piretru conţine piretrine aproximativ 25% . 
Piretrina I este mult mai activă în suspenii apoase (este incoloră, uşor oxidabile şi 

fotosensibile). 
Acţiunea insecticidă se manifestă într-un interval de timp foarte scurt fiind un toxic 

de contact.  
Efectul knock-down va fi precedat de excitaţie şi convulsii, dar pentru unele insecte 

poate fi un proces reversibil. Efectul dispare odată cu aerisirea încăperilor.  
Asocierea cu piperonil-butoxidul determină sinergizarea şi prelungirea efectului 

piretrinelor naturale. 
b. Piretrinoidele (aletrinele) 

 
Piretroidele sunt esteri derivaţi din extractele naturale de Pyrethrum.  
Ele aparţin unei clase moderne de medicamente care are avantajul unei eficacităţi 

excelente împotriva unui spectru parazitar larg.  
Oamenii de ştiinţă sunt de acord că la ora actuală nu există nici un agent antiparazitar 

care să depăşească această grupă de medicamente ca spectru la concentraţii atât de mici. 
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De reţinut că piretroidele au efecte specifice asupra celulei nervoase a insectelor, 
chiar şi în cantităţi foarte mici, chiar infime.  

Acest efect asupra animalelor cu sânge cald este de 1.000 pâna la de 10.000 de ori 
mai mic comparativ cu cel asupra insectelor. Faptul este atribuit diferenţelor semnificative 
dintre structura şi funcţionarea SNC la animale şi proprietăţile metabolice specifice ale 
acestora, mult diferite de cele ale insectelor.  

În consecinţă siguranta acestor compuşi pentru mamifere este aproape absolută. 
La acestea se adugă şi faptul că incidenţa fenomenele de rezistenţă la această grupă 

este nulă (la aceasta stă mărturie Cyfluthrina, folosită cu succes nealterat de peste 15 ani). 
Aletrinele sau piretroidele (sau alil-cinerinele) sunt analogi sintetici ai compuşilor 

naturali cinerina, jasmolina şi piretrina. 
Ele au o compoziţie chimică asemănătoare piretrinelor dar nu mai sunt fotosensibile 

ceea ce le dă nete avantaje în terapie (figurile 7.78.-7.87.).  
Primul piretroid fotostabil (permetrina sau aletrina) a fost introdusă în uz în 1973. 
Acţiunea insecticidă este rapidă şi puternică (insecticide de contact) efectul instalat 

fiind knock-down and kill (efectul fiind de această dată ireversibil).  
Ele sunt foarte puţin toxice pentru mamifere, ceea ce constituie un avantaj.  
Unele dintre acestea au activitate repelentă.  
Spectru. Se folosesc pentru combaterea gândacilor, furnicilor, păduchilor, râilor, 

purecilor, căpuşelor, aplicate prin aspersare sau prin pulverizare. 
Unii compuşi (ex. permetrina) acţionează împotriva muştelor: Stomoxys calcitrans, 

Musca autumnalis, asupra scabiei (Psoroptes bovis, Sarcoptes suis).  
În unele ţări s-a semnalat deja rezistenţa la piretrine şi piretroide). 
În general avantajele folosirii piretrinoidelor sunt rapida degradare în mediu, slaba 

tendinţă spre bio-acumulare faţă de alte produse şi toxicitatea asupra păsărilor şi 
mamiferelor domestice este mică. Este fără restricţii pentru carne şi lapte, fiind netoxice. 

 
Pyrethroid esterii 

 
Fenvaleratul (Acadex 60, Pydrin, Sumicidin, Belmark C25H22Cl7O3)  
Este Cyano(-3-phenoxyphenyl)-methyl-4-chloro-α-(1-methylethyl)-benzen-acetatul 
 

 

O
CN

CHCOOCHCl

CH(Cl3)2

 
 

Fig. 7.78. Fenvaleratul  
 
Permethrina (Ambush, Ectiban, Pounce, Exspot, C21H20Cl2O3) 
Este (3-phenoxyphenyl)-methyl-3-(2,2-dichloro-ethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropan-

carboxylatul 

O

COOCH

Me Me

CHCl2C

  
Fig. 7.79 Permetrina 

 
Flumethrina (Bayticol, C28H22Cl2F7O3)  
Este Cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)-methyl-3[2chloro-2(4-chlorophenyl)-ethenyl] 

-2,2- dimethyl -cyclopropan-carboxylatul 
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Este folosit la bovine şi ovine în tratamente sistemice, prin aplicare pour-on 1%.  
Această formulă se realizează într-un excipient care permite absorbţia percutanată a 

principiului activ. Sub această formă, produsul este răspândit de-o aşa manieră încât 
asigură o posologie ponderală de 0,5-1,5 substanţă activă/kg.  

Produsul este rezistent la ploaie şi persistă în eficacitate timp de 6 săptămâni. 
Flumethrina are eficacitate mare contra căpuşelor, chiar şi contra tulpinilor cunoscute 

ca rezistente şi contra căpuşelor cu mai multe gazde.  
Aplicarea Bayticolului pour-on este simplă, economică şi convenabilă pentru 

controlul speciilor de căpuşe cu 1, 2 sau 3 gazde 
 

 
 

Fig. 7.80. Flumetrina  
 

Acrinathrina (C26H21F67O5) 
 

 
 

Fig. 7.81. Acrinathrina 
 

Este:(S)-cyano(3-phenoxyphenyl)-methyl-(1R,3S)-2,2-dimethyl-3-[(1Z)-3-oxo-3-
[2,2,2-trifluoro-1(trifluoromethyl)ethoxy]-1-propenyl]cyclopropan-carboxylatul 

 

Cyhalothrina (Grenade, C23H19ClF37O3)  
Este Cyano-(3phenoxyphenyl)methyl(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-

propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropan-carboxylatul.  
Se cunosc doi izomeri: gamma şi lambda -cyhalothrina. 

 

 
 

Fig.  7.82. Cyhalotrina 
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Cypermethrina (Barricade, Ripcord C22H19Cl27O3) 
Este: Cyano(3phenoxyphenyl)methyl-3 (2,2-dichlorethenyl)2,2 dimethyl-

cyclopropan-carboxylatul 
 

 
 

Fig. 7.83. Cypermetrina 
 

Cypermetrina are numeroşi izomeri, la rândul lor structuri eficace în combaterea 
insectelor. Aceştia sunt izomreii: alpha-, beta-, theta-, respectiv zeta-cypermethrina. 

 
Flucythrinatul (Pay-off, C26H23F27O4)  
Este cyano(3-phenoxyphenyl)-methyl-(αS)-4-(difluoro-methoxy)-α(1-methyl-ethyl)-

benzen-acetatul. 

 
Fig. 7.84. Flucythrinat 

 

Fluvalinatul (C26H22ClF372O3) 
E Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl7-[2-chloro-4(trifluoromethyl)phenyl]DL-valinatul 
 

 
 

Fig. 7.85. Fluvalinat 
 

Este un piretroid sintetic cu mare eficacitate insecticidă la care îi lipseşte inelul 
ciclopranic obisnuit. 

 
Tau-fluvalinatul (C26H22ClF372O3)  
Este cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 7-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-

valinatul. Este principalul izomer al fluvalinatului. 
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Fig.  7.86. Tau-fluvalinat 

 

Cu activitate recunoscută acaricidă în acesastă subgrupă mai amintim: bifenthrina şi 
fenpropathrina (= fenpropanatul, Danitol). 

 

Produse şi asocieri a.u.v.: 
 

În combaterea muştelor, puricilor, scabiei, căpuşelor se pot utiliza:  
• Stomosan EC (permetrină); 
• �eo-Stomosan (tetrametrină + permetrină); 
• Butox B 12,5 (deltametrină ). 
• Piretrin 99"Phyl" (piretrină+permetrină) - purici, furnici, păduchi, gândaci; 
• Chemotox (tetrametrină); 
• Chemotox Super (tetrametrină+permetrină) - muşte, ţânţari; 
• Ergo (tetrametrină + lindan + benzoat benzil); 
• �ittyfor (permetrină) - păduchi hematofagi. 

 

Pyrethroid eterii 
 

Halfenproxul (C24H23BrF2O3) 
Este. 1-[2-[4-(bromo-difluoro-ethoxy) phenyl]-2-methylpropoxy]methyl]-3phenoxy-

benzenul. 

 
Fig.  7.87. Halfenprox 

 
Rotenonele 

 

Rotenona (Derris powder) 
Este 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methyl-ethenyl)-(1)-benzo-pyrano-

3,4b-furo-2,3h-(1)-benzo-6(6aH)-pyranona  
Este un insecticid natural care a fost prima oară izolat din planta Lonchocarpus nicou 

(fam. Leguminosae) cunoscută şi sub denumirea pulberea Derris (care conţinea 5% 
rotenonă). Este insolubil în apă, dar solubil în solvenţii organici. Soluţiile sub influenţa 
luminii şi aerului, oxidează şi din transparente, devin gălbui, portocalii şi mai apoi roşii 
care pot cristaliza în dehidrorotenonă şi rotenononă compuşi toxici pentru insecte cu 
acţiune mai rapidă ca hexaclorciclohexanului dar mai lentă ca pulberea de Pirethrum. 
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Fig.  7.88. Rotenona 
 

Activitate. Acţionează fie ca toxic de suprafaţă, fie ca toxic de ingestie. Se utilizează 
fie ca pulbere (1%), fie ca soluţie uleioasă (2%).  

Este un puternic inhibator al activităţii de transport a mitocondriei artropodelor. Este 
un bun insecticid, eficienţa cea mai semnificativă constatându-se în râia demodectică la 
câine dar şi un bun antiprotozoaric. Datorită lipsei de persistenţă administrările se vor face 
la intervale de 7-10 zile. 

Toxicitate. DL50 la şoareci este 2,8 mg/kg corp. Inhalarea sau ingestia masivă poate 
duce la stări de nosee, vomă, tahipnee, pierderea esteziei şi tremurături musculare.  

Moartea se poate instala prin spasm respirator şi este precedată de convulsii.  
Peştii sunt foarte sensibili la intoxicaţia cu rotenonă. 
Toxicitatea cronică duce la modificarea depozitelor de grăsime din ficat şi rinichi.  
Contactul direct al pielii şi mucoaselor duce la iritaţii moderate, inhalarea fiind mult 

nocivă comparativ cu ingestia.  
Biopesticidele 

 
Se pare că folosirea acestor substanţe constituie terapia viitorului, aceste substanţe în 

afară de cele ale insectelor, neinfluenţând alte organisme. 
Avantaje: Ele nu sunt toxice şi nu pare plauzibil pentru următoarea decadă ca 

insecticidele să se poată adapta şi să creeze forme de rezistenţă. 
 

Hormonii juvenili 
 

Primele substanţe din această grupă a viitorului sunt hormonii juvenili care au 
proprietatea de a frâna apariţia maturităţii sexuale la artropode, precum şi alte metode 
moderne integrate.  

Prin permanentizarea tratamentului cu aceşti hormoni se va obţine moartea insectelor. 
Dezvoltarea insectelor (ou - larvă - pupă -imago) este dirijată de hormoni.  
Hormonii produşi de celulele neurosecretorii ajung prin circulaţie la glandele 

endocrine din protorace şi aici activează secreţia unui hormon, ecdisonul care determină 
creşterea şi dezvoltarea rapidă a insectelor. 

În corpus allatum se secretă un alt hormon, hormonul juvenil care împiedică 
maturtarea sexuală precoce şi împuparea.  
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Fig. 7.89. Hormonul juvenil 
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Hormonii juvenili prezintă specificitate de specie, ca atare sunt insecticide selective 
utilizate pentru combaterea muştelor şi ţânţarilor.  

Cei doi hormoni vor dirija ontogeneza şi mai apoi dezvoltarea, de la un stadiu 
evolutiv la altul al insectelor.  

Dacă se perturbă din exterior echilibrul dintre cei doi hormoni, se produce moartea 
insectei. Când hormonul juvenil se află în cantitate prea mare, atunci nu se realizează 
trecerea la stadiul de adult, survenind moartea într-un stadiu juvenil.  

Substanţele care acţionează ca hormoni juvenili mai sunt şi: farnesolul şi derivaţii 
săi, juvabionul cu analogii lor naturali sau sintetici: triflumuronul, pyriproxyfen şi 
methoprenul. 

 
Methoprenul (Altosid, Viodat) 
Este acidul 1-methylethyl-ester-11-methoxy -3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoic 

 

COOCH

CH3 CH3
CH3

CH3

CH3

H3C
OCH3  

 

Fig. 7.90. Methopren 
 

Este un lichid uleios de culoare gălbuie care, pe de o parte stimulează secreţia de 
hormon juvenil la larvele din fecalele animalelor, iar pe de altă parte împiedică formarea 
învelişului de chitină.  

La unele specii, prin adaos de metopren se poate provoca creşterea secreţiei de 
hormon juvenil. Este util în combaterea populaţiilor de muşte de pe păşuni.  

Larvele de Musca domestica, Stomoxys calcitrans au o sensibilitate mai scăzută, 
necesitând doze mai mari. 

Toxicitate. Este un compus puţin toxic. DL50 la şobolani fiind de 500mg/kg corp la 
administrarea per os.  

Se utilizează prin adăugarea în bulgări de sare sau amestecat în furaje.  
Doza la bovine: 0,02-0,03 mg/kg corp/zi.  
Într-o perioadă de 10-14 zile se poate atinge o scădere de 95-98% a populaţiei de 

muşte.  
De asemenea, indirect, împiedică apariţia cherato-conjunctivitei infecţioase produsă 

de Moraxella bovis.  
În această categorie se mai cunosc şi substanţe care imită hormonii juvenili.  
Acestea sunt: 

• Epofenonan  
• Fenoxycarb  
• Hydropren  
• Kinopren  
• Pyriproxyfen  
• Tripren 

 

Repelenţii 
 

Sunt substanţe antiparazitare externe care resping insectele dar nu produc moartea 
acestora. 

Din punct de vedere sanitar şi economic, un repelent bun valorează cât un insecticid. 
Datorită faptului că îndepărtează insectele, repelenţii împiedică transmiterea unor 

boli de către acestea, asigură liniştea animalelor, asigurând realizarea unor producţii mai 
mari (animalele nu consumă energie pentru apărarea faţă de insecte). 
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La început ca repelenţi au fost folosite uleiuri volatile dar acestea nu corespundeau 
într-u totul cerinţelor, deoarece nu erau eficiente, iar prin aplicarea pe piele produceau 
adesea reacţii locale. 

Cercetările în acest domeniu au fost pornit în timpul celui de-al doilea război 
mondial, scopul final fiind aflarea corelaţilor dintre structura chimică şi activitatea 
repelentă.  

Ideea că un repelent acţionează printr-un miros caracteristic (specific) nu este 
adevărată, cu toate că unele substanţe repelente au mirosuri specifice; există multe produse 
înalt eficace şi care sunt inodore (cel puţin pentru om). 

În practică se folosesc substanţe repelente sintetice lichide cu punct de fierbere ridicat 
sau cu punct de topire scăzut. 

Cele mai importante sunt: dietil-toluamida, dimetil-toluamida, dimetil-ftalatul, 
dibutil-ftalatul.  

Se utilizează în concentraţii de 5-40%, sub formă de unguente, soluţii sau aerosoli. 
Aplicate pe piele asigură o protecţie de câteva ore.  

Repelenţii se pot utiliza şi prin impregnarea materialelor textile, în acest caz acţiunea 
va fi de mai lungă durată. 

Comerciale: Protect B, Moszkito, Szuku (toate pe bază de dietil-toluamidă), Szuri 
(dimetil - ftalat).  

Preparatele amintite sunt de uz uman; aplicate pe învelişul pilos al animalelor au o 
acţiune de scurtă durată.  

Dacă se va rezolva problema remanenţei scurte pe firele de păr şi anume atingerea 
unei remanenţe de câteva săptămâni, atunci avantajele sanitar-veterinare şi economice le 
vor depăşi pe cele ale insecticidelor de contact. 

 
Sterilizarea insectelor 

 

Este o metodă care se poate aplica unei populaţii de insecte dintr-un teritoriu închis, 
prin sterilizarea masculilor sau a ambelor sexe.  

 

Există două căi de realizare a acestui deziderat:  
 

1. Sterilizarea masculilor cu radiaţii gamma şi eliberarea acestora într-un număr 
suficient de mare în teritoriu va conduce la depunerea de către femele a ouălor 
nefertilizate.  

2. Sterilizarea chimică cu derivaţi de aziridinil, care introduşi în hrana muştelor vor 
provoca sterilitatea ambelor sexe. 

 

Metodele se pot aplica cu rezultate bune, dar numai pe teritorii restrînse.  
Substanţe folosite: aphoxid, metotrexat, care se adaugă în hrană în concentraţii de 

0,5 - 1%, administrate timp de 5 zile consecutiv.  
 
Apholat (Apholate) 
Este 2,2,4,4,6,6-hexa-kis-(1-aziridinyl)-2,2-4, 4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazo-tri-

fosforina. 
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N
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Fig. 7.91. Afolatul 
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Activitate. Chemosterilizarea insectelor parazite şi a muştelor sinantrope. 
Toxicitate. DL50 la masculi şi femele de şobolan 98-99 mg-kgcorp. 
 

Aphoxid (trietilenfosforamida, APO,TEPA) 
Este 1,1′1″-phosphinylidyn-tris-isaridina 

 

P

N

N

O

N

 
 

Fig. 7.92. Aphoxid (trietilen-fosforamida) 
 

Activitate. Chemosterilizarea insectelor parazite şi a muştelor sinantrope. 
Toxicitate. DL50 la masculi de şobolan 37 mg/kg corp  
Ulterior s-a dovedit faptul că multe din substanţele chemosterilizante sunt într-o 

oarecare măsură mutagene şi cancerigene pentru mamifere.  
Ca atare studiile încă continuă cu asiduitate şi doar puţine se aplică încă în practica 

largă. 
 

Feromonii (substanţele atractante) 
 

Comunicarea între insecte este dirijată de către feromoni.  
Acestea sunt substanţe secretate de glandele insectelor.  
Feromonii se pot clasifica în 2 tipuri :  
 

- atractanţi sexuali; 
-  atractanţi care induc reflexul de hrănire. 

 

Cu ajutorul feromonilor naturali (extraşi din glandele insectelor) şi sintetici, insectele 
pot fi atrase în capcane în care sunt distruse prin mijloace fizice sau chimice. 

Feromonii au specificitate de specie (superspecifici) şi sunt eficace chiar şi în doze 
foarte mici (chiar şi o singură moleculă este activă).  

Deocamdată sunt utilizate mai mult pentru protecţia plantelor şi mai puţin în 
medicina veterinară. 

Alţi reprezentanţi ai acestei grupe sunt: 
 
Dimetilbenzamida (DEET) 
Este 7,7-diethyl-3-methylbenzamida  
Este un repelent eficient al insectelor cu activitate asupra tânţarilor, muştelor, 

purecilor, căpuşelor, insectelor miazigene în aplicaţii de aerosoli remanenţi.  
Toxicitatea încă nu a fost testată în totalitate pentru câine şi pisică şi unde au fost 

identificate în cazuri rare slăbiciune, paralizie şi steatoza ficatului. 
 
Extractele de citrice(Citronella) 
Cele mai importante extracte sunt D-limonenul şi linoloolul care sunt extrase din 

flavedoul şi albedoul citricelor proaspete.  
Au activitate insecticidă susţinută care este adesea sinergizată prin adiţia în 

condiţionări a piperonyl-butoxidului ca sinergizant. 
 
Tricosenul 
Este (Z)-9-tricosenul un feromon atractant puternic pentru insecte rolul principal 

fiind atragerea acestora pe momelile îmbibate în insecticide. 
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Din acest grup de substanţe mai amintim şi structurile naturale: cinerina, jasmolina, 
indalona, uleiul de usturoi sau pe cele sintetice: butoxypolipropilenglicol sau 
dimethylphthalat.  

Repelenţii au avantajul non-toxicităţii faţă de pesticidele uzuale ceea ce a permis 
introducerea lor în numeroasele programe naţionale de combatere a insectelor parazite.  

In medicina veterinară acestea sunt legate de protecţia împotriva tânţarilor, insectelor 
miazigene şi căpuşelor la rumegătoare şi cabaline. 

 
Chitin – inhibitorii 

 
Aceştia blochează sinteza chitinei în cuticula protectoare de a larvelor fiind utilizaţi în 

programele de combatere a muştelor, ţânţarilor şi căpuşelor. 
 
Lufenuron(Program) 
Este 7-[[[-2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluor-propoxy)-phenyl]amino]carbonyl]-

2,6-difluoro-benzamida. 

 
Fig. 7.93. Flufenuron 

 

Este o benzoyl-phenyl uree, cu eficacitate mare ca inhibitor al sintezei chitinei la 
insecte. O asociere modernă, foarte eficientă este asocierea lufenuron/milbemicină 
(Sentinel) asociere deja introdusă în programele strategice din numeroase ţări. 

 

Flufenoxuronul (C21H11ClF672O3) 
Este7-[[[4-[2-chloro-4-(trifluoro-methyl)-phenoxy]2-fluorophenyl]amino] carbonyl] 

-2,6-difluoro-benzamida. 

 
 

Fig. 7.94. Flufenoxuron 
În fară de rolul de inhibitori ai sintezei chitinei, flufenoxuronul este şi regulator de 

creştere al acarienilor (râia demodectică).  
 
Cyromazina (C6H1076) 
Este 7-cyclo-propyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina 

 
 

Fig. 7.95. Cyromazina 
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Fluazuron (C20H10Cl2F573O3) 
Este7-[[[4-chloro-3-[[3-chloro-5-(trifluoro-methyl)2pyridinyl]oxy]phenyl]amino] 

carbonyl]2,6-difluoro-benzamida 

 
 

Fig. 7.96. Fluazuronul 
Clofentezina (C14H8Cl274) 
Este 3,6-bis(2chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazina 

 
Fig. 7.97. Clofentezina 

 

Diflovidazina (C14H7ClF274) 
Este 3-(2chlorophenyl)-6(2,6-difluorophenyl) -1,2,4,5-tetrazina 

 

 
Fig. 7.98. Diflovidazina 

 

Produse şi asocieri a.u.v.: 
 

În combaterea muştelor, puricilor, scabiei, căpuşelor, în concentraţii mici: 
Stomosan EC (permetrină); 
�eo-Stomosan (tetrametrină + permetrină); 
Butox B 12,5 (deltametrină ). 
Piretrin 99 "Phyl"(piretrină+ permetrină)- purici, furnici, păduchi, gândaci; 
Chemotox (tetrametrină); 
Chemotox Super (tetrametrină + permetrină) - muşte, ţânţari; 
Ergo (tetrametrină + lindan + benzoat de benzil); 
�ittyfor (permetrină) -păduchi hematofagi. 
 

Alte substanţe cu activitate chitin inhibitorie recunoscută:  
 

• Bistrifluron 
• Buprofezin  
• Chlorfluazuron  
• Diflubenzuron  
• Flucycloxuron  
• Hexaflumuron  
• Lufenuron  
• 7ovaluron  
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• 7oviflumuron  
• Penfluron  
• Teflubenzuron  
• Triflumuron 
• Dofenapyn 
• Flucycloxuron  
• Flubenzimina  
• Hexythiazox 

 

Bacteriile insecticide 
 

Bolile produse de bacterii se caracterizează prin pătrunderea în hemocelul insectelor 
şi apoi prin multiplicarea patogenului, insecta va fi infectată şi va muri prin septicemie. 

Cercetările de peste cinci decenii au relevat că bacteria Bacillus thuringiensis. 
Aceasta este o bacterie Gram pozitivă, cu eficacitate verificată în combaterea 

biologică datorită producerii de endotoxine cu caracter insecticid. 
 

Thuringiensina(C22H3275O19P) 
AcidulO-5′deoxyadenosin-5′-yl-(5′→4)-O-α-D-glucopyranosyl(1→2)D-4-dihydrogen 

-fosfatallaric. 

 
Fig. 7.99. Bacillus thuringiensis 

 

Acţiune. Baza activităţii bacteriei sunt endotoxinele proteice bacteriene (protoxina).  
Substanţa este β-exotoxina bacteriei Bacillus thuringiensis Berliner. 
Aceasta este o deltatoxină care se leagă de proteinele epiteliului intestinal al insectei.  
Prin eroziune se vor crea fisuri şi apoi celulele vor fi perforate şi celulele vor afecta 

funcţionalitatea lor şi în final le vor distruge. Prin acumularea endotoxinei bacteriene pH-ul 
mediului va deveni neutru, mediu prielnic endosporilor şi deci resuscitarea dezvoltării lui 
Bacillus thuringiensis în cadrul intestinului larvelor insectelor parazite. 

O altă structură de tip bacterian este şi: 
 

Alosamidina (C25H4274O14) 
Este (3aR,4R,5R,6S,6aS)2(dimethylamino)3a,5,6,6a-tetrahydro4-hydroxy-6-(hydroxy 

methyl)-4H-cyclopentoxazol5-yl-2(acetylamino)-4-O-[2(acetylamino)-2-deoxyβ-
Dallopyranosyl]-2-deoxy-β-D-allopyranosida. 

 

 
Fig. 7.100. Alosamidina 
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Baculovirusurile 
 

Sunt vibrioni asamblaţi în formaţiunile proteice numite supraviriocapside (SPVC). 
Acţiune. Baculovirusurile pătrund în corpul insectelor prin ingestie. De aici ajung în 

intestinul mediu şi, sub acţiunea enzimelor, se proteinizează eliberând vibrionii, care se vor 
dezvolta în celulele epiteliale ale insectelor pe care le distrug. 

 

Ciupercile acaricide 
 

Micozele se vor produce odată cu penetrarea gazdei de către patogenul fungic. 
Acţiunea asupra gazdelor va fi duală: o acţiune mecanică şi una enzimatică .  
După străpungerea tegumentului cuticular, ciupercile vor pătrund în hemocelul 

insectelor, unde se vor multiplica rapid. Colonizarea insectei se va face prin proliferarea 
blastoporilor şi creşterea continuă a miceliilor fungului, care astfel blochează circulaţia 
hemolimfei şi vor dezintegra total ţesuturile. 

 

Sinergizanţii de insecticide 
 

Piperonil butoxidul (Butancide, Launol) 
Este un compus metilen-dioxifenilic folosit ca sinergizant şi antioxidant pentru 

piretroizi la care le măreşte durata şi spectrul de acţiune al insecticidelor. 
 

O O CH2

CH2CH2

CH2CH2 CH2

CH3

C4H9CH2O CH2O

O
 

 

Fig.  7.101. Piperonil- butoxid (PBO) 
 

Piperonil butoxidul se asociază sinergic foarte bine cu piretrinele, dar mai poate fi 
asociat şi cu organocloruratele, şi organofosforicele, care capătă o eficacitate mult sporită 
fără efecte secundare. 

Toxicitatea este foarte mică pentru administrări pe piele şi aceasta constituie unul din 
marile avantaje ale compusului, dar poate deveni toxic prin inhalaţie sau înghiţire în 
cantităţi mari. Dealtfel activitatea toxică asupra mamiferelor este mică şi indicele de 
siguranţă este mare. Un alt avantaj al piperonil butoxidului este că nu exercită efecte 
poluante pentru mediu deoarece acesta se degradează rapid în mediul extern. 

Până în prezent semnalările de rezistenţă ale compusului sunt extrem de rare şi nu în 
regiunile temperarte.Gradul potenţării activităţii insecticide este direct proporţional cu 
proporţia compoziţiei. Cu cât proporţia de piperonil butoxid este mai mare, cu atât mai 
mică va fi concentraţia piretrinelor asociate.  

De asemenea efectul clasic de knock-down va fi amplificat semnificativ. 
Activitatea piperonil butoxidului inhibă sistemul enzimatic microzomal al 

artropodelor şi râilor. 
 

Sesamexul (C15H22O6, Sesoxane) 
Este 5[1[2(2ethoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]1,3-benzodioxolul 

 
Fig. 7.102.   Sesamex 
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Alţi sinergizanţi cunoscuţi sunt: 
• piprotal  
• propyl isoma  
• sesamex  
• sesamolin  
• sulfoxide 

7.3.3.7. Produşii de fermentaţie 
 

Spinosadul (Entrust, Conserve, Spintor) 
C41H65NO10 (spinosyn A) + C42H67NO10 (spinosyn D) 
Este derivat din mixtura complexă a două componente, spinosyn A şi spinosyn D.  
Aceştia sunt metaboliţii naturali ai Sacharopolyspora spinosa, ca produşi de 

fermentaţie ai actinomicetului cu compoziţia: de 50–95% a (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R, 
16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-manno-pyranosyloxy)-13(4-dimethylamino-
2,3,4,6tetradeoxy-β-D-erythro-pyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15, 
16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxa-cyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione şi 
50–5%(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-
manno-pyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6 tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-
9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-
oxacycl ododeca[b]as-indacene-7,15-diona. 

Acţiune. Ambii compuşi acţionează asupra receptorilor nicotinici SNC pentru 
acetilcolină, unde se cuplează, (fiecare component la un alt situs) şi vor duce la inhibiţia 
transmisiei colinergice, paralizie şi moartea insectelor. Deşi, spinosadul are o bună 
activitate de contact este cel mai toxic când este ingerat.  

Spectru. Studiile de teren au arătat că este activ contra dipterelor, thysanopterelor, 
syphonapterelor şi hymenopterelor, dar cele mai bune rezultate au fost contra insectelor 
lepidoptere. Spinosadul pare să fie mai eficient contra stadiilor imature (larve, nimfe) decât 
contra formelor adulte prezente pe animal în timpul tratamentului.  

 

 
Fig. 7.103.  Spinosadul 

 
Spinosadul este foarte eficient în diferite asocieri cu permetrinele (biphenthrin ) 
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7.3.3.8. Fenilpirazolii 
 

Fenilpirazolii sunt un grup destul de restrâns reprezentaţi de către fipronil, descoperit 
în 1987. 

 

Fipronilul (Frontline, Top spot) 
Este (+)5-amino1[2,6-dichloro-4-(trifluoro-methyl)phenyl]-4[trifluoromethyl)-

sulfinyl]-1H-pyrazol-3-carbonitrilul  
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                    Fig. 7.104.                 Fipronil                                Fipronil desulfinyl 
 

Este un insecticid şi acaricid nesistemic de ultimă generaţie cu spectrul larg acţiune 
de contact şi digestivă şi cu o bună activitate reziduală.  

Acţiunea compuşilor este specifică grupei, deşi numeroşi compuşi acţionează asupra 
SNC al insectelor.  

El acţionează asupra receptorilor inhibitori GABA ai insectelor, inhibând fluxul 
ionilor de Cl- în celulele lor nervoase, fapt care va antrena hiperexcitabilitate neuro-
musculară, pareză, paralizie şi moartea insectelor.  

Spectrul. Fipronil este un pesticid cu un spectru larg, cu activitate împotriva 
purecilor, căpuşelor şi păduchilor.  

Este folosit pentru controlul ectoparaziţilor animalelor de companie şi de rentă.  
Ca şi în cazul hydramethylnonei, nu se cunosc încă fenomene rezistenţă la fipronil. 
 

De reţinut că Fipronilul este dăunător toxic pentru albine (contact direct şi ingestie) 
 

Până în prezent se cunosc trei formulări de fipronil:  
 

• aerosoli 0.25%  
• soluţie 10% spot-on, şi  
• combinaţie spot-on unde este asociat cu methoprenul (regulator de creştere a 

insectelor).  
Absorbţie. Fipronilul este absorbit relativ rapid şi bine, dependent de concentraţie la 

toate speciile de mamifere şi se va acumula în glandele sebacee, (are o solubilitate foarte 
scăzută în apă) de unde va excercita o activitate reziduală de lungă durată atât la câine cât 
şi la pisică. Cercetările au demonstrat că o singură administrare este eficientă. 

Excreţia principală este prin fecale fipronilul fiind atât biotransformat cât şi conjugat 
exceţia fiind atât biliară cât şi intestinală.  

Excreţia urinară este restrânsă pe această cale fiind eliminaţi doar metaboliţii 
conjugaţi. 

Toxicitatea Fipronilului este considerată mică.  
De altfel OMS nu a clasificat încă substanţă după toxicitatea acută ci doar după cea 

cronică. 
Dozele DL50 la şobolani şi şoareci sunt de 92 mg/kgc, consecutiv administrărilor 

orale în doze unice şi de 0,36 mg/litru, după inhalaţii.  
După administrarea topică, fipronil nu a determinat efecte toxice la animalele de 

laborator şi moderat toxice pentru iepuri (DL50 = 354 mg/kgc.).  
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La mamifere toxicitatea este datorată în special compusului principal de 
fotodegradare denumit, fipronildesulfinil (responsabil si de acţiunea farmacologică).  

Fipronil-desulfinylul este metabolizat în derivaţii polari sau va forma conjugaţi polari 
care vor fi excretaţi. 

Compuşii nemetabolizaţi se vor regăsi în ouă, lapte şi/sau ţesuturile grase, datorită 
naturii lipofile a fipronilului.  

 
Fenilpirazoli recenţi 

 
Alte structuri asemănătoare fipronilului şi au aceleaşi utilizări majoriatea fiind foarte 

noi, încă în testare: 
 

Acetoprolul (C13H10Cl2F373O2S) 
Este1-[5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoro-methyl)phenyl]4(methylsulfinyl)-1H-

pyrazol -3-yl]-ethanona 
 
Etiprolul (C13H9Cl2F374OS) 
Este 5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)4ethylsulfinylpyrazole-3-

carbonitrilul 

       
 

Fig. 7.105. Acetoprolul şi Etiprolul 
 

Sunt două structuri foarte asemănătoare dar la Acetoprofen, pe lâgă activităţile 
acaricide i s-au mai identificat şi bune valenţe antihelmintice. 

 
Pyrafluprolul (C17H10Cl2F476S) 
Este 1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4(fluoromethylthio)5(pyrazinylmethyl) 

amino-pyrazol-3-carbonitrilul 

 
Fig. 7.106. Pyrafluprol 
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Alte structuri cunoscute: 
 
• Pyraclofosul  
• Pyriprolul 
• Tebufenpyradul  
• Tolfenpyradul  
• Vaniliprolul 
 
Multitudinea substanţelor insecticide, pesticide este imensă, din acest considerent s-a 

încercat restrîngerea informaţională doar la grupările consacrate ca eficacitate în diferitele 
ectoparazitoze la animale şi om. 

 
Totuşi în tabelul 7.19. vor fi prezentate şi alte structuri, marea lor majoritate foarte 

noi, utilizate cu precădere în  unele formulări acaricide în USA şi în Asia. 
 
Tabelul 7.19. 

Structuri acaricide noi  
(Sinteză) 

 

Grupa structurală Substanţa 

Pirimidinaminice Pyrimidifen 
Pirolice Chlorfenapyr 

Quinoxalinice Chinomethionat; Thioquinox 
Esteri sulfiţi Propargite 

Tetrazine Clofentezine; Diflovidazin 
Compuşii acidului tetronic Spirodiclofen 

Thioureici Chloromethiuron; Diafenthiuron 
Acaricide neclasificate Acequinocyl; Amidoflumet; Bifenazate; Crotamiton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 8   

 
 

Medicaţia cardio-vasculară 
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Aparatul circulator poate fi impărţit în trei mari componente:  
 

• inima, 
• vasele sanguine şi  
• sângele.  
 

Acestea sunt strâns legate între ele şi afectarea unei componente va atrage în scurt 
timp dereglarea celorlanîi parametri de circulaţie.  

De exemplu, dacă conţinutul de potasiu din sânge scade, cum se poate întâmpla în 
tratamentul cu glicozizi şi cordul mai este susţinut şi cu diuretice tiazidice va fi urmat de 
posibila creştere a efectului negativ al glicozidelor pâna la fibrilaţia ventriculară.  

În acelaşi mod, dacă, în cazul şocului, vasele periferice se dilată, atunci rata bătăilor 
cordului va creşte, iar la arteriole se va instala constricţia ca mecanism regulator reflex în 
intenţia menţinerii unei presiuni constante a sângelui în vase.  

În acelaşi timp, vasele dilatate vor favoriza pasajul lichidelor din sânge spre spaţiul 
tisular, astfel scăzând volumul circulant vascular şi creşterea componentei celulare şi 
instalarea hemoconcentraţiei sângelui.  

Presiunea sângelui va fi menţinută constantă de către cord care va regla rata 
volumului pompat într-un sistem distribuţie- reîntoarcere a sângelui cu un volum fix. 

 

Presiunea poate fi scăzută prin patru mecanisme: 
 

1. scăderea volumului de sânge pompat în cord/minut (minut volumul cardiac), 
2. scăderea volumului sângelui (prin hemoragie), 
3. creşterea vâscozităţii sângelui (prin hemoconcentaţie) şi 
4. creştere volumului spaţiului circulator (prin vasodilataţie). 
 

În condiţii homeostatice normale presiunea ar trebui să rămână optimă, atacul 
cardiac fiind dependent de presiunea care va putea forţa ventriculele (aceasta fiind 
dependentă la rândul ei de gradul de compensare artrial).  

Returnul venos va depinde de acea presiune arterială care va conduce sângele în 
venule presiunea cardiacă este reglată reflex de către arcul aortic şi de către senzorii 
carotidieni via centrii medulari vitali şi de către sistemul nervos autonom. 

Volumul sanguin şi gradul hemoconcentraţiei sunt menţinute constant de către 
mecanisme legate de renină/angiotensină/aldosteron, prin acţiunea aldosteronului sau 
prin acţiunea hormonului antidiuretic asociată cu activitatea factorilor natriuretici (aceste 
peptide relaşate de muşhiul atrial).  

În acest mod cordul are şi activităţi regulatoare endocrine.  
În întâmpinarea acestei integrări multe medicamente care acţionează asupra 

cordului vor acţiona şi asupra sistemului vascular într-o manieră directă sau indirectă.  
Cea mai potivită categorie de medicamente va fi aleasă de către natura malfuncţiei 

instalate (de exemplu simpaticomimeticele se vor administra pentru a corecta căderea 
presiunii sanguine care se poate instala în urma anesteziei epidurale când căile simpatice 
sunt blocate).  

Totuşi, nu întotdeauna problemele circulatorii pot fi rezolvate aşa de simplu şi 
utilizarea medicamentelor în situaţii complexe cum este şocul solicită o evaluare atentă.  

 

Medicamentele sistemului circulator se clasifică în:  
 

• cardioexcitante,  
• simpaticomimetice,  
• vasoconstrictoare, 
• asistolice,  
• vasodilatatoare şi  
• hemostatice. 
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8.1. Bazele fiziologice ale terapiei cordului 
 

Considerăm că pentru a înţelege modul de acţiune al medicamentelor asupra cordului 
se impune o foarte scurtă rememorare, farmacodinamia medicamentelor acestui sistem 
fiind foarte influenţată şi legată de fiziologia organului.  

Celulele muşchiului cardiac se contractă spontan datorită proteinei contractile 
specifice, actomiozina şi datorită sistemului (mitocondrial) energo-generator limitrof.  

Contracţia va fi realizată de către ionii de calciu, eliberarea lor fiind ciclică după 
depolarizarea membranară (care va precede fiecare contracţie).  

Această activitate electrică este reversibilă.  
Ea va permite permeabilizarea membranei şi pătrunderea ionilor de sodiu şi 

eliberarea celor de potasiu şi mai apoi pătrunderea calciului, via canalele ionice 
voltaj/dependente, în funcţie de gradientul de concentraţie.  

Acest flux determină inversarea polarităţii electrice a membranei cardiace care va fi 
adusă în final la nivelul de echilibru (de – 80 la – 90 de milivolţi, odată cu ieşirea ionilor de 
Na+ în schimbul celor de K+) în timpul perioadei refractare.  

Ritmicitatea cardiacă este determinată de către nodul sino-atrial datorită celulelor 
care polarizează/depolarizează în mod spontan şi mult mai frecvent decât oriunde în cord.  

Din acest considerent celulele nodului îşi vor impune amprenta asupra întregului 
organ prin conductanţă electrică.  

Potenţialul de acţiune va creşte concentraţia ionilor de calciu din celule; acestea vor 
cupla la troponină, miozin-ATP-aza va fi activată şi astfel ATP-ul va fi hidrolizat.  

Ca urmare, se vor forma legăruri (încrucişate)de actină-miozină şi celula cardiacă se 
va contracta.  

Relaşarea contracţiei se va realiza prin înlăturarea ionilor de calciu prin mecanisme 
specifice (polimerizarea-depolimerizarea tubulinelor).  

Datorită inervaţiei duale, simpatice şi parasimpatice, nodul sino-atrial va fi influenţat 
de preponderenţa uneia sau alteia.  

Astfel, nodul va fi supresat de către curenţi K+ - acetilcolin hiperpolarizanţi care vor 
diminua generarea ratei acţiune-potenţial care funcţional vor antrena scăderea forţei de 
contracţie a cordului.  

Atropina poate bloca coliniceptorii muscarinici nodulari şi astfel, eliberează nodul 
sino-atrial de influenţa frenatoare a vagului.  

Acest fapt va fi urmat de cresterea ritmului cardiac datorită dominaţiei preponderente 
a parasimpaticului. 

 
8.1.1. Corelaţia: receptori, mesageri secundari şi acţiunea medicamentelor 
 
Cordul posedă ά-, dar mai ale β-adrenoreceptori, activarea lor fiind urmată în 

principal de pătrunderea într-o rată crescută a ionilor de Ca+  în celula cardiacă, consecutiv 
cu creşterea contracţiei şi mai apoi de relaxarea musculaturii cardiace. 

Când β-adrenoreceptori sunt activaţi, aceştia vor creşte rata şi forţa contracţiei 
cordului, care este precedată de către creşterea concentraţiilor intracelulare de AMP-c 
(adenozin-monofosfat ciclic).  

β-adrenoreceptorii sunt strâns asociaţi cu adenil-ciclazele enzime specifice 
membranei cardiace.  

β-agoniştii favorizează receptorii în activarea adenilciclazei, care va converti ATP-ul 
în AMP-c. Nucleotida ciclică va fi rapid hidrolizată intracelular de către fosfodiesteraze.  
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Este foarte probabil ca, AMP-c să faciliteze pătrunderea Ca+ prin creşterea ratei 
fosforilării elementelor receptorilor structurali în canalele de calciu transmebranale.  

Ca urmare, un mare număr de canale va fi deschis.  
Ca+ şi AMP-c sunt mesageri secundari de mare importanţă pentru funcţionarea 

miocardului.  
Ei se comportă ca mediatori intracelulari ai răspunsurilor cordului la numeroasele 

interacţiuni determinate de medicamente şi alţi mediatori chimici asupra receptorilor 
localizaţi pe suprafaţa lui. 

GMP-c (goanosin-monofosfatul ciclic) este un mediator intracelular specific format 
din GMP şi în prezenţa enzimei guanilat-ciclaza.  

Concentraţiile intracelulare ale acestuia pot fi crescute prin interacţiunea 
colinomimeticelor cu receptorii muscarinici şi poate media hiperpolarizarea celulelor 
nodului sino-atrial care urmează stimulării vagale, care este cauzată de creşterea pierderilor 
de K+ intracelular.  

Efectul imediat va fi reducerea sensibilă a ratei şi a forţei contracţiei codrului şi o 
încetinire progresivă a conductanţei atrio-ventriculare  

Până în prezent, datele despre funcţionalizare şi interrelaţii în legătură cu mediatorii 
mai sus menţionaţi sunt incomplete.  

Ce se ştie este că fiecare dintre ele poate influenţa funcţionalitatea celorlante şi că 
fiecare dintre ele pot influenţa cronotropia şi inotropia cardiacă prin diferite mecanisme.  

Acestea sunt redate în Figura 8.1. 
 

Sistolã

Diastolã

AMP-c

β 1 Depolarizare Sarcolema

Ca2+

Ca2+

liber

liber

(aprox. 10-6 M)

(aprox. 10-7 M)

deschidere
Ca2+ Ca2+

Ca2+

RS

eliberare

Na+Na+ 3

3 Na
+

2 K-

pompa schimb
Canal de Calciu
receptor operat

Canal de Calciu
potential operat

Canal de sodiu
potential operat

adrenoceptor

  Ca
cuplat

 
 

Fig.8.1. Mecanismele de mobilizare a calciului în citosolul miocardic  
(rată crescută în sistolă, scăzută în diastolă) 

(după Brander,1991) 

 
Multe medicamente care modifică funcţia cardiacă influenţează nucleotidele ciclice şi 

vor elibera intracelular concentraţii de calciu. 
Simpaticomimeticele cresc nivelurile AMP-c în timp ce parasimpaticomimeticele 

cresc GMP-c.  
Metilxantinele de exemplu potenţează în cord acţiunea simpaticomimeticelor şi sunt 

inhibitori de fosfodiesteraze.  
Cu toate acestea sunt şi (la concentraţii mici) inhibitori de adenozină.  
Inervaţia simpatică posedă receptori presinaptici adenozinici a căror activare va 

scădea cantitatea eliberată de noradrenalină (ca transmiţător).  
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În plus adenozina inhibă acţiunea simpaticomimeticelor, urmarea fiind inducerea 
inotropiei şi cronotropiei negative.  

Se cunosc şi alte substanţe cu efecte asupra funcţionalităţii cordului.  
De exemplu papaverina potenţează vasodilataţia AMP-c mediată.  
Milrinona este un exemplu interesant cu specificitate pentru izoenzimele 

fosfodiesterazele miocardice. 
 

8.1.2. Colapsul cardiac 
 

Atunci când cordul nu mai este capabil de-a elimina sângele ce pătrunde ventricular, 
el va intra în colaps şi îşi va mări volumul.  

Colapsul este urmat de apariţia edemului şi/sau ascitei fiind rezultatul vizibil al 
distrugerilor miocardiale valvulare.  

Când nu există posibilitatea de a corecta iniţial acest neajuns, tratamentul colapsului 
va urma una din cele două direcţii cunoscute:  

Prima a fost de-a încerca îmbunătăţirea capacităţii de pompare a cordului (ex. 
folosirea de stimulanţi sau glicozizi).  

Stimulanţii sunt valoroşi când presiunea este scăzută datorită încetinirii semnificative 
a cordului. 

A doua este opusă primei, când activitatea cordului va fi redusă la un nivel la care 
poate face faţă.  

Aceasta se va realiza reducerea volumului de sânge pompat sau prin reducerea 
presiunii la care sângele va fi pompat (prin vasodilatatoare care vor reduce rezistenţa 
periferică). 
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8.2. Substanţele cardiovasculare 
 

8.2.1. Modificatoarele contractibilităţii (cardiotonice) 
 

8.2.1.1. Glicozidele digitalice 
 

Acest grup de cardiotonice (inotropice) sunt cunoscute de mult fiind extrase din 
plante şi au rol important în terapia insuficienţelor cardiace. 

Glicozidele împiedică insuficienţa cordului hipodinamic prin amplificarea activităţii 
dar fără consum crescut de energie sau creşterea ratei cardiace (ca şi medicamentele 
simpaticomimetice) Molecula unei glicozide conţine un nucleu glucidic, glucona şi o a 
secvenţă denumită genină (sau agliconă), o structură sterolică.  

Activitatea acestora este foarte influenţată de structura glucidică ataşată. Glicozidele 
digitalice prin hidroliză descompun în mai multe glucone şi genine.  

În tabelul 8.1. sunt redate principalele structuri glicozidice. 
 
Tabelul 8.1 

Gluconele şi geninele produse prin hidroliza glicozidelor digitalice 
 

Glicozida Genina Glucona 

Digitoxina Digitoxigenina Digitoxoză  3 molecule 
Gitoxina Gitoxigenina Digitoxoză  3 molecule 
Gitalina Gitaligenina Digitoxoză  3 molecule 
Digoxina Digoxigenina Digitoxoză  3 molecule 

Digitalina Gitoxigenina Digitaloză   1moleculă + Glucoză  1 moleculă 
Digitonina Digitogenina Galactoză    4 molecule + Xyloză  1 moleculă 
Gitonina Gitogenina Galactoză    3 molecule + Pentoză    1 moleculă 
Tigonina Tigogenina Glucoză      2 molecule + Galactoză  2 molecule + Ramnoză 

 
Gluconele sunt reprezentate în principal de strofantină alături de genină glucoză, 

digitalină, scilareina, ranoza.  
Geninele sterolice se diferenţiază prin grupările lor laterale.  
Se acceptă că efectul cardiovascular se datorează acestor genine, gluconele având 

rolul de a solubiliza şi de a fixa în miocard.  
Geninele singure sunt de câteva ori mai puţin eficace decât glicozizii corespunzători. 

De aceea, pentru acţiune sigură este necesară asocierea gluconă - genină. 
Asupra porcului glicozizi cardio-vasculari produc inotropie pozitivă, cronotropism, 

batmotropism şi dromotropism, toate acestea negative.  
Se instalează hipertensiune sanguină deoarece debitul cardiac creşte. Sistola şi 

diastola devin complete, cordul funcţionează rar, dar cu forţă, se produce o ririgare mult 
mai bună a organismului, edemele şi congestiile reducându-se.  

Tulburările datorate insuficienţei cardiace se vor atenua până la abolire, însă, în cazul 
degenerescenţei cardiace, efectul glicozizilor este aproape nul.  

La doze mari pot să apară extrasistole (batmotropie pozitivă) şi bloc cardiac cu 
oprirea cordului în sistolă. În doze terapeutice glicozizii pot fi şi diuretici. 

Digitalicele oficinale sunt frunzele de degeţel roşu şi lânos, precum şi pulberea din 
aceste frunze.  

Principii activi din drog sunt digitalina şi digitalina, gitaloxina, gitalina, saponine, 
săruri de potasiu. În Digitalis purpureea se află: digitoxina şi gitoxina, iar din Digitalis 
lanata: digitoxina, gitoxina şi digoxina  
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Digoxina (Cordioxil, Davoxin, Lanicor, Lanate, Vanoxin) 
Este (3b,5b,12b)3[(O-2,6-dideoxy-b-D-ribo-hexo-pyranosyl-(1“4)-O-2,6-dideoxy-b-

D-ribo-hexo-pyranosyl-(1“4)-2,6-dideoxy-D-ribo-hexo-pyranosyl –oxy-]-12,14-dihydroxy-
card-20(22)-enolida.(Fig. 8.2). 

 

OH

O

O

OH

O

C18H31O9

CH3

CH3

 
 

Fig. 8.2.  Digoxina 
 

Este glicozidul degeţelului lânos, (D. lanata) este oficinală.  
Aceşti glicozizi precum şi saponinele exercită o acţiune iritantă asupra mucoasei 

digestive, putând provoca voma şi enterita.  
Metabolism. Se absoarbe din intestin, în organism se vor descompune în componente 

care la rândul lor vor fi absorbite de ţesutul cardiac, hepatic, muscular. 
Un bun efect se realizează prin îmbibarea treptată a miocardului cu glicozizi.  
Acţiunea se instalează gradat, după perioada latentă de 24 de ore se ajunge la o 

intensitate optimă, după care scade lent deoarece glicozizii cardiovasculari se cumulează. 
În terapia cu aceste substanţe este necesară perioadă de pauză. 

În cazul degeţelului lânos efectul cardiovascular este mai rapid, cu bradicardie 
redusă, fără cumulare. În comparaţie cu strofantinele, glicozizi digitalici sunt mai stabili, 
de exemplu digitalina se poate combina cu proteinele serice, se fixează mai bine pe 
miocard, dând o acţiune de durată. Se pot administra per os. 

Dozaj. La câine (menţinere), oral, 12,5-25 mcg/kgcorp de două ori pe zi, pisică oral, 
10 mcg/kgc/zi.  

 

Digitalina (Diginorgin)(C36H56O14) (Fig. 8.3.) 
 

CH3

CH3

C18H31O9

O

OH

O

O

OH

   

 Fig. 8.3. Digitalina 
 

Este extrasă din Digitalis purpurea.  
Este unul dintre cele mai bune medicamente ale insuficienţei cardiace.  
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Acţionează nemijlocit, direct asupra miocardului, centrilor excitomotori, pereţilor 
vasculari, centrului vasomotor, vagului.  

Circulaţia sanguină se îmbunătăţeşte, sângele care stagnează în vene (staze, edeme) 
este aspirat şi împins către artere, astfel scad tulburările locale.  

Ca rezultat se îmbunătăţeşte şi diureza. 
Indicaţia majoră este în insuficienţa cardiacă cronică şi subacută, insuficienţele 

valvulare în stadiul de decompensaţie, în fibrilaţiile arteriale funcţionale (nu şi în 
fibrilaţiile cu leziuni organice ireversibile), hidropizii etc.  

Este contraindicată în insuficienţa vasculară, boli infecţioase, gastroenterite acute, 
mai ales la carnasiere, degenerescenţa ficatului şi a miocardului, endocardite acute. 

Tratamentul se instituie cu doze de 1-2 g la animalele mari şi 0,02-0,05 g la câine şi 
pisică. Se poate folosi tinctura care este oficinală în concentraţie de 1%.  

Mai sunt oficinale comprimatele cu digoxină de 0,25 mg, soluţia de digoxină 0,1%, 
lanatozid pulbere, dezlanozid. Se păstrează la Venena. 

Preparate comerciale: Digitalina, soluţii de uz intern 1‰, comprimate 0,1g şi 
Deslanozid, fiole de 2ml 0,2‰, comprimate de 0,2mg şi supozitoare 0,5mg. 

 
Digitoxina (Cardotoxin, Digilong, Lanatoxin, Myodigin) 
Este 3-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexo-pyranosyl-(1-4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-

hexo-piranosyl-oxy-14-hydroxycard-20(22)-enolida. (Fig. 8.4). 
 

CH3

CH3

C18H31O9

O

OH

O

O

 
Fig. 8.4. Digitoxina 

 
8.2.1.2. Strofantinele 

 
Se extrag din seminţele unor liane tropicale din genul Strophantus.  
Se cunosc strofantinele H, K, G. (oficinale): 

• Strophantus hispidus (H) 
• Strophantus kombe (K) 
• Strophantus gratus (G) Ouabaína. 

Se prezintă sub formă de pulbere cristalină albă, cristale incolore, inodore, cu gust 
amar (sunt toxice), solubile în apă.  

Se păstrează la Venena. Tinctura 10% nu este oficinală. 
 
Strofantina  
Acţionează mai rapid şi mai intens decât glicozizii din digitalină.  
Sunt uşor solubile în apă, deci sunt mai difuzibile în organism.  
Ele se fixează mai puţin energic pe miodard şi au o stabilitate mai mică. În tractul 

digestiv descompunerea are loc uşor.  
Acest fel de medicamente se vor folosi doar i.v., s.c. sunt foarte dureroase.  
Efectul apare aproape instantaneu şi durează mai multe ore.  
Practic nu se cumulează dar sunt mai toxice decât digitalina.  
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Eliminarea are loc rapid.  
Se recomandă în cazuri grave, când se intervine rapid (insuficienţe cardiace acute, 

colaps, când digitalina nu mai este eficace), boli infecţioase acute.  
După 1-2 zile tratamentul se poate continua cu digitalice, dar tratamentul iniţial nu 

poate fi continuat cu strofantină decât după cel puţin trei zile (pericolul de însumare a 
efectului). 

 
Strofantina G.  
Se injectează iv. lent, soluţie 0,25-1la mie, în doze mici.  
Tincturile se administrează per os în doze de 10-20g la animalele mari, 0,1-1g la 

animalele mici, de 2-3 ori per zi. În comerţ stronfantina G se găseşte sub formă de fiole de 
1ml şi 2ml, folosindu-se cantităţi de ordinul gamma. 

 
Strofantina K (Kombertin, Castrozid)  
Se găseşte condiţionată în fiole de uz uman de 1ml, dar poate fi administrată la 

animale. 
 
Oabaina (Astrobain, Gratibain, Purostrophan, Strodival) 
Este3(6-Deoxy-ά-L-manno-pyranosyl)-oxy,1,5,11, 14,19-pentahydroxycard-20-(22) 

enolina (Fig. 8.5). 
Este un glicozid puternic din seminţele lui S. gratus (G) cu efecte rapide şi cu timp de 

înjumătăţire scurt, ideal pentru digitalizarea de urgenţă pe căi parenterale. 
Absorbţia intestinală este redusă, nu cuplează la proteine şi este excretat neschimbat. 
 

CH3

C18H31O9

O
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O
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CH2

O
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Fig. 8.5. Oabaina 
 
Dozaj. Câine 10 mcg i.v., repetat din oră în oră, până la atingerea efectului. 
În insuficienţa cardiacă severă digitalizarea trebuie să fie sprijinită terapeutic şi de o 

diureză viguroasă (de obicei cu furosemid pe cale i.v. în doze de: 5-19 mg/kgc.), 
paracenteză, doze mici morfină pentru a potoli tusea şi dispeneea şi oxigenoterapie pentru 
combaterea cianozei. După acest stadiu se va interveni prin suplimentarea potasiului 
împreună cu reducerea dietară a sodiului.  

Retenţia sodiului datorată implicării aldosteronului ca urmarea subperfuzării 
rinichiului în starea de insuficienţă congestivă va determina creşterea volumului în spaţiile 
extracelulare manifestat clinic prin edem şi ascită.  

 
8.2.1.3. Alţi alcaloizi 

 
Provin din plante cu un conţinut şi amestecuri variate de alcaloizi.  
Cei mai importanţi reprezentanţi sunt: 
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Ruscuţa de primăvară (Adonis vernalis).  
Se folosesc părţile aeriene uscate care conţin glicozizi cardiovasculari, adonidină, 

solubilă în apă, adonivernozid insolubil în apă.  
Este drogul intermediar între digitalină şi strofantină.  
Glicozizii nu se cumulează în organism. Cel mai adesea se folosesc maceraţii şi infuzii. 
 

Lăcrimoarele (Convalarian majalis)  
Conţin numeroşi glicozizi cardiovasculari din care cei mai importanţi sunt: 

convalamarina şi convalatoxina.  
Produc efecte secundare în general, efectele fiind mai slabe decât la digitale.  
Adesea se asociază cu valeriana, folosindu-se în caz de nevralgii cardiace, având şi 

efect cumulativ. 
 

Ceapa de mare (Scilla maritima, Urginea marítima) 
Este o plantă din grupul Liliaceae.  
Conţine scilareina A (varietatea de ceapă albă).  
Are toxicitate mai mare decât digitalina şi strofantina.  
Glicozidul nu se cumulează în organism, dar drogul poate produce voma. 
 

Thevetia neriifolia 
Tevetina este un alcaloid obţinut din fructele arborilor tropicali din genul Tevetia.  
Glicozidul tevetina, se aseamănă cu digitalina dar este mai solubilă în apă, are acţiune 

mult mai rapidă, nu se cumulează, dar are dezavantajul că este mai iritantă decât prima. 
 

Leandrul roşu (7erium oleander) 
Laurul mediteranean roşu conţine alcaloidul oleandrină. 
 

8.2.1.4. Compuşii bipiridinici 
 

Amrinona şi milrinona  
Sunt compuşi care cresc contractibilitatea şi rata miocardului şi care descresc 

rezistenţa periferică vasculară. 
 

Amrinona (C10H973O) 
Este 5-Amino-(3,4'-bipyridina)-6-(1-H)-ona (Fig. 8.6). 

 

N

H
N

O

NH2  
 

Fig. 8.6. Amrinona 
 

Acţiunea lor se pare că depinde de inhibiţia fosfodiesterazelor.  
Efectele asupra cordului sunt inotropice de creştere a outputului cardiac şi de aceea se 

recomandă insuficienţele de tip congestiv, refractare la diuretuce, vasodilatatoare şi 
inotropele convenţionale. Instalarea efectului este foarte rapid pe calea administrărilor i.v. 
eliberarea lor determinând efecte disritmogene deloc de neglijat la aceşti agenţi terapeutici 
moderni, dar din păcate hepatotoxicitatea şi trombocitopenia reversibilă a determinat 
restrângerea activităţii în terapia umană şi folosirea cu precauţie a.u.v.  

Ratele de infuzare mai mari de 15 mcg/min. cauzează tahicardie. Bipiridinele sunt 
aditive digitalicelor. Amrinona nu se va amesteca cu detroza sau lasixul (excipient) ci doar 
cu soluţiile saline normale. 
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8.2.2. Modificatoarele ritmicităţii cardiace 
 

8.2.2.1. Antiaritmicele 
 

În aceste grupă cele mai cunoscute medicamente sunt de obicei stabilizatori de 
membrană, medicamentele β betablocante-adrenoceptoare şi blocantentele canalelor de 
calciu (Fig. 8.7).  

Într-o altă clasificare, stabilizatorii de membrană (medicamentele care se opun 
depolarizării prin blocarea canalelor de sodiu) sunt consideraţi ca făcând parte din clasa I, 
β betablocanţii din clasa II, prelungitorii perioadei refractare din clasa III şi blocantele 
canalelor de calciu sunt clasa a IV -a de antidisritmice. 

Decizia de utilizare a acestor medicamente este foarte dificilă deoarece în timpul 
utilizării poate surveni oprirea cordului. 

 

Bloc bidirectional Bloc unidirectional

Tesut normal
Impusurile traverseazã ambele directii
cele care se intalnesc fiind anulate.
Aceeasi situatie se intalneste si cand
conductanta este incetinita (in absenta
blocului

Impulsul este impiedicat sa paseze
datoritã blocului din fiecare directie.
Impulsul va dispare 

Impulsul traverseazã intr-o singurã directie si este
capabil de-a traversa prin blocul unidirectional.
Conductanta incetinitã va asigura ca miocardul sã
nu fie refractar la impunsurile venite din directii opuse.
Impulsul va fi astfel perpetuat (sãgetile intrerupte)  

 

Fig.8.7. Tipurile de aritmie şi modul de actiune al antiaritmicelor 
(după Dawn Merton Boothe, 2001) 

 
Explicaţie: 
Impulsul electric în condiţii normale, traversează în ambele direcţii celula miocardică 

bifurcată. Impulsurile călătoresc în direcţii opuse anulându-se una pe alta atunci când se 
întâlnesc. În prezenţa unui bloc bidirecţional, nici un impuls nu va putea pasa miocardul 
afectat şi nu va fi transmis mai departe.  

În prezenţa blocului unidirecţional, impulsul poate pasa stadiul refractar afectat dar 
transmiterea impulsului nu este favorizată.  

În cazul unei conductanţe electrice scăzute, desi impulsul poate pasa miocardul 
deteriorat nu va putea ajunge la tesutul miocardic cand acesta este refractar.  

Totusi intr-o oarecare măsură tesutul este receptiv la impulsurile electrice, semnalul 
fiind perpetuat fără piedici ce va rintroduce aritmia.  

Medicamentele pot reduce această aritmie prin instalarea blocului bidirecţional sau 
prin creşterea conductibilităţii.  
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Sulfatul de quinidină (Cin-Quin, Quinidex, Quinicardine, Quinora) 
Este sarea sulfat a quinidinei (Fig.8.8). 

 

H

HO

N

N

H

HCHCH2

CH3O

 
 

Fig. 8.8. Quinidina 
 

Este un alcaloid cinchonic, un dextro-izomer al chininei, folosit pentru corectarea 
fibrilaţiei atriale şi a aritmiilor ventriculare la om.  

Această structură mai are şi activităţi depresoare ale miocardului, scade 
excitabilitatea muschiului cardiac şi prelungeşte perioada sa refractară, (prin blocarea 
canalelor de sodiu potenţial operate (voltaj sensitive) va determina încetinirea depolarizării 
diastolice şi va reduce rata depolarizării potenţialului de acţiune). Acţiunea va descreşte 
contractibilitatea şi activitatea nodului sino-atrial.  

Ritmul nodal va domina astfel activitatea cardiacă. Medicamentul blochează atât 
nervul vag cât şi acetilcolina, ceea ce va contribui la abilităţile sale de a prelungi perioada 
refractară şi de a creşte rata cardiacă. Administrările de succes s-au realizat la cal şi câinii 
de talie mare unde s-a reuşit reinstaurarea ritmului sinusal Tratamentele sunt efectuate pe 
cale orală dar reacţiile secundare pe care le poate da (căderea presiunii sanguine, tulburări 
gastro-intestinale şi reacţii de hipersensibilizare: urticarie, edem respirator, dispnee, 
laminită) lasă uzul acestui medicament la aprecierea specialiştilor.  

Când disfuncţia cardiacă este de asemenea în fibrilaţie artrială se recomandă 
digitalizarea iniţială, înaintea utilizării quinidinelor, pentru a converti fibrilaţia înapoi la 
ritmul sinusal. Digitalicele vor amplifica hemodinamica şi în mod reflex activitatea vagală 
şi vor diminua activitatea de tip simpatic. În plus vor prelungi activitatea perioada 
refractară a nodului atrioventricular şi ar putea de aceea antrena agravarea aritmiilor.  

 

Procainamida (Procan, Promine,Pronestyl, Procanbid) 
Activitatea antifibrilatorie, de blocant al canalelor de sodiu ale procainei au condus la 

introducerea rapidă a procainamidei (care este inactivată ceva mai lent decât precursorul). 
Efectele sunt foarte asemănătoare cu cele ale quinidinei, dar este utilizat mai ales în 

controlul intravascular al aritmiilor de origine atrială, (dar îi lipsesc activităţile de tip 
atropinic al acesteia). 

Dozajul. Procainamida poate şi administrată pe toate căile în doze de 25 mg/kgcorp. 
 

Lidocaina (Lignocaina) 
Este singurul anestezic local cu activitate şi de depresant miocardic (Fig. 8.9).  
 

CH3

CH2

C2H5
NH C N

CH3

C2H5

 
 

Fig. 8.9. Lidocaina 
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Odată cu blocarea canalelor de sodiu, creşte conductanţa acelora de potasiu efectele 
fiind similare cu a quinidinei, cu excepţia că lidocaina nu afectează potenţialele de acţiune 
atriale. Ca şi quinidina, determină scăderea presiunii sanguine şi depresează miocardul, dar 
spre deosebire de aceasta acţiunea indirectă asupra cordului nu este semnificativă, 
electrocardiograma neindicând modificări.  

De reţinut că, la om, dozele eficace plasmatice sunt foarte apropiate de cele toxice. 
Soluţiile de anestezice locale care conţin şi adrenalină nu trebuie să fie utilizate pentru 
corectarea aritmiilor ventriculare. 

La animale tratamentele se pot face la câine unde dozele vor fi de 1-2 mg/kgc, 
repetabile la nevoie. Medicamentul nu se va administra pe cale orală deoarece ficatul 
descompune metabolic lidocaina. 

 
Fenitoina (Difenilhidantoina)  
Mai nou aceasta este folosită la controlul aritmiilor induse de digitalice şi al celor 

ventriculare. Se pare că acest medicament este capabil să contracareze cu succes 
activităţile aritmogene ale digitalicelor, conservând răspunsul său inotropo-pozitiv 
nealterat.  

Când potenţialele de membrană şi de acţiune sunt scăzute, ca în stările de 
hipokaliemie şi hipoxie, fenitoina va amplifica pe ambele, contrabalasând efectul nedorit al 
digitalicelor şi vor îmbunătăţi conductanţa atrioventriculară sau intraventriculară.  

Medicamentul se poate administra pe cale orală la câine, 20 mg/kgc, după care doza 
se va administra zilnic până la amendarea semnelor.  

Pe cale i.v. doza va fi de 5-10 mg/kgc, lent timp de câteva minute. 
 
Propanololul  
Este considerat prototipul β-adrenoceptorului blocant şi a fost folosit în tahicardia 

sinusală, flutterul artrial şi fibrilaţia atrială ca şi unele aritmii ventriculară. Acest compus 
care blochează beta-adrenoceptorii sinusali posedă şi o remarcabilă activitate anestezică 
locală şi la doze mărite activităţi similare quinidinei.  

Medicamentul este eficient mai ales în situaţiile când cordul este agresat de către 
catecolamine, anestezicele halogenate, supradozele de digitalice sau în cazul infarctului 
miocardic.  

Modul de acţiune specific propanololului este prelungirea perioadei refractare a 
nodului atrio-ventricular.  

Noua generaţie de β1-blocante adrenoceptoare sunt de preferat propanololului, 
datorită efectelor secundare mult mai reduse (de exemplu vasoconstricţia musculară, 
bronhoconstricţia, tratate cu metoprolol, acebutol şi pindolol).  

Dar nu toţi betablocanţii posedă activitate similară quinidinei (atenololul nu posedă 

asemenea activităţi). În concluzie, propanololul şi alţi depresanţi împart contraindicaţiile 
quinidinei. 

Dozajul propanololului la câine se va face pe cale i.v. lent cu doze de la 0,1 la 1 
mg/kgcorp, acestea putând fi mărite în cazul intoxicaţiilor cu digitalice. 

 
8.2.3. Medicamente care afectează cordul şi vascularizaţia 

 
8.2.3.1. Agoniştii şi antagoniştii adrenoceptori 

 
Aceşti agenţi terapeutici au fost folosiţi ca ca stimulanţi circulatori direcţi ai cordului 

şi vaselor sanguine.  
Sistemul simpatic joacă un rol major in coordonarea funcţiei circulatorii la nevoile 

organismului, în principal prin ajustarea output-lui cardiac, prin modularea ratei şi forţei 
muşchiului cardiac 
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Adrenalina 
Este stimulantul circulator clasic. El acţionează prin α şi β- adrenoceptorilor şi este 

capabil să crească semnificativ rata şi forţa muschiului miocardic şi să instaleze pe de-o 
parte vasoconstricţia la nivelul pielii, intestinului şi venelor, dar pe de altă parte 
vasodilataţia în muşchi, ca urmarea distribuţiei α - şi β –adreno-ceptorilor în aceste paturi 
vasculare. Adrenalina este un agent presor atunci când presiunea sanguină este scăzută.  

Ca şi în alte forme de şoc atenţia trebuie îndreptată şi spre corectarea hipovolemiilor. 
 
�oradrenalina  
Este relativ selectivă pentru β-adrenoceptori şi de aceea este mai degrabă un 

favorizant al vasoconstricţiei decât cardiostimularea.  
Odată presiunea restabilită, baroreceptorii vor incetini rata cordului via nervul vag. 
 
Isoprenalina  
Este foarte selectivă pentru β-adrenoceptori şi din acest considerent efectul său este 

exercitat via răspunsul inotropic şi cronotropic pozitiv de la receptorii β1-miocardici.  
β2-adrenoceptorii vor media în principal vasodilataţia în special în muşchii voluntari, 

iar efectele nete ale isoprenalinei asupra presiunii sanguine sunt de aceea uşoare.  
β-agoniştii au importanţă în special în reglarea bradicardiei, de bloc sau atacul (de tip 

Adams-Stokes) cardiac.  
Efectul de foarte scurtă durată al adrenalinei, noradrenalinei şi isoprenalinei le face 

totuşi nepotrivite pentru efecte susţinute de lungă durată, dar pentru termen scurt şi în 
urgenţe sunt cele mai recomandate.(în injecţii intracardiace 5ml/ 1:10.000 la câine). 

 
Isoxuprinul (Dilavase, Duvadilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran) 
Este 4Hydroxy-α[1[(1-methyl-2-phenoxy-ethyl)amino]ethyl]-benz-methanolul. 

(Fig.8.10). 

HO

OH CH3

CHCHNHCHCH
2
O

 
 

Fig.8.10. Isoxuprin 
 

Este un β-agonist utilizat în medicina umană, iar în medicina veterinară a fost 
introdus recent, ca un bun vasodilatator în tratamentul afecţiunilor naviculare la cabaline. 

 

Methoxamina 
Este un α-agonist eficient cu activitate de durată.  
Efectul său cardiopresor este considerabil şi adesea este însoţit de bradicardie.  
Acţiunea sa este directă este foarte utilă în hipotensiunile progresive severe din 

anestezie. 
 

Metaraminolul 
Este tot un α-agonist cu efecte directe şi indirecte asupra cordului.  
Are o acţiune de durată puternică de o oră, după administrările i.v. şi sunt unii dintre 

cei mai eficienţi agenţi în cazurile de cădere dramatică a tensiunii (de exemplu în 
pancreatita acută la câine, sau în şocurile anafilactice) care trebuie corectată rapid. 

 
Dopamina şi dobutamina 
Sunt structuri cu activitate vasodilatatoare asupra teritoriilor splachnice coronare şi 

renale. 
Acţiunea lor se petrece asupra populaţiei receptorilor miocardici-D1, cei care 

mediază creşterea în forţă a contracţiei (dar nu şi rata), prin medierea adenilciclazei.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
313 

Avantajul celor două substanţe este că amplifică returul venos şi output-ul cardiac 
fără a creşte rata contracţiei şi astfel determină scăderea riscului disaritmiilor sau al 
fibrilaţiilor ventriculare.  

Dezavantajul lor major este acestea că inhibă eliberarea noradrenalinei.  
 

8.2.3.2. Derivaţii xantinici 
 

Din acest cunoscut grup vom prezenta alcaloizii cafeina, teofilina şi teobromina, 
derivaţi metilxantici cu numeroase acţiuni asupra organismului, de la modificatori ai SNC 
(modificatori ai acţivităţii centrului vasomotor) la relaxanţi ai muschilor netezi, inclusiv 
bronhodilataţia (teofilina), până la efecte diuretice pronunţat (teobromina). Aceştia mai 
posedă şi o activitate vasodilatatoare importantă periferică şi coronariană.  

Dezavantajul acestor alcaloizi este că sunt iritanţi şi au o solubilitate scăzută, ceea ce 
a determinat apariţia unor compuşi mai solubili. Dintre aceştia, cu utilizări în medicina 
veterinară amintim: aminofilina (o asociere de teofilină şi etilendiamină în soluţii apoase 
injectabile) sau etamfilina şi diprofilina, tot derivaţi a.u.v. de teofilină, cu activitate 
stimulantă miocardică, care mai posedă şi o activitate diuretică, respiratorie şi vasomotorie 
blândă. Din aceste considerente aceste medicamente sunt utilizate în stadiile acute ale 
cordului decompensat ca adjuvante în terapia majoră cu digitalicele glicozidice.  

Efectul lor benefic asupra contractibilităţii musculare este  
 

8.2.3.3. Substanţele vasodilatatoare 
 

A. Vasodilatatorii artriali 
 

Se folosesc mai rar în medicina veterinară, cei mai întâlniţi fiind clorhidratul, 
barbituricele, şi unii alcaloizii (serpentina). În special derivaţii anorganici diminuă reflex 
tonusul centrului vasomotor, acţionează direct asupra vaselor şi scad tonusul musculaturii 
netede. Efectul vizibil va fi vasodilataţia arteriolelor .  

 

Hidralazina (Hydrapress) 
Este un vasodilatator arterial pur al cărei mod de acţiune nu este încă complet 

elucidat. În mod direct, substanţa se pare că acţionează prin inhibarea fluxului de calciu în 
celulă, urmat de relaxare. Un alt mecanism ar putea fi conversia la NO şi creşterea GMP-c, 
care este urmat de efecte iontrope pozitive, probabil datorită stimulării adenilciclazei, prin 
intermediul β-receptorilor. 

Acţiunea hidralazinei a fost demonstrată cel mai bine la câinii bătrâni în criza 
hipertensivă (insuficienţa ventriculară mitrală stângă) unde presiunea arterială a fost 
scăzută rapid, la fel şi rezistenţa sistemică, ridicând mult performanţele cardiace. 

Metabolism. Medicamentul este bine absorbit după absorbţia pe calea orală atât la om 
cât şi la câine.  

Medicamentul cuplează la muşchiul neted rezultând un timp de înjumătăţire mai lung 
decât cel plasmatic. Vârful plasmatic se instalează la 3-5 ore  

Eliminarea se face pe cale renală prin acetilare, dar la câine (deficitar în acetilare) 
pasajul renal nu este important.  

Folosirea hidralazinei este legată de intoleranţa la animalele care manifestă 
intoleranţă faţă de enzima convertoare a angiotensinei (ACE) un remediu mult mai noi şi 
care a înlocuit şi la animale uzul hidralazinei. 

 

Diazoxidul 
Este un alt dilatator arterial dar non-diuretic din familia benzotiadiazinicelor care 

determină hiperglicemie, hiperuricemie şi retenţie sodică. Deocamdată se studiază efectele 
acestuia pe câine. 
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B. Blocanţii canalelor de calciu 
 

Aceştia sunt de obicei confundaţi cu antagoniştii calciului deşi ei nu antagonizează 
direct calciul. Blocanţii canalelor de calciu acţionează asupra canalelor voltaj-dependente 
din celula musculară netedă cardiacă, inhibându-le chiar şi la concentraţii foarte mici, mai 
mici decât cele necesare eliberării calciului intracelular.  

Studiile au arătat că în sistemul cardio-vascular există cel puţin trei canale voltaj 
dependente importante, diferite prin conductanţa şi sensibilitatea electrică. Acestea sunt 
tipurile: T, N şi L. 

Efectele calciului care pătrund prin celulă via canalele T nu sunt încă cunoscute la fel 
ca cele de tipul L. Din punct de vedere clinic blocanţii canalelor de calciu blochează în 
mod exclusiv tipul L. Ele se clasifică în trei grupe: 

a. Fenilalkil-amine (Verapamil), 
b. Benzotiazepine (Dilthiazem), 
c. Dihidropiridine (7ifedipin, Amlopidin) 
Ordinea potenţei ca medicament vasodilatator este:  
7ifedipin › Verapamil ›Dilthiazem.  
Recent a mai apărut un reprezentant important al acestei grupe, care se pare că este 

primul blocant al canalelor T, acesta este mibefradilul  
 

Verapamilul  
Este α-[3[[2(3,4-Dimethoxyphenyl) ethyl] methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-

(methyl-ethyl)benzen-acetonitrilul (Fig. 8.11). 
CH3O

CH3O OCH3

OCH3

C(CH2)3NCH2CH2

CN

CH(CH3)2

CH3

 
 

Fig.8.11. Verapamil 
 
Este un derivat de papaverină care a fost utilizat iniţial la om, ca dilatator al vaselor 

coronare şi mai apoi în prevenirea aritmiilor de origine atrială. 
Modul de acţiune este blocarea canalelor de calciu şi scăderea ratei conductibilităţii 

şi frevenţei cardiace, via nodul atrioventricular.  
Rata cardiacă va scădea, urmarea vasodilatării arteriolelor.  

 
C. Inhibitorii enzimelor convertoare ale angiotensinei (ACE) 

 

Datorită mecanismului de acţiune propriu, acest grup nu are numai rol vasodilatator 
ci şi răspunde neurohormonal şi compensator la insuficienţa cardiacă.  

De asemenea ei acţionează asupra cordului într-o manieră directă.  
Perfuzarea redusă a rinichilor care însoţeşte scăderea outputului cardiac va declanşa 

eliberarea reninei din rinichi în circulaţie.  
Aceasta va determina sinteza angiotensinei I, care se va transforma în angiotensina II 

în plămâni, care are rolul de a menţine volumul cardiac şi care poate juca rol esenţial în 
insuficienţa cardiovasculară prin evenimentele pe care le poate declanşa.  

Volumul de sânge poate creşte datorită eliberării aldosteronului şi consecutiv 
retenţiei apei şi sărurilor. Angiotensina II este de asemenea şi un vasoconstrictor puternic, 
crescând rezistenţa vasculară, ceea ce ajută la menţinerea torentului sanguin la organele 
implicate. 

Cei mai importanţi reprezentanţi aparţin grupelor:  
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a. sulfidril (Captopril),  
b. dicarboxil (Enalapril, Benazepril, Quinapril) 
c.  fosforaţi (Fosinopril) 

 

D. Vasodilatatorii arteriali şi venoşi 
 

�itraţii  
Pot produce efecte vasodilatatoare mai ales la extremitatea cefalică şi în zona gâtului 

unde vor instala vasodilataţie coronariană şi pe cale reflexă accelerarea cordului.  
În doze mari nitriţii sunt methemoglobinizanţi (ei sunt folosiţi de elecţie în intoxicaţii 

cu acizii cianhidrici, când se va forma cianmethemoglobina). 
Nitraţii organici activează GMP-c, care descresc interacţiunea dintre actină şi 

miozină. În consecinţă toţi muşchii netezi vasculari se vor relaxa şi vor dilata astfel vasul 
venos sau arterial. La concentraţii mici dilataţia venulelor este predominantă fără a 
influenţa rezistenţa vasculară sistemică.Efectele farmacologice apar foarte rapid.  

Metabolizarea foarte rapidă şi totală a reprezentanţilor acestui grup limitează 
utilizarea la administrările sublinguale (nefolosite a.u.v.) sau pe cale i.v. sau topice (sub 
formă de geluri) De reţinut că nitraţii devin vasodilatatori doar după ce au fost reduşi în 
nitriţi. În general, recomandările nitriţilor sunt legate de afecţiuni ca spasmul coronarian, 
cerebral şi al musculaturii bronşice. 

 

�itroglicerina (Trinitrin)  
Este gliceril-trinitratul. Deşi numele sugerează componenţa la nitraţi, nitroglicerina 

nu posedă gruparea nitro, dar face partea din clasa nitraţilor organici.  
Este folosit mai ales pentru a produce dilataţia venoasă.  
În medicina veterinară se folosesc soluţii de administrare i.v. şi geluri de aplicare 

topică 2%. Produce vasodilataţie generală mai ales asupra vaselor mici din sfera coronară, 
respiratorie şi cerebrală se poate asocia cu cofeina (la câinii bătrâni), reducînd congestia şi 
combătând în special insuficienţa cardiacă acută.  

Aplicaţiile de gel se vor face cu mănuşi (pentru a preveni absorbţia transcutanată) pe 
zonele cu pielea glabră, abdomen sau ureche. Variantele moderne ale nitroglicerinei cu 
efecte mult mărite temporal (efectul durează câteva ore) sunt pentaeritrinol-tetranitratul şi 
isorbid-dinitratul. 

 

�itritul de sodiu  
Se prezintă sub formă de cristale albe-gălbui, gust amar, uşor solubile, chiar 

higroscopice. Efectul apare după 10-15 minute. Se administrează la animalele mari şi la 
câini în intoxicaţii cu cianuri, doar i.v. 

 

�itritul de amil  
Este un lichid volatil, gălbui, cu miros caracteristic de fructe. este inflamabil.  
Se foloseşte în criza angioasă, efectul apare foarte prompt, dar nu durează mai mult de 

10-15 minute. 
 

�itroprusidul de sodiu (7itroprusside)(Fig. 8.12). 
 

Fe2+

CN-

CN-

CN-CN-
CN-

NO

2-
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Fig. 8.12. )itroprusidul de sodiu 
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Acţiune. În interiorul muşchiului neted cardiac nitroprusidul va fi metabolizat la NO 
care va determina activarera GMP-c şi mai apoi vasodilataţia arterelor şi venelor.  

Cel mai mare dezavantaj al nitroprusidului este că administrările sunt i.v. în infuzare 
lentă ce necesită monitorizarea atentă (datorită hipotensiunii), dar faptul că este o structură 
foarte eficientă în urgenţe, face ca dezavantajele să fie suportate. 

 
Prazosinul 
Este un blocant al receptorilor α-adrenergici, dar cu importanţă şi ca dilatator venos 

(probabil datorită inhibiţiei AMP-c).  
Are avantajul administrărilor orale, dar si dezavantajul toleranţei după mai multe 

tratamente.  
Pentru a evita acest neajuns prazosinul poate fi asociat cu alţi reprezentanţi ai grupei.  
În figura 8.13 este redat mecanismul de lucru al vasodilatatorilor, iar în figura 8.14 

este redată schema situsurilor de acţiune ale principalelor cardio-modificatoare.  
 

E. Vasodilatatorii indirecţi 
 

Inhibitorii de angiotensina 
Sistemul renină-angiotensină-aldosteron este angrenajul regulator al perfuziei 

sanguine renale.  
Actiunea este legată de cresterea volumului sanguin prin reţinerea mai multor ioni de 

Na+ (aldosteronul) şi producerea prin acţiune directă a vasoconstricţiei (angiotensina II).  
 
Captoprilul 
Insuficienţa cardiacă determină atât efecte locale (presiune sanguină scăzută în 

arteriolele glomerulare aferente) cât şi efecte centrale (amplificarea activităţii simpaticului) 
asupra aparatului juxta-glomerular şi eliberarea enzimei specifice, renina.  

Aceasta va scinda angiotensina I de pe precursorul de plasmă, angiotensinogenul  
În aceste condiţii, angiotensina I se va transforma dintr-o decapeptidă inactivă într-o 

octopeptidă cunoscută ca angiotensina II, care este activată, intr-un proces catalizat de 
către enzima endotelială angiotensin-convertaza.  

Această enzimă deasemenea poate inactiva puternicul vasodilatator bradikinina, 
poate fi inhibată de către captopril şi în acest fel atât vasoconstricţia cât şi secreţia 
aldosteronului cauzate de către angiotensină vor fi înlăturate şi efectul medicamentos 
eliminat.  

Astfel volumul şi efortul cardiac vor fi reduse.  
Volumul de sânge venos de reîntoarcere va fi mult mai mic iar miocardul mai puţin 

destins ceea ce-i va permite eliminarea sângelui mai eficient în zonele periferice unde 
capilarele sunt mai puţin permeabile. 

Prin reducerea volumului excesiv şi ca urmare a dilataţiei arteriolare şi venoase 
instalate, captoprilul va reduce suprasolicitarea cordului şi astfel se vor atinge indirect 
dezideratele terapeutice dorite: diuretic, simpaticolitic şi vasodilatator, toate într-un singur 
remediu, fără afectarea mecanismelor autonome şi interferarea minimă a altor sisteme.  

Utilizarea captoprilului în medicina umană şi-a demonstrat eficacitatea în comparaţie 
cu antagoniştii competitivi ai angiotensinei (de ex. saralasina) în terapia eficientă a 
hipertensiunii şi a cordului congestiv şi este favorizat din acest punct de vedere faţă de alte 
hipotensive pentru dilataţia sa balansată şi relativa lipsă a efectelor secundare.  

Din acest motiv captoprilul a început să fie utilizat cu rezultate şi la câinii bătrâni.  
Un congener al captoprilului este enalaprilul. 
 
În tabelul 8.2 este redat dozajul modificatorilor cardiovasculari la câine şi pisică.  
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Fig. 8.13. Mecanismul de lucru al vasodilatatorilor 
 (după Dawn Merton Boothe, 2001)  
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Fig.8.14. Schema situsurilor de acţiune a principalelor cardio-modificatoare 
(după Dawn Merton Boothe, 2001) 
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Explicaţie: 
Contracţia musculaturii vasculare (vasoconstricţia) se datorează influxului de calciu, 

dar mecanismele diferă de cele specifice celulei miocardiace. Influxul calciului se iniţiază 
cel mai adesea prin canalele receptor-mediate şi mai rar prin cele voltaj-selective.  

Calciul intracelular se va combina cu calmodulina şi se va activa MLCK (Miosin 
Light Chain Kinase = Kinaza porţiunii albe a miozinei) care la rîndul ei va fi fosforilată, 
Miosin P(hosphorilated) promovând interacţiunea dintre actină şi miozină.  

AMP-ciclic se pare că va stimulează sechestrarea şi efluxul calciului intracelular şi 
prin intermediul AMP-c-PK va descreşte MLCK, determinând relaxarea muşchilor netezi 
vasculari (activitate opusă activităţii din muschiul cardiac).  

GMP-c va determina relaxarea prin intermediul mecanismelor nitrice (NO) mediate.  
Calciul intracelular poate fi relaşat de către reticulul sarcoplasmatic după hidroliza 

PIP2 şi ca o consecinţa se va forma mesagerul secundar (PI3)     
Tabelul 8.2.             

Substanţele cu activitate cardio-modificatoare la câine (C) şi pisică (P) 
(după Dawn Merton Boothe, 2001) 

 

Substanţa activă Dozaj 

Amlodipin 
0,625 mg/kgc., doze unice 
0,1-0,2 mg/kgc., în asocieri la 12-24 ore, pe cale orală 

Amiodarona 5-15 mg/kgc (C), i.v., administrări la 6-8 ore. 
Amrinona 1,3 mg/kgc., i.v., cu controlul ratei perfuzării la 0,03-0,1 mg/kg/minut. 
Aspirina 4-6 mg/kgc., oral, la 24 de ore, în tromboembolism 

Atenolol 
5-25 mg/kgc., oral, la câine la 12-24 de ore. 
6,25-12,5 mg total sau 2-3 mg/kgc., la pisică, oral la 12-24. 

Atropina 0,04-0,08 mg/kgc., i.v. pentru asistole 
Benazepryl 0,25-0,5 mg/kgc., oral, la 24 de ore 
Bretylium 5-10 mg/kgc., i.v. şi i.m., ca antifibrilator 

Captopril 
0,25-2 mg/kgc (C), oral la 8-12 ore 
3-6,25 mg total (P), oral, la 12 ore 

Dexametazona 0,2-0,4 mg/kgc, i.v., i.m., sau oral la 24 ore în pneumonii asociate cu microfilarii  
Dietilcarbamazina 2,5-3 mg/kgc, oral, la 24 de ore 

Digitoxina 

0,03-0,1 mg/kgc., oral, la 24 de ore 
0,005-0,15 mg/kgc., (P), oral, la 24 de ore 
0,22 mg/m2 (C), oral (cpr.) la 12 ore 
0,18 mg/m2 oral, sirop, la 12 ore 

Digoxina 

0,44 mg/m2, oral, la 12-24 de ore 
0.006 mg/kg, oral, pentru digitalizare rapidă (doză iniţială), apoi: 
0,22 mg/kgc., oral, pentru digitalizare la 24 de ore. 
0,005-0,020 mg/kgc., (C), oral (cpr.), la 12 ore 
0,0025-0,004 mg/kgc., (P) oral (cpr.) la 12 ore 
0,003-0,004 mg (P) oral, în sirop, la 12 ore 

Diltiazem 

0,5-1 mg/kgc. oral, la 8 ore 
1,75-2,5 mg/kgc (P) oral, la 8 ore 
0,2-0,4 mg/kgc., i.v. ca doză iniţială 
4-8 mcg/kgc/min,  i.v. în perfuzii 
Diltiazem CD 10 mg/kgc., oral, la 24 ore 
Diltiazem XC ½ dintr-o granulă de 60 mg. Oral, la 12-24 de ore 

Disopiramida 
6-15 mg/kgc., (C), oral la 8 ore 
La câini mai mici de 18 kg, 100 mg total, oral la 6-8 ore   

Dobutamina 
2,5-10 mcg/kgc., i.v., 1 minut. Dacă nu răspunde se măreşte la 1-2 mcg/min la 
fiecare jumătate de oră, fără a se depăşi 15 mcg/kg/minut. 

Dopamina 
4 mg/kgc.(doza minimă), i.v. un minut,  
2-25 mcg/kgc. (până la 50 mcg/kgc în şoc sever), i.v. 

Enalapril 
0,5 mg/kgc., oral, o dată pe zi timp de 7 zile 
0,5 mg/kgc., oral la 12 ore 

Epinefrina 

1-10 ml din diluţia 1:10000 (0,1 mg/ml) soluţie salină (diluat 1:10000 a 1mg/ml în 
10 ml soluţie salină), i.v., sau intratraheal la fiecare 3-5 minute în RCPCV 
(Resuscitarea-Cardio-Pulmonară-Cerebro-Vasculară)  
0,01 mg/kgc sau 0,1 ml/kgc., sau până 0,2 mg/kgc necesar pt. RCPCV.  
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Esmolol 10-100 mcg/kgc i.v. un minut în perfuzie 
Hidralazina 0,5-0,8 mg/kgc., (P), oral, la 12 ore 

Isoproterenol 

0,04-0,08 mg/kgc., în infuzii i.v. 1 minut 
0,1-0,2 mg/kgc., (C). s.c., i.m., la fiecare 4 ore 
0,4 mg în 250 ml soluţii dextrozate 5%, lent i.v, 
0,2 mg în 100 ml (P) soluţii dextrozate 5%  i.v. până la apariţia efectului 
0,5 ml de diluţie 1:200 ca inhalant 3 administrări la 4 ore. 

Ivermectina 
0,05-0,2 mg/kgc., oral în doze unice, ca microfilarocid 
3-12 mcg/kgc., în funcţie de talia animalului, oral,  30 de zile profilactic 
24 mcg/kgc., (P) oral, timp de 30 de zile profilactic 

Lidocaina 

4-8 mg/kgc. (C) i.v. ca doză de atac 
22-66 mcg/kgc., (C) i.v. în infuzii 1 minut 
0,5-1 mg/kgc., (P), i.v. ca doză de atac 
10-20 mcg/kgc. infuzat i.v. 1 minut 

Lisinopril 0,25-0,5 mg/kgc., oral, o dată pe zi 
Melarsomina 2,5 mg/kgc., adânc i.m. 1 dată pe zi, timp de 2 tile 

Metoprolol 0,5-1 mg/kgc., oral, la 8-12 ore  
Mexiletina 5-10 mg/kgc., oral, la 8.12 ore. 

Milbemicina 
0,25-1 mg/kgc., oral, în doze unice ca microfilaricid 
0,5-1 mg/kgc., (C, P) oral, timp de 30 de zile ca profilactic 

Milrinona 0,5-1 mg/kgc., oral la 12 -24 de ore 
Moxidectina 3 mcg/kgc., oral timp de 30 de zile ca profilactic 

)adolol 
5-10 mg. total, (P) oral, la 6-12 ore 
40-60 mg total., (C), oral, la 6-12 ore 
0,25-0,5 mg/kgc., oral la 12 ore  

)itroglicerina 
(2%) 

5-30 mm, aplicat ca topic, la 4-12 ore 
4-12 mg, maxim 15 mg, ca topic la 6-8 ore 
2-5 mm, aplicat ca topic la pisică la 6-8 ore 

)itroprussid 
0,5-10 mcg/kgc. (3 mcg/kgc.) în infuzare i.v. 1 minut 
Folosit, 50 mcg de diluţie  

Fenitoina 

2-4 mg/kgc., până la maximum 10 mg/kgc, i.v. 
10 mg/kgc., i.v. la 8 ore 
30 mg/kgc., oral la 24 de ore 
2-3 mg/kgc., oral la 8-12 ore 

Prazosin 0,67 mg/kgc., (C), oral, la 8-12 ore 

Prednisolon 
1-2 mg/kgc., p.o./24h, în tromboembolism sau pneumonii asociate cu 
microfilarioza 

Procainamida 

2-20 mg/kgc., (C, P), i.v. doză de atac, lent peste 5-30 de minute 
2-40 mcg/kgc., (C), i.v. infuzat lent 1 minut 
10-20 mcg/kgc., (P), i.v. timp de 1 minute 
6,6-22 mg/kgc. la câine, oral, i.m. la 2-8 ore 

Propanolol 
0,125-0,25 mg/kgc., (C), oral la 12 ore 
0,2-1 mg/kgc., (C), oral la 8 ore 
0,4-1,2 mg/kgc., (P), oral la 8-12 ore 

Aritmii 
ventriculare 

0,02-0,06 mg/kgc., i.v., peste 2-3 minute la fiecare 8 ore 
0,44-1,10 mg/kgc., (C), oral, la 8 ore 
0,25-0,5 mg (P) total, incet i.v., ca doză de atac 
2,5-5 mg total (P), oral, la 8 ore 

Quinapril 0,5 mg/kgc., oral, la 24 de ore 

Quinidina 
6,6-22 mg/kgc., oral, i.m. la 6 ore 
1-2 mg/kgc., a nu se depăşi 10 mg/kgc., i.v. sau bol i.v., cu precautie la nevoie 

Taurina 250-300 mg., oral, la 24 de ore 
Thiacetarsamida 2,2 mg/kgc., sau 0,22 ml de preparat comercial/kgc., i.v.la 12 ore de 4 ori. 

Tocainida 
5-10 mg/kgc., oral, la 6-8 ore 
6 mg/kgc., ca bol i.v., ca doză de atac 
100 mcg/kgc., i.v. în infuzii lente 1 minut 

Verapamil 

0,05-0,15 mg/kgc., până la maxim 2 mg/kgc., în funcţia miocardică normală, i.v. 
în infuzii lente 10-30 minute 
5-10 mg/kgc., la câine, oral la 8-12 ore 
1-3 mg/kgc., (C), oral, la 6-8 ore 
1,1-2,9 mg/kgc., (P), oral la 8 ore  
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8.3. Medicaţia sângelui 
 

8.3.1. Grupele de sânge la animale 
 

8.3.1.1. Antigenii 
 

Celulele sanguine sunt grupate pentru fiecare specie în funcţie de antigenii localizaţi 
la suprafaţa eritrocitelor.  

Numărul de antigeni depistaţi este foarte variabil de la o specie la alta.  
De exemplu la câine s-a ajuns la peste 11 grupe sanguine, din care 8 sunt recunoscute 

şi catalodate ca fiind antigene eritrocitare canine (AEC) şi clasificate ca: 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 
7 şi 8. dintre acestea cel mai frecvent identificate în cazuistica curentă au fost AEC-1 şi 
AEC-7. 

La pisică se cunosc doar trei grupe sanguine: A, B şi AB (sub 0,1% din pisici).  
De reţinut că tipurile sanguine de la pisică nu au legătură cu cele umane.  
Grupul sanguin A este dominant (întâlnindu-se la 75-99% din pisici) asupra 

celorlante, grupurile fiind alelice.  
Grupul sanguin B a fost identificat în 1-10% din cazuri predominant la rasele pure de 

pisici (Abisiniană, Persană, Himalaiană, Rex).  
Interesant că nici un exemplar din rasa Siamez nu a avut grupa sanguină B. până în 

prezent nu s-au identificat indivizi care să posede antigeni şi pentru grupul A şi pentru B. 
 

8.3.1.2. Izoanticorpii 
 

Plasma conţine izoanticorpi (aloanticorpi) determinaţi genetic a căror activitate este 
legată de antigenii eritrocitari ai animalelor din aceeaşi specie şi vor apare după prima 
transfuzie la un animal.  

Din acest considerent la transfuzie pot apare reacţii nedorite de la administrarea unor 
izoanticorpi. Deocamdată incidenţa clinică a izoanticorpilor este scăzută, reacţiile de 
incompatibilitate antigen-anticorp la animale fiind practiv inexistente la prima transfuzie. 

Totuşi, cei mai frecvenţi izoanticorpi la câini sunt izoanticorpii-AEC-7, prezent la 
peste 50% din câinii testaţi.  

De asemenea s-au identificat deja cazuri de incompatibiltate antigenică la cazurile 
când indivizii transfuzaţi au avut izoanticorpi-AEC-7 negativi (ceea ce este riscant 
deoarece acest lucru care nu fost identificat iniţial la testarea reacţiei antigenice). 

În cazul pisicilor care au grupele sanguine A şi B s-a identificat şi apariţia 
izoanticorpilor, anti-A- anticorpii (la pisicile cu grupa sanguină A) fiind responsabili de 
reacţiile de incompatibilitate cele mai severe.  

La pisicile posesoare ale grupei sanguine B s-au identificat titruri crescute ale 
hemaglutininelor şi hemolizinelor anti-A-izoanticorpilor. În contrast cu aceasta pisicile cu 
grupa sanguină A, conţin izoanticorpi anti-B într-o proporţie ridicată (peste 35%).  

La pisicile cu grupa sanguină AB, până în prezent nu s-au identificat izoanticorpii 
anti-A sau anti-B, destrucţia intravasculară fiind completă şi mediată de imunitar (IgM). 

Formarea noilor anticorpi în organismele receptoare ale perfuziei are loc în 10-14 
zile. La aproximativ 25% din cazuri după prima transfuzie la câine se va înregistra 
prezenţa anticorpilor anti-AEC-1.1., ceea ce în cazul de administrări de sânge integral din 
grupa A -1.1 poate determina reacţii imunologice severe.  

Pentru colectarea sângelui se pot folosi două tipuri de recipienţi:  
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1. flacoane din sticlă vacumate (avantajoase la recoltarea sângelui din jugulară) şi 
cu dezavantajul că prin dopul de cauciuc sângele se poate contamina bacterian. Alte 
dezavantaje importante ale flacoanlor de sticlă sunt: imposibilitatea de a separa  
componentele sângelui (plasma sau plachetele), activarea plachetelor, pericolul 
emboliei,etc. 

2. flacoanele din material plastic sunt mai avantajoase deoarece rămân sterile, 
separarea componentelor este uşoară (existând recipienţii satelit), dar colectarea şi 
administrarea este mai dificilă, se impune sedarea animalelor, timpul necesar pentru 
colectare este mai lung., există pericolul hemoragiei arteriale femurale. 

Administrarea sângelui la animalele este necesară în cazurile de hemoragie sau 
anemie acută unde volumul celulelor totale (PCV) este sub 20%, la indivizii 
normovolemici, când se poate limita în mare măsură administrarea izoanticorpilor sau a 
altor proteine.  

Administrările se vor face în condiţii de strictă sterilitate, sângele fiind amestecat şi 
filtrat pentru înlăturarea particulelor mari, cu ace de diametru mare (20-22). 

 
8.3.1.3. Autotransfuzia la animale 

 
Este colectarea sângelui şi readminstrarea la acelaşi animal.  
De obicei în această situaţie se află animalele care vor avea de suferit operaţii unde 

există pericolul pierderii de sânge. 
În acest caz sângele se va recolta cu maximum trei săptămâni înainte (se vor face 5-6 

recoltări la interval de 10 zile).  
Sângele recoltat necesită filtrare şi nu are nevoie de anticoagulant dacă a fost în 

contact cu peritoneul sau pleura mai mult de 45 de minute. 
Dezavantajul major al acestei metode este posibilitatea apariţiei aminelor biogene 

care pot determina reacţii severe imunologice. 
 

8.3.1.4. Substituenţii de sânge 
 

Până în prezent se cunosc două grupe de substanţe care pot fi substiutuiţi ai sângelui 
prin capacitatea lor de transporta şi elibera cantităţi mari de oxigen.  

Acestea sunt: hemoglobinele libere şi substanţele fluorocarbonice.  
Datorită capacităţii mari de transport a oxigenului, aceste structuri sunt o alternativă 

în urgenţe dar este de reţinut că acestea nu pot înlocui în totalitate sângele unui animal.  
Vâscozitatea lor scăzută le recomandă mai ales unde există tulburări ale 

microcirculaţiei 
 
Hemoglobinele libere  
Sunt soluţii cu perioada de înjumătăţire scurtă (20 de minute) şi cu greutatea specifică 

mai mică decât a sângelui cu capacitate mare de stocare şi donare a oxigenului. 
 
Oxiglobina (Oxyglobin-Biopure) 
Este o hemoglobină – cărăuş şi este un derivat polimerizat de hemoglobină bovină.  
Produsul creşte concentraţiile totale de plasmă şi hemoglobină şi astfel cresc conţinutul 

în oxigen al sângelui arterial.  
Proprietăţile coloidale ale oxiglobinei (GM 180kD) sunt foarte apropiate de cele ale 

dextranului 70.  
Datorită faptului că este o hemoglobină polimerizată mărimea moleculei va mult fi 

mare decât cea a hemoglobinei.  
Astfel vor evita filtrarea renală şi vor evita efectele secundare cum este 

hemoglobinuria.  
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Deasemenea absenţa izoanticorpilor din plasmă va reduce riscul imediat al 
sensibilizării, dar antigenitatea la hemogobina bovină poate determina apariţia anticorpilor 
şi anafilaxie, mai ales la administrările de peste o săptămână.  

Produsul poate fi încălzit la temperatura corpului, nu poate fi congelat dar este stabili 
doi ani. Proprietăţile produsului se menţin patru zile de la deschiderea ambalajelor.  

Oxiglobina va fi eliminată la fel ca hemoglobina de către celulele reticuloendoteliale 
în 30-40 de ore la câine.  

 

Fluorocarbonii 
Sunt structuri miscibile cu sângele şi care au capacitatea de a transporta 5,25 ml de 

oxigen la 100 ml de sînge cu activităţi similare cu ale oxiglobinei. 
 

Stimulantele hematoformatoare 
 

8.3.1.5. Terapia anemiilor 
 

A. Eritropoeticele (hematinicele) 
 

În această afecţiunea conduita terapeutică va urmări: 
1. de a furniza componentele necesare producţiei celulelor roşii: proteine, vitamina 

B12, acid folic 
2. formării hemoglobinei: fier şi minerale şi 
3. stimularea formării măduvei hematogene. 
Hematopoieza începe încă din viaţa embrionară prin diferenţierile celulelor stem.  
 

Eritropoietina (EPO)  
Este cel mai important regulator al al proliferării celulelor eritrocitare.  
Rinichiul este locul major de al producţiei EPO, care se eliberează ca răspuns la 

anemie sau hipoxie. Cei mai importanţi regulatori ai seriei mieloide sunt factorii stimulanţi 
granulocitari şi cei granulocitari/macrofagici.  

 

hipoxie

Rinichi

Ficat

Factorul renal eritropoietic

Eritropoietina

Eritropoieza
(în mãduvã)

  Masã
eritroidã
 

Hemoglobinã

Oxigenare

Stimulare

 
 

Fig. 8.15. Procesul hematoformator 
 

Influenţa eritropoetinei asupra formării eritocitelor este definitivată în mai multe 
etape. Iniţial cuplează la receptorii precursori eritrocitari şi apoi va iniţia fosforilarea 
intracelulară. După aceea va stimula proliferarea şi diferenţierea precursorilor eritrocitari: 
eritroizii, eritroblaştii şi reticulocitele (Fig. 8.15).  

Deasemenea EPO mai stimulează eliberarea de reticulocitelor din măduva osoasă în 
sânge. 

 

Granulopoetinele  
Granulopoieza este stimulată de cel puţin şase factori denumiţi granulopoetine.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
323 

Formarea granulocitelor şi macrofagelor de către celulele stem este stimulată de către 
factorul specific, o glicoproteină produsă de către celulele stromei măduvei hematogene, 
interleukina-1 (IL-1) şi interleukina-6 (IL-6), (citokine antiinflamatorii care mediază 
numeroase manifestări ale inflamaţiei acute), interleukina-3 (IL-3) etc.  

Suplimentarea şi cu factorii exogeni va favoriza proliferarea a numeroase tipuri de 
celule: macrofage, granulocite, plachete, trombocite etc, în funcţie de stimulantul implicat. 

Alţi produşi care stimulează granulopoieza sunt extractele de Serratia marcescens 
care s-a identificat a fi activator ai interferonilor α şi γ şi a interleukinelor IL-1 şi IL-6.  

Aceasta induce mieloproliferări fie în mod direct, fie prin relaşarea altor citokine. 
 
Steroizii anabolizanţi şi androgenici 
Steroizii anabolici sunt produşi sintetici înrudiţi cu testosteronul.  
Ei posedă o activitate protein-anabolică foarte asemănătoare testosteronului dar cu 

efectele androgenice cunoscute minime ale acestuia.  
Sintezele chimice au determinat apariţia altor steroizi anabolici (testosteronul este 

singurul androgen endogen la majoritatea mamiferelor). 
Adiţia grupării metil la poziţia 17-α a dus la apariţia stanozolului, esterificarea la 

poziţia 17-β a grupării hidroxil şi modificarea inelului steroidic la nadrolonă, (Deca-
Durabolin). 

Mecanismul acţiunii hematinice a steroizilor hematinici se petrece la nivel celular ei 
crescând rata glicolizei şi formând 17-keto-metaboliţi.  

Aceştia sunt eliberaţi în ţesuturi, inclusiv în măduva hematogenă unde ei 
interacţionează cu receptorii citosolici unde sunt transferaţi la nucleul celulei. În nucleu ei 
vor iniţia formarea ARN şi sinteza unui efector proteinic. 

Eficacitatea steroizilor anabolici este legată de prezenţa dehidrogenazei androgenice.  
Dozele mărite pot cauza o inhibiţie a feed-back-ului. 
Absorbţia şi dispoziţia steroizilor depinde de tipul de preparat şi de prezenţa 

receptorilor specifici. 
Eliminarea acestor compuşi se face de obicei pe cale biliară, fiind tributari 

metabolizării hepatice.  
Preparatele de steroizi anabolici se împart în două: un grup de produşi alchilaţi 

reprezentaţi de: 
 

- Metiltestosteron 
- Fluoximesterona (condiţionări oral) 
- Oximetolona (condiţionări orale) 
- Stanozol (condiţionări orale şi parenterale)  
- Metandrostenolona 
- Etilestrenol 
- 7oretandrolona 
 

şi un grup de steroizi anabolici nonalchilaţi: 
- Testosteron 
- Methenolona 
- Dromostanolona 
- 7androlona (parenteral) 
 

Vitamina B12 (Ciancobalamina) 
Denumită şi factor de maturare vitamina B12 este esenţială pentru sinteza ADN, 

deficienţa sa antrenând o multitudine de efecte dintre care cele mai importante sunt 
inhibarea maturării şi diviziunii nucleare.  

Primul afect se va înregistra la nivelul măduvei.  
Eritroblaştii nu se vor mai diviza şi vor creşte incontinuu într-un megaloblast, care va 

instala anemia megaloblastică.  
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Vitamina B12 este un compus porfirinic care conţine un inel central care conţine un 
atom de cobalt central.  

Sursa de vitamină este aportul exogen şi producţia microbiană (digestivă). 
Absorbţia este complicată şi depinde de numeroşi factori: prezenţa enzimelor 

pancreatice şi digestive, prezenţa factorilor intrinseci şi a proteinei-R (proteină specifică 
care va feri vitamina de inactivare datorită absorbţiei prea rapidă), etc., proces care are loc 
în ileon.  

Aici vitamina va fi absorbită la receptorii specifici de la nivelul celulelor intestinale. 
Pătrunderea în celule se va efectua prin pinocitoză şi de acolo în sânge unde se va cupla la 
transcobalamină. 

Vitamina în exces va fi stocată în ficat şi va fi mobilizată la nevoie. 
Excreţia are loc prin bilă. Interferenţa cu cu absorbţia din ileon va duce la depleţia 

continuă a vitaminei B12. 
Deficienţa dietară se instalează mai ales consecutiv absorbţiei slabe, datorită 

deficienţelor enzimatice (în special a celor pancreatice). 
Produsele pe bază de vitamina B12 sunt pe bază de ciancobalamină pură sau forma 

cea mai bogată în precursor, hidroxocobalamina, care poate asigura efecte mult mai 
susţinute ca prima sub formă injectabilă.  

Există şi formulări orale de obicei asocieri şi cu alte vitamine sau microelemente. 
Toxicitatea vitaminei este mică, practic inexistentă.  
 
Acidul folic (Acidul pteroil-glutamic) 
Este un cofactor necesar sintezei ADN, deoarece promovează formarea nucleotidelor 

necesare formării ADN. Acidul folic este de asemenea necesar pentru sinteza ARN la care 
serveşte ca donor de grupări metil în procesul sintezei vitei B12.  

Sursele de ac. folic sunt din dietă (ciuperci, ficat, rinichi sau legumele verzi) sau 
provin din sintezele florei bacteriene.  

Necesarul zilnic la om este de 50 mcg/zi ar acesta poate creşte la 100-200 mg/zi (în 
anemiile hemolitice). La animale se pot administra condiţionările umane. 

Şi acidul folic în exces se va depune în ficat, participă la circulaţia enterohepatică dar 
este rapid metabolizată de către procesele catabolice. 

Se cunosc forme pentru administrarea orală şi parenterală.  
 
Fierul şi derivaţii săi 
Hemoglobina în componenţa sa are o porţiune hemică şi una globulinică.  
Porţiunea hemică este  formată dintr-un inel pirolic care este o formaţiune proto-

porfirinică. Această structură se va combina cu fierul pentru a structura hemul, care la 
rîndul ei se va asocia (în patru) şi se va asocia cu globinele globulinice pentru a forma 
hemoglobulina.  

Pentru formarea globulinei sunt necesare numeroase etape. 
Fierul este parte componentă a hemoglobinei, mioglobulinei, citocromului şi 

sistemelor de de transport al electronilor. 
Hemoglobina conţine în jur de 65% din totalul fierului din organism, 4% se află în 

mioglobină şi doar 1% se află mobilizat în citocromi şi în sistemul electronic de transport.  
Restul fierului se află stocat fie sub formă de feritină (solubilă) fie sub formă de 

hemosiderină (insolubilă). 
Absorbţia pe cale orală este foarte lentă şi complicată.  
Partea asimilată din aportul exogen (nonhemic sub formă de oxid feric) va trebui 

convertită în forma feroasă pentru absorbţie fiind o reacţie depententă de aciditatea 
mediului.  

Absorbţia va fi crescută în cazul unor cantităţi mărite de acid clorhidric digestiv. 
Fierul primar este absorbit în porţiunea proximală a jejunului unde se va combina 

imediat în enterocite în apoferitină şi mai apoi feritină.  
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De aici feritina va părăsi enterocitul şi se va combina cu transferina globulinică.  
Fierul este transferat celular prin intermediul receptorilor specifici care 

interacţionează cu transferina, în special în ficat.  
Ajuns în celule fierul se va combina din nou cu apoferitina pentru a deveni feritină. 
Preparatele pe bază de fier se află condiţionate fie sub formă orală fie sub diverse 

formule injectabile.  
Acest grup are atât rol plastic, ajutând la formarea hemoglobinei, cât şi roburant, 

favorizând eritropoieza.  
Absorbţia fierului este posibilă numai dacă aparatul digestiv funcţionează bine.  
În mediu gastric se va forma clorura feroasă care va disocia (parţial) şi apoi se va 

absorbi, inclusiv în intestinul subţire.  
O parte din ionii feroşi rezultaţi se vor combina cu o proteină (apoferitina) şi care este 

compus incolor, rezultând feritina (compus colorat).  
Fierul care a rămas necombinat, inclusiv clorura nedisociată, se va elimina odată cu 

fecalele.  
Din feritină fierul se va elibera treptat şi va trece în circulaţie, având tropism pentru 

organele hematoformatoare, participând astfel, cu rol plastic, la sinteza pigmenţilor 
respectivi.  

Feritina fără fier va trece din nou în apoferitină, creându-se din nou disponibilitatea 
de absorbţie pentru ionii feroşi care intră în organism.  

Fierul nedisociabil nu se absoarbe din tractul digestiv (hemoglobina care este bogată 
în fier şi este legată de nucleul tetrapirolic nu se poate elibera, neavând valoare terapeutică 
în anemie). 

Pe cale generală se administrează produse farmaceutice pe bază de fier trivalent, 
recomandate în anemii, medicamentul asigurând producţia necesară de hemoglobină, 
stimulează eritropoeza şi creşte rata proceselor oxido-reducătoare din ţesuturi.  

Acest lucru va converge către îmbunătăţirea schimburilor nutritive din organism.  
Datorită faptului că medicamentele cu fier trivalent acţionează lent, ele trebuiesc 

administrate pe o perioadă mai lungă, dar au neajunsul că produc constipaţia care poate să 
apară prin diminuarea hidrogenului sulfurat din lumenul intestinal (stimulent fiziologic).  

Datorită combinării sale cu fierul rezultă în final sulfura feroasă care nu are 
proprietăţi stimulatoare asupra musculaturii netede intestinale.  

Se contraindică asocierea preparatelor pe bază de fier cu taninuri sau succedaneele 
acestora şi cu sulful.  

Derivaţii anorganici ai fierului sunt mai uşor absorbabili şi mai activi, fiind totuşi mai 
iritanţi faţă de mucoasa digestivă, în comparaţie cu derivaţii organici (care, deşi sunt mai 
puţin eficienţi, sunt mult mai puţin toxici). 

 
Derivaţii solubili  
Se administrează în soluţii diluate, întotdeauna după tain, iar cei insolubili se 

administrează atât înainte, cât şi după tain. 
Cei mai importanţi reprezentanţi sunt: 
 
Fierul redus.  
Este obţinută prin hidrogenarea oxidului de fier. 
Este o pulbere neagră-cenuşie, mată, insolubilă în apă, solvenţi, solubilă în acid 

sulfuric cu degajare de hidrogen. În stomac trece în clorură feroasă.  
Dozele sunt 1-5g la animalele mari şi de 0,02-0,1g la câine. 
 
Sulfatul feros  
Se recomandă ca substanţă cu acţiune generală pe cale enterală în soluţii până la 0,5-

1%, având şi rol astringent. 
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Lactatul de fier  
Este o pulbere cristalină galben-verzuie, cu miros caracteristic, gust dulceag, solubilă 

în apă rece. Conţine până la 20% fier. Se foloseşte ca sulfatul feros. 
 
Clorura feroasă  
Este puţin stabilă, de aceea se preferă sub formă de drajeuri.  
Se poate prepara siropul care este oficinal, se conservă la întuneric. 
 
Fierul şi carbonatul de fier zaharate  
Sunt soluţii condiţionate pentru administrările i.v. 
 
Dextriferonul (Astrafer).  
Se prezintă sub formă de fiole de 2ml cu 0,1g fier. Administrat i.m. asigură fierul 

necesar în anemiile feriprive. 
 
Fierul Hausmann  
Se prezintă sub formă de fiole, administrându-se i.m. şi având aceleaşi aplicaţii. 
 
Fumaratul feros  
Este o pulbere granulată roşie, greu solubilă în apă. Conţine 33% fier.  
Se absoarbe bine după administrările orale, cu rezultate foarte bune în anemia 

purceilor. Se administrează înainte şi după fătare la scroafe. 
 
Farmaferul  
Are aceleaşi indicaţii ca şi fumaratul feros. 
 
Ferronatul  
Este o suspensie aromatizantă, utilizându-se ca precedentele. 
 
Glubiferul  
Este o combinaţie cu glutamat feros, care conţine, în general, 20mg de fier. Se 

administrează după hemoragii şi în anemiile feriprive. 
 
Myoferul  
Este o combinaţie de fier şi dextran în soluţii apoase care conţin 0,1g fier 

trivalent/ml. Are rezultate foarte bune în anemia feriprivă a purceilor, injectat i.m. în 
primele zile de la fătare, în doze de 100-150mg/purcel.  

Are absorbţie bună, dar lentă, asigurând nivele sanguine optime şi o creştere a 
cantităţii de hemoglobină în 2-3 săptămâni.  

Se poate folosi şi preventiv al acestor anemii în doze de 0,1-1ml la animalele mici. 
 
Bioferanul  
Este asemănător cu Myoferul. Dozele sunt 0,2-0,5 ml la animalele mici şi 1-2 ml la 

purcei. 
 
Ferrodexul  
Se prezintă sub formă de flacoane de 10% de 50ml.  
Se administrează  preventiv în anemia feriprivă în doze de 0,10-0,20ml i.m. la 3-5 

zile după fătare şi curativ, 2-3 ml i.m. 
 
Ursoferan 75.  
Este soluţie 7,5%, conţinând fier carboximetil dextran. Este foarte bun în anemia 

feriprivă. Se administrează în primele zile după fătare, preventiv 2ml, şi curativ 3ml, 
profund i.m. În figura 8.16 sunt redate mecanismele mobilizării fierului în organism. 
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Fier oral (HCl)

Ac. feric Ac. Feros Fier excedentar 
excretare fecale

Absorbtia prin celule epiteliale  

Stomac

Ficat

Combinarea cu apoferitinã Feritina

Fier neabsorbit dacã apoferitina este saturatã 
                  ( blocul  mucoasei )

Fier transferat cãtre celule
    via receptorii celulari

Combinarea cu transferina
    Transportul în plasmã

Disocierea
 feritinei

Hemosiderina
   insolubilã

Acumulare in:
- ficat
- splinã
- rinichi
-mãduvã osoasã

Fier + apoferitinã la feritinã

Hemoglobinã

Eritrocit Macrofag
Excretia
  biliarã

Mãduva osoasã

 
 

Fig. 8.16. Mobilizarea fierului în organism 
 
Explicaţie: 
Absorbţia fierului de către tractul gastrointestinal este maximizată într-un mediu acid.  
Fierul se combină cu apoferitina în celule pentru a se transforma în feritină, forma 

solubilă a fierului. Fierul este cuplat cu transferina în plasmă.  
Saturaţia apoferitinei va conduce la saturaţia transferinei.  
Fierul în exces va fi stocat ca hemosiderină (o formă insolubilă de fier). Prezenţa 

cantităţilor mari de fier în exces va fi eliminată prin tractul gastro-intestinal 
 
Cobaltul  
Deficienţele în cobalt la rumegătoare sunt asociate cu anemia severă, pierderea 

apetitului, scăderea în greutate şi a producţiilor, scăderea volumului de sânge şi a 
capacităţii de transport a oxigenului de până la 30% (la ovine).  

De obicei deficienţa se instituie consecutiv deficienţelor externe (sărăcia în cobalt a 
solului şi a plantelor furajere) în aceste condiţii suplimentarea raţiilor şi îmbunătăţirea 
păşunii58 fiind esenţiale ca măsură preventivă.  

 

Dozaj: 
 

Preventiv: 
- Bovine: 10-25mg 
- Ovine: 2,5-5mg, zilnic în furaje sau apă, 
 

Curativ: 
- Bovine: 0,2-0,5 g 
- Ovine: 0,05-0,10g, pe cale orală. 
 

Administrările parenterale nu sunt eficiente pe cale injectabilă datorită faptului că 
deficienţa majoră este cea a vitaminei B12 care conţine cobalt şi care este furnizată de către 
flora bacteriană şi abia după aceea va fi absorbită. 

                                                           
58 Păşunile pot şi udate cu soluţii care conţin sulfat sau clorură de cobalt sau furajele pot fi îmbunătăţite cu acestea în asociere cu 
vitamina B12 
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Cuprul 
Cuprul de asemenea este necesar pentru valorificarea fierului şi hemogobinei în 

procesele de formare a hemoglobinei la mamifere şi păsări. 
În studiile experimentale la s-a descoperit că absorbţia fierului este mult mai redusă 

în deficienţa în cupru.  
Deasemenea va fi redusă şi mobilizarea – fierului din reticulul endotelial şi se va 

reduce rata de sinteză a hemului. 
Cuprul şi fierul sunt asociaţi în numeroase enzime; cuprul este esenţial pentru 

metabolismul acidului ascorbic (ca oxidaze, polifenol-oxidaze, lactaze şi alţi compuşi cu 
funcţii încă necunoscute). Prin numeroase procese enzimatice şi catalitice, cuprul este 
asociat cu creşterea fanerelor, coloraţia pielii şi blănii precum şi cu metabolismul osos 
normal, deranjarea acestor procese fiind datorată deficienţelor instalate.  

Lipsa cuprului se traduce la oi prin deficienţe ale calităţii lânii, anemie hipocromă şi 
microcitară, cei mai afectaţi fiind mieii prin demielizări ale creierului şi măduvei spinării. 

De obicei cazurile de lipsă a cuprului sunt asociate cu excesul de molibden. 
Tratamentele constau în administrarea sulfatului de cupru 3% în bulgării de lins sau 

injecţii i.v. cu doze de: 20 mg cupru sau 80 mg sulfat de cupru la ovine şi de 50 mg 
(cupru), respectiv 200 mg (sulfat de cupru) la bovine, cu eficacitate pentru minimum patru 
luni.  

Se cunoaşte şi o condiţionare i.m. retardată de glicinat de cupru dozele fiind de 120 
mg (la bovine) şi 40 mg (la ovine).  

Alte formule injectabile conţin cupru calcic edetat sau metionatul de cupru. 
 
Oxidul de cupru  
Este condiţionat sub formă de capsule ruminale şi se administrează simultan cu 

seleniul şi cobaltul.  
Ca şi în cazul cobaltului, păşunile pot fi aspersate cu soluţii de sulfat de cupru pentru 

îmbunătăţirea structurii păşunii doza fiind de 6kg/ha. 
 

8.3.2. Substanţele hemostatice 
 

8.3.2.1. Hemostaticele 
 
Hemostaza se poate produce şi prin mijloace medicamentoase.  
Vasoconstrictoarele pot să determine astfel de efecte, mai existând un grup de 

substanţe care au intervenţie directă în procesul enzimatic al coagulării sângelui.  
Trombokinaza din plachetele sanguine şi ionii de Ca din plasmă determină trecerea 

protrombinei (este protrombinogen în prezenţa vitaminei K în ficat) în trombină.  
Aceasta asigură transformarea fibrinogenului în fibrină (care este baza trombusului).  
Medicamentele hemostatice se recomandă în cazul hemoragiilor interne şi externe, în 

diateza hemoragică, în intoxicaţii hemoragipare, preventiv înaintea operaţiilor de mare 
chirurgie.  

Coagularea poate fi obţinută prin implicarea factorilor de coagulare fiziologici: 
- tromboplastina (trombokinaza), 
- trombina, 
- fibrinogenul 
- fibrina 

În figurile 8.17 şi 8.18 sunt redate mecanismul hemostazei precum şi stadiile formării 
şi eliminării fibrinei precum şi a factorilor medicamentoşi care sunt implicaţi: 

 

Clorura de calciu  
Se prezintă sub formă de cristale incolore, cu gust amar, foarte higroscopice. la peste 

30°C se dizolvă în apa de cristalizare; este oficinală.  
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Se comercializează sub formă de fiole de 10ml 10-20%.  
Este hemostatic prin prezenţa ionilor de Ca, în soluţii hipertonice tulbură izotonia, 

distruge plachetele sanguine care eliberează trombochinaza.  
Efectul durează până la o jumătate de oră. Se injectează strict i.v., în soluţie de 10%.  
Există un pericol real de necroze.  
Se administrează şi per os în soluţie 5% într-un mucilag.  
Dacă soluţia a ajuns perivenos se recomandă injecţii focale şi perifocale cu ser 

fiziologic.  
Soluţiile de glucoză 20-40% şi de clorură de sodiu 5-10%, i.v., vor mări puterea de 

coagulare de trei ori, pentru 30 de minute). 
 

Gelatinele (Surgicel) 
sunt folosite în soluţie de 5-10% administrate s.c., i.m. sau i.v.  
Hemostaza se va produce prin mărirea vâscozităţii, conţinutului de Ca şi de proteine 

specific care va duce la mărirea cantităţii de fibrinogen din sânge.  
Are loc şi distrugerea leucocitelor, rezultând creşterea titrului trombochinazei.  
Efectul durează 8 ore.  
Preparatul comercial Gelaspon este un burete cu gelatină introdus în plăgi şi induce 

efect hemostatic local prin absorbţia sângelui şi formarea de cheaguri aderente. 
 
Protamina  
Protamina sulfat este un medicament cu greutate moleculară mică, încărcată pozitiv 

care se ataşează la heparină formând o sare care va neutraliza efectele anticoagulante.  
Uzul consacrat este ca procoagulant şi când s-au depăşit dozele de heparină.  
Se recomandă precauţia în utilizare, deoarece protamina poate deveni anticoagulant, 

probabil prin blocajul trombinei şi fibrinogenului.  
Dozarea precisă a produsului este dificilă deoarece trebuie luat în calcul şi cantitatea 

de heparină cu care se antagonizează (1-1,5 mg de protamina pentru fiecare mg de 
heparină).  

De reţinut că într-o perioadă de 10 minute nu se poate adminstra mai mult de 50 mg. 
 

Desmopresinul  
Este deamino-8-D-arginin-vasopresina şi este un analog sintetic de vasopresină 

folosit la tratamentul diabetului insipid şi la stimularea factorului plachetar XIII.  
Răspunsul maxim se instalează după 1-2 ore, după tratament rata coagulabilităţii 

fiind semnificativ îmbunătăţită.  
 

Adrenostazinul  
Se prezintă sub formă de fiole de 5ml 0,3la mie.  
Acţionează ca hemostatic capilar în urma perfuziilor, prin vasoconstricţie. 
 

Venostat (Reptilase)  
Este sub formă de fiole cu hemocoagulază viperinică de tip trombinic şi 

tromboplastinic. Se adminsitrează s.c. şi i.v. 
 

Vitamina K  
Este o vitamină liposolubilă. În natură se găseşte în spanac, varză, tomate, urzici, 

ficat de porc, ouă, lapte.  
În regnul animal se întâlneşte fitomenadionul (vitamina K1) este sintetizată de către 

flora digestivă a mamiferelor, la aceste animale neîntâlnindu-se hipo- sau avitaminoza.  
Carenţa este frecventă la păsări (diateza hemoragică).  
Se comercializează în soluţii 1%, iar ca produs sintetic se cunoaşte vitamina K3 

(menadiona). Aceasta este sub formă de soluţie buvabilă sau injectabilă în fiole de 1-10ml 
10%.  
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Vitamina K3 liposolubilă se absoarbe doar în prezenţa bilei, forma hidrosolubilă 
absorbindu-se şi în absenţa acesteia.  

Vitamina K se foloseşte în diateza hemoragică, hemoragii, hipoprotrombinemie. 
Poate mări rezistenţa capilarelor.  

Vitamina K1 produce efect hemostatic rapid, iar vitamina K3 acţionează timp mai 
îndelungat. Soluţiile 1% de vitamină K1 se administrează s.c. şi i.v., în timp ce vitamina K3 
se recomandă mai ales la păsări, ca soluţie buvabilă, de obicei, adjuvant în tratamentul 
coccidiozelor, în apa de băut.  

Utilizarea cea mai cunoscută a vitaminei K este tratamentul toxicităţii la rodenticide.  
Durata tratamentelor este în concordanţă cu toxicul:  

- rodenticidele care conţin cumarină sau warfarină 4-6 zile,  
- la difacinonă şi brodifacon 14 zile sau chiar o lună  
- pentru rodenticidele cu acţiune de lungă durată (unde şi dozele de vitamină vor 

fi scăzute după prima săptămâni la 0,5 mg/kgc., săptămâna II, 0,25 mg/kgc., 
săptămânile III, IV).  

Timpul de protrombină va fi monitorizat timp de două zile.  
Testarea toxicităţii se va face 3-4 zile după întreruperea terapiei. 
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Fig.8.17. Mecanismul hemostazei şi coagulării 
 

Explicaţie: 
Hemostaza este multistadială: vasculară şi plachetar, coagulare şi fibrinoliză.  
Fiecare fază trebuie să se menţină într-un echilibru pentru a nu contrabalansa 

hemostaza. Procoagulanţii endogeni şi anticoagulanţii funcţionează în fiecare fază.  
Faza vasculară şi plachetară este compusă din contracţia muşchilor peretelui vascular 

şi aderenţa plachetelor.  
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Leziunile vasculare expun colagenul subendotelial care vor stimula aderenţa 
plachetară care depinde de factorul XIII.  

Activarea fazei de coagulare este condiţionată de o multitudine de evenimente 
interdependente. Injuriile instalate vor iniţia activarea substanţelor procoagulante într-o 
manieră de cascadă.  

Activarea apare în general ca un rezultat al traumei tisulare (desemnată ca intrinsec 
dacă compoziţia sângelui este modificată sau ca extrinsec dacă sunt modificate structurile 
vasculare), transformarea protrombinei în trombină şi conversia fibrinogenului în fibrină.  

Calciul este implicat ca factor în numeroase etape.  
Faza fibrinolitică este iniţiată de către conversia plasminogenului în plasmină, care va 

degrada fibrina.  
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Fig. 8.18. Stadiile formării şi eliminării fibrinei 
 

       )ota: Sinonime numerale pentru factorii de coagulare: 
I  Fibrinogen 
II  Protrombina 
III Tromboplastina tisulară 
IV  Ca2+ 

V  Factorul labil, sau proaccelerină 
VI  Factorul V - reactivat 
VII  Factor stabil, sau proconvertină, sau autoprotrombină I 
VIII  Globulina antihemofilică (GAH) sau tromboplastinogen A, sau cofactorul plachetar - I 
IX  Tromboplasmina plasmatică, sau tromboplastinogen B, sau cofactorul plachetar II, sau Christmans 
X  Factorul Stuart, sau tromboplastinogen C, sau factorul lui Koller 
XI  Antecedentul plasmatic al tromboplastinei, sau Factorul Rosenthal 
XII  Factorul Hageman, sau factorul de contact, sau factorul de activare al sticlei 
XIII  Factorul stabilizator fibrinic, sau factorul Laki – Lorand 

 
Explicaţie: 
Cele patru stadii ale formării şi eliminării fibrinei.  
Locurile de acţiune ale cumarinei sunt cele indicate în boxele marcate cu linie 

continuă, iar cele marcate cu linie întreruptă locurile de acţiune pentru heparină.  
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Reactanţii a căror prezenţă este necesară simultan sunt grupare între parantezele largi, 
iar factorii activaţi sunt semnalaţi prin litera a.  

 
Vitamina C 
Este oficinală şi acţionează prin mărirea plachetelor sanguine şi scăderea 

permeabilităţii vasculare. 
 
Acidul epsiloaminocaproic  
Se găseşte sub formă de fiole 20%, soluţii buvabile, pulbere.  
Este un inhibant al fibrinolizei, este antialergic şi antiflogistic.  
Se administrează i.v. şi per os. 
 
Dicynone 
Acţionează ca hemostatic sistemic asupra vaselor mici. 
 
Fibrina şi fibrinogenul uman,  
 
Serul normal de câine,  
 
Sângele şi serul imunoterapeutic.  
Acţionează prin proteinele conţinute, îmbunătăţind titrul fibrinogenului, rezultând 

creşterea puterii de coagulare de două ori, pentru două - trei zile. 
 

8.3.3. Substanţele anticoagulante 
 

Acestea scad procesul de coagulare şi formarea trombusurilor în organism. 
 
Dicumarina  
Este o formă inactivată de cumarină.  
În mod natural se găseşte în sulfină şi orice plantă leguminoasă, care prin conservare 

la umezeală şi sub influenţa bacteriană trece în forma  activă dicumarol care este 
antivitamina K.  

Se opune vitaminei K, în activitatea acesteia de a ajuta producerea de protrombină şi 
protrombinogen în ficat.  

Acest efect nu are loc decât in vivo, se instalează după 24-72 de ore, durând până la 
10 zile.  

Depăşirea dozelor duce la cumulări şi la hipovitaminoză K.  
Intoxicaţiile dicumarinice se combat cu vitamina K.  
 
Activitatea vitaminei K este redată în Fig. 8.17. 
 
Explicaţie: 
Vitamina K catalizează carboxilarea factorilor II, VII, IX şi X.  
Ca o parte a reacţiei, vitamina oxidată trebuie redusă pentru ca factorii de coagulare 

să-şi continue activitatea.  
Derivaţii de cumarină blochează reducerea vitaminei K făcând-o incapabilă de a mai 

activa factorii de coagulare.  
În practică se utilizează Trombostopul care este un derivat activ al oxicumarinei, este 

anticoagulant lent în boli tromboembolice.  
Dicumarina şi preparatele sale sunt contraindicate în: dismicrobisme, hipovitaminoză 

K, diateză hemoragică, ulceraţii digestive, hepatopatii. 
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Fig. 8.17. Activitatea vitaminei K 
 (după Dawn Merton Boothe, 2001) 

 
Acidul salicilic 
Se aseamănă structural cu cumarolul.  
Acţionează prin diminuarea protrombinei din sânge căreia îi va scade 

coagulabilitatea, având loc şi diminuarea şi agregarea plachetelor. 
 
Dipiridamolul (Persantin).  
Este vasodilatator, dar şi anticoagulant.  
Este folosit frecvent în profilaxia emboliilor arteriale, trombozelor venoase, purpurei 

trombocitopenice. Se asociază cu aspirina. 
 
Dextranul (Dextraven, Expandex, Hemodex. Macroze, Polyglucin) 
Sunt polizaharide produse de către lactobacteriile Leuconostoc mesenteroides şi 

Leuconostoc dextranicum (se cunosc şi alte genuri bacteriene capabile să producă dextrani, 
dar doar cele menţionate sunt sunt utilizate comercial).  

Acestea produc dextranul fiind îansămânţate pe un substrat de sucroză.  
În general dextranii sunt produşi prin depolimerizare sau sinteză şi au în componenţa 

lor secvenţe de α –D-glucopyranosyl.  
 
 

În funcţie de greutatea moleculară se cunosc mai multe condiţionări de dextran:  
 
 

- Dextran 40 (Rheomacrodex, Eudextran, Rheotran), produs de L. Mesenteroides 
(GM=40.000). 

- Dextran 70 (Hyskon, Macrodex) (GM=70.000) 
- Dextran 75 (Gentran 75), (GM=75.000). 
 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
334 

Micşorează frecvent accidentele tromboembolice postoperatorii, fiind folosit frecvent 
în perfuziile i.v. ca adjuvant circulator sau înlocuitor de plasmă. 

 
Dextran �a-sulfatul (Asuro,Colyonal, Dexulate, Dextrarine, MDS ) 
Este un remediu mai nou, o sare sodică a dextranului în esteri de acidului sulfuric. 
Compusul are peste trei grupări sulfat pe unitatea glucidică.  
Este un bun antiarteriosclerotic şi anticoagulant. 
 
Heparina 
Este acidul heparinic, cea mai utilizată fiind sarea de sodiu, (amestecul de săruri de 

sodiu şi mucopolizaharide)(Fig. 8.20). 
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Fig.8.20. Heparina sulfat 
 

Prelungeşte timpul de coagulare prin împiedicarea transformării protrombinei în 
trombină (prin inhibarea trombokinazei şi menţinerea integrităţii trombocitelor).  

Se pare că împiedică efectul trombinei.  
Acţionează rapid, având durata de 4-8 ore.  
Nu are proprietăţi lipolitice, hipo colerestemiante, vasodilatator, hipotensiv.  
Se prezintă sub formă de fiole de 1ml de 5000 U.I..  
Se administrează s.c., i.v., i.m., 100U.I..  
Per os nu se administrează. 
 

Produsele comerciale sunt pe bază de săruri:  
 

- de calciu (Calcipirin)  
- de magneziu (heparinat de magneziu) (Cutheparina),  
- sarea potasică (Clarin) şi  
- sarea sodică (Heprinar, Hepsal, Liquemin, Lonheparin, Thrombohepin, Unihep). 
Se comercializează în fiole de 1 ml de 25.000U.I./ fiolă. 
 
Lasonilul 
Este un unguent heparinoid, care are 5000U.I. şi hialuronidază 15.000U.I./100g. 

micşorează coagulabilitatea sanguină, reduce vâscozitatea, creşte permeabilitate ţesutului 
conjunctiv.  

Se foloseşte la resorbţia edemelor, a hematoamelor şi a exsudatelor. 
 
Hemofilina 
Se găseşte în glandele bucale ale Hirudo medicinalis lipitoarea.  
Acţiunea se exercită asupra trombinei care este împiedicată să asigure transformarea 

fibrinogenului în fibrină.  
 
Măreşte cantitatea de antitrombină. 
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Tabelul.8.3.             

Dozele substanţelor cu activitate asupra sângelui la câine (C) şi pisică (P) 
(după Dawn Merton Boothe, 2001) 

 

Substanţa Doză şi calea 
Frecvenţa 

(zile) 
Aspirina 

antitrombotic 
0,5 mg/kgc(C), oral 
5-10 mg/kgc (filarii), oral 

12 
24 

Danzol 5-10 mg/kgc (C), oral 
5 mg/kgc (P) oral 

12 
12 

Desmopresin 
acetat 
erine 

0,4 mcg/kgc, s.c. 
0,01% spray 2-4 erine 
0,1-0,2 mg, oral 

24 
- 
- 

Eritropoietina 50-100 U/kgc, s.c. 3 ori/săpt. 
Floximesterona 0,2-1 mg/kgc, oral 1 
Acidul folic 5 mg (C), oral 

2,5 mg (P), oral 
24 
24 

Acidul folinic 1 mg/kgc, oral 24 
Heparina 
Filarii cardiace 
 
 
Tromboembolism 
 
Insuficienţă 
moderată 
 
Insuficienţă severă 

Doza se ajustează cu tromboplastina în proporţie de 1,5-2,5 
50-70 UI/kgc., s.c. 
10-100 UI/kgc., i.v. iniţial. 
5-10 UI/kgc., i.v. infuzie 
100-300 UI/kgc., i.v. iniţial 
10-50 UI/kgc., i.v. infuzie 
5-10 UI/kgc., s.c. 
75-200UI/kgc., s.c. 
300-500 UI/kgc., s.c. 
750-1000 UI/kg., s.c. 

.- 
8 
- 

Din oră în oră 
- 
- 
8 
8 
8 
8 

)androlona 
decanoat 

fenilpropionat 

1-5 mg/kgc., i.m. 
1 mg/kgc., i.m. 
25-50 mg/kgc., (C), i.m. 
10-20 mg/kgc (P), i.m 

7 
7 

7-14 
7-14 

Oximetolona 1 mg/kgc., oral 1 
Protamina 1-1,5 mg/1 mg heparină, i.v. (nu mai mult de 50mg/10 min.) - 
Stanozolol 0,25-3 mg/kgc., oral 

2-10 mg/kgc., i.m. 
1 
7 

Testosteron 
propionat 
enantat 

 
2,2 mg/kgc., i.m. 
4-7 mg/kgc., i.m. 

 
7 
7 

Vitamina B12 100-200 mcg (C), oral sau s.c. 
50-100 mcg (P), oral sau s.c. 

- 
- 

Vitamina 
K1(fitomenadion) 

1 mg/kgc., (forme hepatice), oral 
0,125-1,25 mg/kgc., (cumarină), i.m., s.c., oral 
sau alte rodenticide cu acţiune rapidă 
5 mg/kgc. (iniţial), s.c., oral 
idantiona sau alte rodenticide cu acţiune lentă 
2,5 mg/kgc., s.c., oral 

24 
12 
 
- 
 

24 
Warfarina 0,1-0,2 mg/kgc., (C), oral, doza se poate modifica 

0,5 mg/kgc., (P), oral 
24 
24 

 
Citratul de sodiu 
Este o sare trisodică. Este o pulbere cristalină albă sau cristale incolore, fără miros, cu 

gust sărat, solubilă în apă.  
Este oficinală. In vitro formează săruri de calciu care vor elibera ionii de calciu cu rol 

în coagulare pentru transfuzii se folosesc soluţiile de 0,5% în ser fiziologic, în general în 
părţi egale cu sânge.  

La animalele mari, dacă se depăşeşte 10g i.v. apare hipocalcemia. 
 
Oxalatul de sodiu.  
Este sarea disodică a acidului etandioic.  
Are calităţi anticoagulante, dar este foarte toxic pe cale orală.  
De aceea este folosit doar in vitro.  
Dozele substanţelor cu activitate asupra sângelui la câine şi pisică sunt redate în 

tabelul 8.3. 
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Capitolul 9 
 

 
 

Substanţe cu acţiune asupra  
aparatului respirator 
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În terapia bolilor respiratorii există mai multe direcţii care solicită integrarea 

aspectelor nervoase, pulmonare şi circulatorii care, în final să ducă la stabilirea 
homeostaziei prin:  

 

- liniştirea funcţiilor secreto sau excreto motorii; sau 
- accentuarea acestor funcţii.  
 

Rezultatul dorit va fi ameliorarea funcţiei respiratorii. 
Inflamaţia pulmonară sau a căilor aferente este cel mai adesea cauza principală a 

intervenţiei.  
 

Inflamaţia respiratorie include:  
 

- pneumonia,  
- bronşita,  
- traheita şi  
- larigita, cauzate de: 
-  atacul bacterian sau parazitar,  
- fungi, 
-  substanţele iritante,  
- alergeni,  
- virusuri etc. 
 

 Interferenţa cu amplitudinea şi rata respiraţiei este legată întotdeauna cu 
depresarea sau stimularea centrilor respiratori59.  

Afecţiunea respiratorie cronică este de obicei cea mai frecventă formă întâlnită în 
medicina veterinară.  

In asemenea cazuri starea animalului este mai mult sau mai puţin modificată, 
dependent şi de etiologie şi severitatea procesului inflamator, de obicei, cauza primară 
rămânând ocultă.  

Această situaţie va determina veterinarul să instituie tratamente simptomatice, care 
să înlăture în primă instanţă tusea, o pemanentă spină iritativă pentru plămân.  

 

Etapele următoare ale tratamentului vor fi: 
 

- reducerea vâscozității mucusului bronhial, sau  
-  a secreţiei mucopurulente,  
-  controlul procesului inflamator şi 
-  dilatarea bronhiolelor. 
 

Funcţia respiratorie la animalul sănătos necesită integrarea sistemului nervos, a 
celui circulator şi pulmonar în vederea reglării aspectelor specifice ale homeostaziei la 
nivel celular.  

Până la această ora s-au realizat numeroase încercări de a furniza medicamente 
care pot îmbunătăţi funcţionarea neuronilor în condiţii de hipoxie (la om), dar respiraţia 
la nivel celular rămâne în continuare apanajul toxicologiei (pentru animalele domestice).  

Contribuţia sistemului circulator la funcţia respiratorie este în mod cert deosebit de 
importantă, dar acest aspect a fost discutat deja în Capitolul 8.  

Afectarea ratei şi a profunzimii mişcărilor respiratorii poate fi în legătură (şi) cu 
depresia sau stimularea centrilor medulari.  

                                                           
59 De asemenea nu trebuie omis că volumul respirator este înalt dependent de diametrul căilor respiratorii. Diametrul acestora este 
pierdut nu doar datorită bronhoconstricţiei, dar şi prin subţierea mucoaselor, prezenţa exudatelor şi alţi factori care conduc la pierderea 
funcţiilor pulmonare. Stadiile timpurii ale inflamaţiei pulmonare sunt semnalizate de creşterea vâscozităţii mucusului şi o scădere a 
volumului său. În consecinţă mucoasa respiratorie va fi uscată, inflamată, dureroasă, iritată la fiecare inhalaţie, care este însoţită de o 
tuse chintoasă, neproductivă. În acest context prioritatea terapeutică va fi creşterea cantităţii de mucus şi protejarea mucoasei cu ajutorul 
expectorantelor şi sedativelor respiratorii.   
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Depresia centrilor medulari apare de obicei în timpul anesteziei generale, iar 
stimularea lor apare în reacţiile febrile, algice sau odată cu modificările care interferează 
oxigenarea sângelui sau a ţesuturilor.  

Trebuie să se ţină cont de faptul că simptomele (cum ar fi cianoza sau dispneea) pot 
avea şi cauze primare care nu sunt de natură pulmonară, cum ar fi de exemplu insuficienţa 
cardiacă sau hernia diafragmatică.  

În plus, trebuie să se menţioneze faptul că volumul aerului inspirat este dependent de 
diametrul căilor aerofore.  

Diametrul funcţional este afectat nu numai de bronhoconstricţie ci şi de îngroşarea 
mucoasei, de prezenţa exudatului şi a tuturor factorilor care  conduc la alterarea 
funcţionării normale a pulmonului.  

Stadiile incipiente ale inflamaţiei pulmonilor şi ale tractului respirator sunt în 
general însoţite de o creştere a vâscozităţii mucusului şi de scăderea volumului acestuia.  

Aceste fenomene conduc la apariţia unei mucoase uscate, inflamate şi dureroase, 
iritată cu fiecare inspiraţie, cauzând astfel o tuse aspră, uscată, dureroasă şi total inutilă, 
cunoscută sub denumirea de „tuse neproductivă”.  

În tratamentul acestei afecţiuni, unul dintre scopuri este reprezentat de creşterea 
producţiei de mucus, în vederea protejării mucoasei, reducând în acelaşi timp frecvenţa 
dăunătoare a tusei, parţial prin prevenirea stimulării mucoasei, acoperind-o cu mucus, 
dar şi prin deprimarea reflexului de tuse la nivel central.  

Aceste obiective pot fi atinse prin utilizarea combinată a substanţelor cu acţiune 
expectorantă (cum ar fi ipecacuanha – rădăcina de ipeca, clorura de amoniu sau iodura 
de potasiu) cu antibehice, cum ar fi codeina. 

În stadiul de rezoluţie al inflamaţiei tractului respirator, în căile aeriene apare în 
general un exces de mucus şi de ţesuturi descuamate, care împiedică pasajul liber al 
aerului şi stimulează declanşarea tusei la fiecare mişcare respiratorie.  

Scopul tratamentului în acest caz este fluidificarea mucusului şi stimularea activităţii 
cililor mucoasei, astfel încât prin tuse sau prin mişcările cililor să se poată realiza 
eliminarea descuamatelor celulare.  

Pot fi administrate în acest scop clorura de amoniu şi iodura de potasiu, rădăcina de 
ipeca. În acest stadiu, tusea trebuie stopată numai în cazul în care produce disconfort. 

Afecţiunile respiratorii cronice sunt mai problematice, atât pentru animal cât şi 
pentru proprietar sau medicul veterinar.  

În aceste cazuri, starea generală a animalului este mai mult sau mai puţin alterată, 
în funcţie de etiologia bolii. 

 Cauza primară a afecţiunii poate să nu mai fie evidentă, boala putând să devină 
polifactorială. În astfel de situaţii, clinicianul va fi nevoit să recurgă la un tratament 
simptomatic.  

Acesta poate fi util prin faptul că suprimarea tusei neproductive va duce la 
eliminarea unei cauze care lezionează continuu pulmonii, va reduce stresul exercitat 
asupra sistemuluin circulator şi permite animalului repausul necesar recuperării.  

Importanţa reflexului protector de tuse trebuie să fie pus în balanţă cu potenţialele 
efecte dăunătoare ale acceselor de tuse violente şi continue.  

Pe măsură ce cunoştinţele referitoare la bazele moleculare ale afecţiunilor 
pulmonare sunt în continuă creştere, este posibil ca la abordările terapeutice enumerate 
anterior să se adauge metode noi, de exemplu în urma evaluării rolului neuronilor 
peptidergici, al factorului de activare al plachetelor şi al factorului de relaxare al 
musculaturii netede, eliberat de epiteliul căilor aeriene. 

 
Substanţele expectorante cresc volumul şi fluidifică secreţiile respiratorii, iar în 

stadiile incipiente ale inflamaţiei reduc durerea şi tind să scadă frecvenţa tusei. 
 Afecţiunile inflamatorii cronice beneficiază de asemenea de acţiunea mucoliticelor. 
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Antitusivele reduc frecvenţa tusei, în general prin deprimarea centrului tusei. Aceste 
substanţe nu trebuie utilizate dacă secreţiile respiratorii sunt abundente, în afara cazului 
în care tusea este excesivă, cauzând epuizare - stare frecvent întâlnită la animale. 

 
Substanţele bronhodilatatoare produc relaxarea musculaturii netede a căilor 

aeriene, contribuind astfel la ameliorarea semnificativă a dispneei şi la îndepărtarea 
stimulilor care cauzează tusea. 

 
Substanţele decongestionante sau medicamentele care conduc la subţierea 

membranelor, contribuie la ameliorarea dispneei, acţionând în sensul scăderii gradului în 
care epiteliul şi submucoasele inflamate reduc diametrul căilor aeriene.  

Unele substanţe din acest grup, prin acţiunea lor antiinflamatoare reduc şi volumul 
secreţiilor sau al exudatului, având efecte benefice asupra circulaţiei aerului în tractul 
respirator. 

În cazul depresiei funcţiei respiratorii din timpul anesteziei generale se va recurge la 
administrarea de analeptice respiratorii.  

Aceste substanţe cauzează convulsii în cazul în care sunt administrate animalelor 
sănătoase; ele stimulează centrul respirator medular, uneori şi chemoreceptorii 
carotidieni, amplifică frecvenţa şi profunzimea mişcărilor respiratorii.  

În prevenirea sau ameliorarea hipoxiei trebuie să se ia în calcul şi posibilitatea 
utilizării oxigenoterapiei, cu sau fără asistarea respiraţiei. 

Chimioterapicele sau antiinfecţioasele joacă rol major în eliminarea cauzelor 
primare ale stresului respirator.  

Substanţele descrise în acest capitol trebuie privite ca şi adjuvante la terapia 
specifică indicată de cauza primară a afecţiunii clinice.  

Ele sunt rareori suficiente ca terapie unică, dar conferă ameliorarea simptomelor, 
cresc gradul de refacere după boală şi contribuie la bunăstarea pacienţilor, chiar în cazul 
în care agentul etiologic al afecţiunii primare este necunoscut sau nu poate fi supus 
tratamentului. 
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9.1. Substanţele expectorante 
 

Farmacopeea abundă de numeroase substanţe cu acţiune expectorantă şi sunt 
cunoscute de multă vreme din medicina tradiţională.  

În situaţii patologice secreţiile traheobronşice pot fi crescute sau diminuate.  
Consistenţa în primul caz este mai mică pentru că sunt diluate, în al doilea caz sunt 

mai vâscoase.  
Remedierea se poate asigura prin medicamente fluidifiante şi excretomotorii şi 

antisecretorii. Unele vomitive (ipeca, veratrina) administrate în doze mici pot fi 
expectorante pentru că produc nozeea și tusea (prin hipersecreţie glandulară, inclusiv 
bronhică). Secreţiile bronhice diluate se vor elimina mai uşor, apărând reflex tusea.  

De asemenea se vor intensifica mişcările respiratorii.  
O serie de expectorante irită direct glandele bronhice care îşi măresc activitatea, 

secreţiile devenind abundente.  
Substanţele vor acţiona fie prin eliminare lor prin glanda în cauză (în această 

categorie intră iodurile, balsamurile, rezinele, guaiacolul, creozotul), fie prin influenţarea 
aceloraşi glande de la exterior (prin fumigaţii).  

Saponinele din unele droguri determină reflex punctul de plecare al arcului care este 
mucoasa stimulată, acţionând prin fluidifierea secreţiilor bronhice.  

Acest arc reflex poate porni chiar de la mucoasa bucală.  
Saponinele nu se absorb, şi ele acţionează sistemic.  
Deci, contribuţia expectorantelor la succesul terapeutic este minimă, principalul rol în 

prezent fiind de compuşi ai remediilor pentru tuse cu administrare orală. 
 

9.1.1. Expectorantele inhalatorii 
 

Substanţele inhalatorii sunt în continuare utilizate în medicina veterinară.  
Substanţele active care se utilizează sunt fie încălzite, fie dizolvate în apă încălzită 

până la vaporizare şi se administrează pe cale inhalatorie în spaţii închise.  
Iniţial, animalele nu agrează mirosul puternic şi vaporii; întregul procedeu este 

dificil, iar datorită aparatelor utilizate pentru producerea de vapori, chiar periculos.  
Animalele de talie mică pot fi expuse repetat vaporilor de apă generaţi de o pompă 

care pot fi administraţi prin intermediul unei măşti sau în cuşti unde vor fi închise 
animalele. Aceste procedee sunt eficiente în afecţiunile respiratorii cronice şi pot fi 
suplimentate de o fizioterapie adecvată, destinată drenării şi expulzării exudatelor 
lichefiate.  

 

Substanţele din acest grup includ: 
 

Benzoina 
Este o rezină aromatică (se găseşte în Balsamul lui Friar),  
 

Uleiul de eucalipt (Eucaliptol) 
Este un ulei volatil care conţine, prin distilarea din frunzele eucaliptului, o substanţă 

incoloră, slab solubilă care se recomandă sub formă de fumigaţii în tratamentul catarului 
tractului aerofor sau se administrează intern, chiar s.c. la câine.  

Utilizări asemănătoare are tinctura, care este oficinală. 
 

Gomenolul (uleiul de 7iaouli) 
Este uleiul volatil obţinut prin distilare cu vapori de apă al plantelor din genul 

Mirtaceae.  
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Este un lichid incolor, slab gălbui, cristale aciculare, cu miros caracteristic, volatile la 
temperatura camerei. Se solubilizează uşor, sub formă de alcool şi eter.  

Adesea se foloseşte uleiul mentolat 1% în instilaţii nazale în coriză sau ca fumigaţii. 
Cu toate că se consideră că aceste substanţe au o acţiune directă asupra celulelor 

secretorii bronhiale, pare că există puţine motive pentru care să se poată afirma că au alte 
efecte decât îmbunătăţirea mirosului vaporilor. 

 
9.1.2. Expectorantele cu administrare orală 

 
În prezent sunt disponibile numeroase expectorante sistemice cu origine variată, toate 

fiind destinate administrării pe cale orală.  
Unele dintre ele sunt substanţe care pot avea acţiune vomitivă, dar sunt administrate 

în doze subemetice, altele se absorb la nivel intestinal şi sunt excretate, cel puţin parţial, pe 
calea mucoaselor bronhiale.  

Administrate per os acestea se elimină la nivelul glandelor bronşice şi în doze mici 
sunt fluidifiante 

 
Balsamul de Tolu 
Este o oleorezină cu masă moale, cu timpul se întăreşte, are culoare brun-roşietică, 

miros acru, gust acru-amărui.  
După absorbţie se elimină în parte prin calea pulmonară, favorizând expectoraţia şi 

diminuând secreţiile glandelor bronhice.  
Este antiseptic. Se poate folosi la animale sub formă de sirop. 
 
Rădăcina de Primula 
În rădăcină se găseşte un alcaloid, emetina. 
Drogul oficinal conţine 10% saponine.  
Din el se prepară decocturi 5%, care se pot administra la câine.  
Oficinală este şi tinctura 10%.  
În afară de acţiunea vomitivă este şi un expectorant valoros.  
Efectul este de lungă durată, deoarece principii activi se absorb şi se elimină lent.  
 
Rădăcina de săpunariţă 
Se folosesc rizomii şi rădăcinile.  
Drogul conţine 8% saponine. Este oficinală şi tinctura 20%. 
 
Rădăcina de Senega 
Provine din plante Poligala senega.  
Conţine: saponina specifică, senegina în proporţie de 2-2,5%, acidul poligalic şi 

salicilatul de antil.  
Drogul este iritant pentru mucoase, de aceea se folosesc infuzii sau decocturi 3-10%.  
Se foloseşte la câine, în bronşite. 

 
9.1.2.1. Adjuvante pentru fluidifiere 

 
Floarea de lumânărică (Flores verbasci) 
Se folosesc corolele şi staminele.  
Drogul oficinal conţine saponine, substanţe mucilaginoase, glucide, uleiuri eterice. 
 
Rădăcina de lemn dulce (Radix liquiritiae) 
Conţine glicerizină care seamănă cu saponinele.  
Drogul este bun fluidifiant. 
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9.1.3. Expectorantele mucolitice 
 

Substanţele cu acţiune mucolitică sunt relativ recent incluse în categoria substanţelor 
destinate să faciliteze eliminarea secreţiilor bronhiale prin mişcarea cililor sau prin tuse, 
ducând astfel la diminuarea frecvenţei acesteia.   

 
 
Emetina  
Lizează spasmele musculaturii netede bronşice care vor împiedica eliminarea 

secreţiilor, mai ales dacă sunt şi aderente.  
Expectoraţia mai are la bază şi activarea cililor vibratili. Intră în tratamentul 

bronşitelor, pneumoniilor catarale sub formă de pulberi, boluri, mixturi, infuzii.  
Intră în compoziţia pulberii Dover (alături de opiu și lactoză) și e păstrată la Venena. 
 
Emeticul 
Irită mucoasele digestive şi produce reflex mărirea cantităţii secreţiilor bronşice.  
Excită centrul respirator şi produce o acţiune excreto-motorie. 
 
Sulfurile de stibiu 
 

Sulfura portocalie de stibiu.  
Este o pulbere amorfă, inodoră, insolubilă în apă.  
Are o acţiune expectorantă moderată care durează până la 8 ore.  
Este destul de puţin iritantă pentru mucoasele digestive.  
La rumegătoare şi cabaline se administrează în electuarii, în alimente 

medicamentoase, în pulberi compuse, plus alte expectorante şi Liquiritiae. 
 

Sulfura neagră de stibiu.  
Este o pulbere neagră-cenuşie, inodoră, insipidă, insolubilă în apă.  
Este mai iritantă. Se recomandă la rumegătoarele mari şi cabaline. 
 

Sulfura roşie de stibiu (kermes mineral)  
Este o pulbere roşu închis, inodoră, insipidă, insolubilă în apă.  
Conţine trisulfură de stibiu.  
Este printre cele mai utilizate expectorante la animalele mari şi mijlocii. 
 
Sărurile de amoniu 
Sunt substanţe care după absorbţie se elimină prin glandele bronşice, fluidifiind 

secreţiile. Stimulează centrul respirator, cilii vibratili, diminuă spasmele musculaturii 
bronşice, normalizând tonusul acesteia. Se pare că acţionează şi reflex. 

 

Carbonatul de amoniu  
Se descompune în organism, evidenţiind amoniacul. 
 

Clorura de amoniu acţionează în plus şi ca diuretic şi stimulează S.N.C.  
Este foarte recomandat în bronşite şi bronhopneumonii. 
 

Licoarea amoniacală anisată.  
Conţine amoniac, anason, alcool.  
În stomac, sub influenţa acidului clorhidric trece în clorură amoniacală.  
Se foloseşte la câine. 
Acetilcisteina de sodiu 
Soluţia 20%  se poate administra inhalator, sub formă de spray sau aerosoli. 

Mecanismul de acţiune este nu numai fluidifiant, ci şi excreto-motor datorită activării 
contracţiei musculaturii netede bronşice şi stimulării vibraţiei cililor mucoasei 
respiratorii. În afară de vomitive, dar în doze mai mici sunt cam aceleaşi droguri. 
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Asemenea iodurilor, poatea cauza uneori iritaţia tractului respirator, dar în afara 
acestor cazuri este destul de sigură şi este eficientă în lichefierea rapidă a secreţiilor 
mucopurulente.  

Se presupune că gruparea sulfhidril a acetilcisteinei scindează legăturile disulfidice 
din glicoproteinele exudatului, modificând implicit proprietăţile fizice ale acestuia.  

Asemănător DMSO, acetilcisteina de sodiu are proprietatea de a elimina radicalii 
hidroxil. Expunerile repetate, câteva minute, de 2-3 ori pe zi, probabil la presiune adecvată, 
au rezultate optime. 

 
Bromhexinul (Bisolvon) 
Este 2Amino-3,5-dibromo-7-cyclohexyl-7-methylbenzen-metanamina (Fig. 9.1). 

 

CH2

CH3

NH2

N

Br

Br

 
 

Fig. 9.1. Bromhexinul 
 

Este un compus cuaternar de amoniu sintetic.  
Este o pulbere albă, cristalină, greu solubilă în apă.  
Este un bun fluidifiant excreto-motor care măreşte conţinutul în gamaglobulină, 

favorizând trecerea chimioterapicelor în lumenul bronhiilor.  
Se administrează per os pulberi 1%.  
În injecţii i.m. se administrează substanţă activă în soluţie de 1%.  
Are rezultate favorabile, lichefiind mucusul, crescând volumul acestuia, scăzându-i 

vâscozitatea şi favorizându-i eliminarea din căile respiratorii.  
Se presupune că medicamentul îmbunătăţeşte funcţia lizozomală, iar enzimele 

lizozomale hidrolizează fibrele de natură mucopolizaharidică ale mucusului.  
Este disponibil sub formă de pulberi sau soluţii, singur sau în combinaţie cu substanţe 

cu acţiune antibacteriană.  
Dozele sunt de 1mg ⁄ kgc., de 2 x ⁄zi la animalele mici şi de 0,1-0,25 mg ⁄kgc., la 

cabaline, fie oral, fie parenteral, timp de 7 zile.  
Bromhexinul produce o creştere a proporţiei de imunoglobuline şi creşterea cantităţii 

de oxitetraciclină din secreţiile bronhiale, probabil prin stimularea permebilităţii 
membranare. 

 
Dembrexina  
Este o substanţă destul de recent introdusă pe piaţă, destinată administrării la 

cabaline; acţionează asupra activităţii secretorii a celulelor secretorii glandulare din 
mucoasa respiratorie.  

Se presupune în urma administrării este secretat un mucus cu o compoziţie 
modificată şi cu o vâscozitate scăzută şi astfel se poate explica reducerea mai rapidă a tusei 
şi încetarea producţiei de mucus la animalele supuse tratamentului.  

Dozaj. Produsul poate fi administrat i.v. sau oral, 0,3-0,5mg⁄kgc., de 2x ⁄zi, timp de 
10 zile. În afara ameliorării stăriilor de disconfort de la nivelul tractului aerian superior, 
toate mucoliticele ajută la prevenirea sau la eliminarea mucusului din ramificaţiile mici ale 
căilor aeriene.  

Asemenea depozite de mucus pot cauza atelectazie pulmonară şi pot evolua către 
bronşectazie ca şi punct final al afecţiunilor micilor bronhii. 
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Apomorfina 
În doze mici este expectorantă pentru toate speciile de animale. 

 
9.1.3.1. Substanţe antisecretorii (condiţionate) 

 
Substanţele care în doze mici sunt fluidifiante pot deveni, în doze mari, antisecretorii 

prin micşorarea secreţiilor exagerate care determină accesele de tuse, dispneea şi chiar 
congestia pulmonară.  

Uleiurile volatile administrate per os sau sub formă de fumigaţii, în doze mici se 
elimină prin glandele bronhice, determinând hipertensiune, iar în doze mari determină 
vasoconstricţie la nivelul glandelor şi deci hiposecreţie.  

Acelaşi efecte pot să se producă atunci când sunt utilizate sub formă de fumigaţii.  
Antisecretorii bronhice pot fi şi sărurile de calciu, parasimpaticoliticele. 
 
Benzoatul de sodiu.  
Este o pulbere cristalină, granuloasă, dulceagă, inodoră, uşor solubilă în apă.  
Este oficinală.  
După absorbţie se elimină prin rinichi şi în cantităţi mari prin glandele bronhice.  
Acest lucru produce activitatea expectorantă şi întrucâtva antiseptică.  
 

De asemenea se cunoaşte o activitate:  
 

• colagogă,  
• coleretică,  
• antifermentescibilă şi  
• antipiretică. 

Se recomandă în bronşitele şi pneumoniile câinelui. 
 
Terpinhidratul.  
Este oficinal şi este preparat din ulei de terebentină, alcool, acid azotic.  
Se foloseşte ca fluidifiant la câine. 
 
Trecidul (Guaiafenezina, Miocanină)  
Este oficinal.  
Se prezintă sub formă de pulbere, microcristale albe, cu miros caracteristic, gust 

amar, solubile în alcool şi cloroform.  
Este comercializat sub formă de sirop 2% şi comprimate.  
 

 
Are calităţi:  
 

• expectorante,  
• behice,  
• uşor sedative,  
• hemostatic și  
• miorelaxant. 
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9.2. Substanţele antitusive (behice) 
 
Cu aceste substanţe se combate tusea extenuantă, dureroasă şi inutilă care nu are rol 

fiziologic şi este urmarea unor excitaţii anormale plecate din alte părţi ale organismului, 
diferite de mucoasa respiratorie.  

 

Unele antitusive: 

 
 

Aceste substanţe acţionează prin: 
-  interferarea reflexului de tuse, fie 
- la nivelul terminaţiilor nervoase senzitive din faringe, laringe sau tract respirator 

superior, fie  
- la nivelul centrilor nervoşi din SNC care sunt responsabili de iniţierea şi coordonarea 

reflexului de tuse.  
 

9.2.1. Antitusive cu acţiune directă 
 

Acţiunea locală este obţinută prin intermediul edulcorantelor, substanţe siropoase, cu 
gust dulce, în care sunt dizolvate substanţele active.  

Edulcorantele (de exemplu mierea sau siropurile) formează un înveliş care 
protejează şi calmează mucoasa inflamată pentru perioade scurte. 

 
Benzonaftatul (Exangit, Tessalon, Ventusin) 
Este 4-(Butylamino)benzoic-acid-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxaoctacos-yl-esterul 

(Fig. 9.2.) 
 

COO(CH2CH2O)9CH3CH2CH2CH2CH3 NH

 
 

Fig. 9.2. Benzonaftat 
 
Este o substanţă activă care deprimă terminaţiile senzitive afectate ale reflexului de 

tuse precum şi baroreceptorii pulmonari.  
În cazuri de urgenţă, pentru a controla tusea severă, pot fi administrate anestezice 

locale convenţionale. 
 

9.2.2. Antitusive cu acţiune centrală 
 

9.2.2.1. Antitusive narcotice 
 

Diminuarea puternică mediată central a reflexului de tuse a fost obţinută pentru prima 
dată administrând alcaloizi derivaţi din opiu, precum şi derivaţii lor semi-sintetici.  

Acestui grup au fost adăugate substanţe cu efecte puternic inhibitorii, care nu prezintă 
riscul producerii dependenţelor şi care nu sunt astfel supuse restricţiilor.  

Centrul tusei este localizat medular. În apropierea centrului respirator şi asemenea 
acestuia, centrul tusei poate fi influenţat de nivelele anterioare de organizare din creier.  

- inhibă centrul tusei, altele  
- micşorează sensibilitatea mucoasei de la care pornesc reflex stimulii, altele  
- scad sau elimină cauzele care o produc (corpi străini, secreţii patologice).  
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S-a demonstrat că neuronii specifici implicaţi în coordonarea tusei pot fi suprimaţi de 
antitusive, pe rute convenţionale şi la doze terapeutice sau prin injectare directă în trei 
perechi de nuclei medulari. 

 
Codeina (Codicept) 
Este 7,8-Didehidro-4,5-epoxy-3-methoxy -17-methyl-6-morfinanolul (Fig. 9.2.).  

 

O

NCH3

CH3O

HO

H

 
 

Fig. 9.2. Codeina 
 

Până în prezent se cunosc numeroase săruri de codeină: acetat, hidrobromură, 
hidroclorură, salicilat etc., dar cu efecte antitusive sunt doar:  

 

- fosfatul,  
- metil-bromura şi  
- sulfatul.  
 

Este un alcaloid derivat natural şi a fost utilizat timp de mulţi ani ca şi antitusiv. Are 
numeroase alte acţiuni similare morfinei, la un nivel mai scăzut (cum ar fi d exemplu 
efectul analgezic şi constipant).  

În organism poate fi transformat în morfină, dar nu prezintă riscul apariţei 
dependenţei în cazul administrării dozelor terapeutice pentru controlarea reflexului de tuse, 
cu toate că este posibilă dependenţa de codeină.  

Codeina este bine absorbită la nivel intestinal şi, datorită ratei de metabolizare mai 
lente decât a morfinei, are o durată de acţiune satisfăcătoare.  

Depresia respiratorie cauzată de morfină nu se înâlneşte şi în cazul codeinei, cu 
toate că cei doi alcaloizi au potenţe similare ca şi deprimanţi centrali.  

Codeina este eficientă la o doze p.o. de 1-2 mg⁄kgc. 
În timp ce morfina şi diamorfina (heroina) pot fi utilizate ca şi antitusive, utilizarea 

lor este limitată la controlul tusei severe din bolile terminale la om.  
Opiul, heroina şi morfina, deşi sunt foarte active nu sunt folosite în practica curentă 

deoarece sunt supefiante. 
 
Dihidrocodeina şi dihidrocodeinona sunt în esenţă similare codeinei. 

 
9.2.2.2. Antitusive non-narcotice 

 
Sunt destinate creşterii siguranţei utilizării lor la om, în încercarea de a simula 

capacitatea codeinei de a suprima centrul tusei dar şi de fi lipsită de efectele asupra SNC pe 
care le au alţi derivaţi morfinici (de exemplu deprimarea funcţiei respiratorii, analgezia şi 
tendinţa de habituare). 

 
Pholcodina (Codylin, Dia-Tuss, Ethnine, Glycodine, Memine, Pectolin) 
Este7,8-Didehidro-4,5-epoxy-17-methyl-3[2(4-morpholinyl)ethoxy]6-morfinanolul 

(Fig. 9.3.) 
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H

HO

NCH3

O

NCH2CH2OO

 
 

Fig. 9.3. Pholcodina 
 

Este proximativ de două ori mai puternică decât codeina, noscapina şi 
dexometrofanul sunt de potenţe similare, iar dextromethorphanul este mai puţin putenic 
decât codeina, aproximativ la jumătate din potenţa acesteia.  

Toate aceste substanţe au efecte similare codeinei şi ocazional pot induce voma.  
Izomerii levogiri ai dextrophanului şi ai dextrometophanului au atât proprietăţi 

analgezice dar crează dependenţă. 
 
Bromoformul 
Este un lichid incolor, volatil, cu miros caracteristic, dulceag.  
Se utilizează la câine în tusea spasmodică. 
 
Calmotusinul (Clofenagol, Detigon)  
Se prezintă în soluţii alcoolice 5% aromatizate.  
Se administrează per os.  
Acţionează similar cu morfina dar nu produce efecte negative.  
Poate fi utilizat ca anestezic moderat, parasimpaticolitic şi antihistaminic la câine. 
 
Speciile pectorale 
Este un amestec de droguri cu principii mucilaginoase emoliente din care se prepară 

infuzii antitusive (frunze de nalbă mare, lumânărică, lemn dulce, fructe de anason).  
Principiile active conținute determină liniştirea mucoasei congestionate şi uscate, 

înlăturând astfel reflexul de tuse. 
 
Lichenul de Islanda (Cetraria)  
Are acelaşi efect ca speciile pectorale.  
Având în vedere că îndepărtează secreţiile bronşice exagerate, cauzatoare ale tusei 

sunt considerate antitusive şi antisecretorii bronşice (alături de uleiul de terebentină, uleiul 
de eucaliptol, sub formă de fumigaţii), precum şi substanţe fluidifiante ale secreţiilor 
bronşice vâscoase şi aderente,  

Uşurează restaurarea mecanismelor excreto-motorii şi expectoraţia, secreţiile 
patologice fiind eliminate fără eforturi mari cu diminuarea tusei. 
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9.3. Substanţele bronhodilatatoare 
 

Inducerea bronhoconstricţiei este parte a unei serii de procese care iniţiază şi includ 
tusea. În cazul astmului psihogen este un fenomen indus central şi poate fi cosecinţa 
majoră a eliberării de mediatori chimici în reacţiile de hipersensibilizare şi reacţiile 
inflamatorii.  

Orice modificare minoră în diametrul căilor aerofore poate avea un efect marcant 
asupra efortului depus în realizarea mişcărilor respiratorii, prin mecanisme diverse: 

 

- stimularea parasimpatică va cauza bronhoconstricţie, cu modularea activităţii 
parasimpatice şi eliberarea de adrenalină. iar  

- stimularea simpatică va cauza relaxarea, ca rezultat al acţiunii directe asupra site -
urilorβ din muşchii netezi ai bronhiilor, efectul fiind vizibil în special în cazul 
căilor aeriene mici.  

 

Bronhodilatatoarele sunt de o mare importanţă terapeutică în mmanagementul 
afecţiunilor respiratorii acompaniate de tuse şi dispnee. 
 

9.3.1. Spasmoliticele 
 

Atropina  
A fost utilizată ca şi bronhodilatator în emfizemul pulmonar cronic la cai.  
Raţionamentul constă în faptul că atropina poate depăşi bronhoconstricţia 

muscarinică colinoceptor-mediată.  
Utilizarea ei a continuat, în ciuda efectelor secundare pe care le produce, deoarece 

atropina, ca extract brut din frunze de Belladonna era la îndemână, administrabilă oral şi 
(într-o oarecare măsură) eficientă.  

Derivaţii atropinei, cum este de exemplu eucatropina au fost de asemenea utilizate 
intens în practica pediatrică, fiind incluse mai apoi şi în preparatele antitusive veterinare, 
cu efect dilatator asupra marilor bronhii. 

Sub formă de sulfat, atropina poate fi addministrată injectabil, preoperator, în scopul 
diminuării secreţiilor salivare şi bronice în timpul anesteziei.  

Doza injectabilă s.c. este de 30-100 µg⁄kgc.  
Reducerea volumului şi creştera vâscozităţii secreţiilor, împreună cu clearance-ul 

mucociliar scăzut pot reprezenta dezavantajele utilizării substanţelor similare atropinei în 
vederea ameliorării tusei, cu excepţia cazurilor în care secreţiile apoase abundente 
reprezintă problema care trebiue să fie remediată.  

 
Ipratropiumul  
Este un bronhodilatator blocant muscarinic, ce poate fi administrat sub formă de 

aerosoli şi care despre care se spune că nu prezintă dezavantajele anterior amintite în cazul 
utilizării lui la om.  

 
9.3.2. Simpatocomimeticele 

 
Adrenalina, isoprenalina şi un număr crescut de substanţe capabile să stimuleze β2-

adrenoceptorii sunt intens utilizate în controlul astmului bronşic la om.  
Una dintre cauzele posibile ale astmului se presupune că este reprezentată de o 

bronhodilatare funcţională inadecvată.  
În terapia animalelor de talie mică sunt utilizate câteva preparate de uz uman, în 

special pediatric. Aceste substanţe includ siropul de efedrină, 5mg ⁄ml, care, administrat pe 
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cale orală, este un simpaticomimetic cu funcţii mixte; de exemplu are efecte stimulante α, 
β şi SNC.  

Adrenalina are de asemenea efecte stimulante α şi β, dar este eficientă în injecţii 
subcutanate, intramusculare sau chiar intravenoase în stările anafilactice severe (bitartratul 
de adrenalină soluţie 1:1000 injectabil, la:  

- animale de talie mare 2-4 ml,  
- la câini  0,1-0,3  ml intravenos (sau doza dublă în injecţiile subcutanate).  

În timp ce efedrina şi analogii acesteia sunt utilizaţi profilactic (la om) în terapia 
veterinară sunt preferaţi agoniştii β2 cu acţiune directă.  

Aceste substanţe sunt relativ libere de efectele secundare cardio-stimulatoare ale 
substanţelor utilizate anterior, antagoniştii micști β1, β2, cum ar fi:  

 

- izoprenalina şi  
- orciprenalina.  
 

Asemenea adrenalinei, izoprenalina este rapid metabolizată şi acesta este unul dintre 
motivele pentru care se preferă ruta inhalatorie pentru administrare.  

În mod cert, administrarea substanței, direct la locul de acţiune, sub formă de 
aerosoli, oferă avantajul minimalizării dozei terapeutice şi apariţia efectelor secundare 
severe.  

Din nefericire, inhalarea aerosolilor nu este un mod convenabil de administrare a 
substanţelor active la animale.  

Deoarece numeroşi dintre succesorii izoprenalinei pot fi metabolizaţi rapid de către 
sulfotransferaze în intestin, pot fi administraţi pe cale orală, având o durată satisfăcătoare 
de acţiune (4-8 ore), deşi instalarea efectului este lentă (30-60 minute) comparativ cu 
izoprenalina.  

 

Asemenea substanţe includ:  
 

• salbutamolul,  
• fenoterolul şi  
• hexoprenalina.  
 

Administrarea lor sub formă de aerosoli reduce durata de instalare a efectului la 
câteva minute.  

 
Clenbuterolul  
Este un agonist β2 cu durată lungă de acţiune, care a fost utilizat pentru ameliorarea 

bronhospasmului la cabaline.  
Pe lângă efectul bronhodilatator are şi capacitatea de a spori secreţiile bronhiale şi de 

a îmbunătăţi clearance-ul conţinutului bronhial prin acţiunea cililor.  
Este recomandat în managementul: 
 

- alergiilor cronice, al  
- bronşitelor,  
- afecţiunilor pulmonare cronice obstructive şi în  
- influenţa ecvină. 
 

Este disponibil sub formă de preparate injectabile sau granule care pot fi incorporate 
în hrană.  

Este contraindicată administrarea în cazul în care se utilizează steroizi, datorită 
vasodilataţiei accentuate şi în cazul afecţiunilor care necesită administrarea de β-blocante.  

De asemenea, poate aboli contracţiile uterine.  
Potenţa ridicată a clenbuterolului este reflectată şi de dozajul terapeutic recomandat, 

de numai 0,8 µg⁄kgc., de două ori pe zi, timp de 10 zile, oral sau paranteral.  
Simpatocomimeticele sunt de o reală utilitate în cazul în care bronhoconstricţia este 

urmarea imediată a unei reacţii de hipersensibilizare.  
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La om, în etiologia complexă a astmului, este recunoscută hiperreactivitatea 
musculaturii netede a bronhiilor, împreună cu implicarea unui proces inflamator.  

Aceşti factori adiţionali ajută la explicarea faptului că agoniştii de β-adrenoceptori nu 
sunt întotdeauna eficienţi în ameliorarea crizelor astmatice la animale.  

Ei sunt eficienţi în ameliorarea bronhoconstricţiilor care urmează eliberărilor de 
histamină din mastocitele a căror activitate secretorie este de asemenea inhibată de aceştia.  

Implicarea altei clase de mediatori (cum ar fi de exemplu leukotrienele sau factorul 
de activare plachetară) în etiologia tipului imediat de bronhoconstricţie este un fapt 
demonstrat, iar în prezent se cercetează contribuţia variatelor tipuri celulare implicate în 
răspunsul inflamator acut asupra continuării generaţiei de mediatori şi a prelungirii 
bronhoconstricţiei. 
 

9.3.3. Metilxantinele 
 

Metilxantinele includ alcaloizi dintre care cei mai importanți pentru medicina 
veterinară sunt: cofeina, teofilina şi teobromina, droguri care au utilizări multiple deja 
amintite în parte (cum ar fi stimulante SNC, diuretice, cardiostimulatoare şi relaxante ale 
musculaturii netede etc.).  

Ultima proprietate este cea care este responsabilă de efectul bronhodilatator al 
xantinelor. Derivaţii de teofilină, cu proprietăţi farmacocinetice superioare, reprezintă 
tipurile de substanţe care sunt actualmente preferate în terapie.  

 
Aminofilina, diprofilina şi etamifilina se administrează lent în injecţii 

intramusculare, intravenoase şi sunt eficiente în reducerea rezistenţei opuse de căile 
aerofore în bronhoconstricţii acute.  

Aminofilina este mai solubilă decât teofilina şi este mai bine absorbită.  
Sub formă de săruri are o alcalinitate şi o iritabilitate mai redusă (de exemplu sub 

formă de etamifilin camsilat).  
Acesta este un alt derivat care poate fi administrat oral sau sub formă de supozitoare 

pentru un efect profilactic susţinut.  
Timpul de înjumătăţire este relativ scurt; la câine este de aproximativ o oră pentru 

etamifilină.  
Efectul relaxant asupra musculaturii netede este în general atribuit inhibării 

fosfodiesterazei, enzima celulară care activează AMPc.  
Cu toate acestea, sunt plauzibile şi alte acţiuni, cum ar fi creşterea eliberării de 

adrenalină şi antagonizarea adenozinei.  
Este posibil ca acţiunea stimulatoare asupra SNC a acestor substanţe să contribuie la 

îmbunătăţirea funcţiei respiratorii, aşa cum stimulează concomitent circulaţia şi 
funcţionarea la nivel renal în cazul astmului cardiac la câini. 

 
9.3.4. Surfactanţii 

 
Pneumocitele de tipul II produc surfactanţi care sunt responsabili pentru menţinerea 

deschisă a alveolelor.  
Producerea lor este amplificată de către pilocarpină sau de către agoniştii β2.  
Administrarea ante-partum de corticosteroizi mamelor va ajuta la prevenirea 

problemelor respiratorii cauzate de lipsa dilatării alveolare la nou născuţii la care poate fi 
incriminată producţia insuficientă de surfactant pulmonar propriu, (un bun exemplu poate 
fi sindroamul intestinal la mânji).  

În cazul în care surfactantul lipseşte, alveolele rămân colabate, iar nou-născutul este 
incapabil să realizeze inflarea pulmonară. 
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9.4. Decongestionantele 
 

A fost menţionat anterior deja că, în practică au fost utilizate proprietăţile 
vasoconstrictoare ale agoniştilor de α–adrenoceptori pentru a determina scăderea în volum 
a mucoasei inflamate a tractului nazal în rinitele de tip alergic sau virale.  

Acest efect poate fi obţinut cu ajutorul spray-urilor nazale sau prin administrarea 
sistemică, pe cale orală, caz în care efectele benefice se pot extinde la întregul tract 
respirator prin decongestionarea sa. 
 

9.4.1. Corticosteroizii 
 

O altă abordare în vederea reducerii edemului mucoaselor bronhiilor şi bronhiolelor 
este utilizarea glucocorticoizilor pentru a suprima răspunsul inflamator descris anterior.  

La om, corticosteroizii sunt utilizaţi pentru tratamentul astmului sever, epuizant şi 
rezistent la bronhodilatatoare, unde pot fi administraţi pe cale orală, parenterală, sau sub 
formă de aerosoli.  

Utilizarea lor prezintă riscul reducerii rezistenţei la infecţii şi de suprimare a 
adrenocorticorenalei (în cazul în care perioada administrării este prelungită).  

 

Efectele obişnuite pe care le au asupra răspunsului inflamator includ:  
 

- stabilizarea membranară,  
- reducerea sintezei de anticorpi  
- reducerea eliberării de mediatori în urma interacţiunilor antigen-anticorp şi  
- diminuarea fibrozării.  
 

Aceste substanţe duc la creşterea timpului de înjumătăţire a simpatico-mimeticelor 
endogene.  

Corticosteroizii pot fi utilizaţi cu succes la animale pentru controlul stărilor alergice 
cronice, cum ar fi tusea estivală la câini, fie prin administrarea orală de prednisolon la cea 
mai scăzută doză terapeutică, fie prin utilizarea preparatelor injectabile.  
 

9.4.2. )SAID-urile (Antiinflamatoriile )on-Steroidice) 
 

În urmă cu peste 40 de ani, substanţele din această grupă, cea a salicilaţilor, au fost 
utilizate în tratamentul pneumoniei, datorită proprietăţilor antipiretice.  

Recenta mărire a grupei cu medicamente care au şi efecte antiinflamatorii a contribuit 
la reintroducerea lor ca şi adjuvanţi la terapia specifică antimicrobiană a pneumoniilor. 

Aceste medicamente nu suprimă răspunsul imun care însoţeşte întotdeauna acţiunile 
antiinflamatorii ale corticosteroizilor, iar unele dintre ele au efecte antipiretice.  

Capacitatea lor de a suprima producerea de mediatori chimici pentru răspunsul 
inflamator subliniază capacitatea lor de a reduce leziunile structurale şi funcţionale ale 
pulmonilor afectaţi de pneumonie.  

Ventilaţia, schimburile gazoase şi hemodinamica de la nivel pulmonar pot fi 
îmbunătăţite prin administrarea de NSAID-uri.  

 
Flunixinul  
Este un astfel de produs, recomandat în special în acest scop (vezi capitolul 

Antiinflamatorii).  
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9.4.3. Antihistaminicele 
 

Rolul major al histaminei este cel de agent etiologic al bronhoconstricţiei din timpul 
reacţiilor de hipersensibilizare, ceea ce a conferit antagoniştilor histaminei un rol esențial 
în managementul afecţiunilor căilor respiratorii.  

 

Antihistaminicele au de asemenea proprietăţi de: 
 

- parasimpaticolitice,  
- anestezice locale şi  
- sedative S7C, ceea ce poate fi benefic în controlul reflexului de tuse.  
 

Din aceste motive, antihistaminicele, cum ar fi difenhidramina, sunt adesea 
incorporate în preparatele antitusive.  

 

Aceste remedii pot fi administrate fără întrerupere, fără a avea efecte adverse, dar 
din  nefericire, efectul uşor antitusiv este însoţit de reducerea, nu întotdeauna benefică, a 
secreţiilor şi de inhibarea transportului mucusului.  
 

9.4.4. Cromoglicaţii 
 

Cromoglicatul de sodiu 
Această substanţă a avut un rol major în prevenirea crizelor astmatice la om.  
În prezent este disponibil pentru tratamentul cailor cu afecţiuni respiratorii de natură 

alergică, protejându-i împotriva suprasolicitării antigenice.  
Administrarea se face cu ajutorul unui nebulizator special şi mască, 80 mg, o dată pe 

zi, timp de 1-4 zile, oferind cailor protecţie pentru aproximativ 3-20 zile.  
Caii acceptă în general uşor cele 10-15 minute de nebulizare.  
 
Mod de acțiune: substanţa pare să acţioneze prin stabilizarea membranei 

mastocitelor, prevenind astfel degranularea acestora şi eliberarea mediatorilor chimici 
(histamine şi leukotriene) ca şi răspuns la substanţele alergizante.  

Mai recent s-a demonstrat că poate preveni eliberarea de radicali liberi din 
plachetele activate cu Ige, care au acţiune nocivă asupra ţesuturilor.  

 
La caii cu afecţiuni pulmonare obstructive cronice a dat rezultate foarte bune, nu este 

un bronhodilatator şi nu este eficient în ameliorarea rapidă a bronhoconstricţiei.  
Valoarea lui este mare în cazul tratamentului de lungă durată al bronşitelor alergice, 

chiar şi în prezenţa alterărilor structurale. 
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9.5. Stimulatoarele funcţiei respiratoriii 
 

Oxigenarea normală a ţesuturilor depinde de:  
 

- disponibilitatea aerului normal la presiune normală și  
- de extragerea proporţiei normale de oxigen în sânge cu pH normal şi concentraţie 
normală de Hb.  
 

Rata normală de perfuzare prin vasele sănătoase permite livrarea de oxigen 
ţesuturilor, în cantităţile necesare ratelor metabolice.  

Utilizarea normală a oxigenului disponibil poate fi alterată în anumite circumstanţe, 
cum ar fi de exemplu, intoxicaţia cu cianuri a enzimelor respiratorii.  

Hipoxia poate astfel avea numeroase cauze, dar substanţele care sunt descrise aici 
modifică doar parţial presiunea oxigenului inspirat, volumul inhalat ⁄minut şi în anumită 
măsură perfuzarea tisulară.  

În afara utilizării lui în anesteziologie, oxigenul poate fi vital în anumite situaţii, cum 
ar fi de exemplu intoxicaţia cu monoxid de carbon, sau prin faptul că permite 
supravieţuirea pacienţilor până în momentul în care se instalează efectul terapeutic al altor 
medicamente, situaţii cum ar fi pneumoniile severe, depresia respiratoare consecutiv 
anesteziei, edemul sau emfizemul pulmonar. 

 
9.5.1. Iritantele şi analepticele 

 
Acestea sunt administrate pe cale inhalatorie.  
Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă amoniacul.  
Acesta a fost unul din componenetele sărurilor care au cunoscut o largă răspândire în 

perioada victoriană.  
Amoniacul determină stimularea reflexă a centrilor respiratori şi ai aelor vasomotori, 

având drept consecinţă îmbunătăţirea respiraţiei şi circulaţiei, în afara cazului în care 
depresia SNC este profundă.  

Analepticele sunt stimulante ale centrilor medulari şi au acţiune convulsivantă.  
Se administrază pe cale venoasă sau intramusculară şi cauzează stimularea centrilor 

respiratori şi vasomotori medulari şi sunt mult mai efiente ca iritantele locale. 
 

9.5.2. Stimulantele fiziologice 
 
Oxigenul  
Oxigenul este un gaz indispensabil celor mai multe forme de viaţă şi nu există 

vertebrate superioare care pot supravieţui în absenţa lui, în cazul în care lipsa de oxigen e 
mai mare de câteva minute.  

Cilindrii de administrare medicală conţin 95% O2 şi 5% CO2.  
În timpul depresiei respiratorii, în intoxicaţia domestică cu gaz sau în caz de înec, 

pneumonie severă sau insuficienţă cardiacă decompensată, cu congestie venoasă şi 
stagnarea sângelui, concentraţia oxigenului sangvin scade pâna la gradul de hipoxie, care, 
dacă nu este contracarată rapid, poate cauza deteriorări ireversibile ale neuronilor şi în 
final, moarte.  

Hipoxia hipoxemică, cum e cea care apare în cazul supradozării de anestezice, poate 
fi contracarată prin două metode.  

Prima constă în stimularea centrilor nervoşi medulari cu analeptice sau cu amoniac 
sau prin utilizarea respiraţiei artificiale, în cazul în care este necesară.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
354 

În timpul anesteziei să se asigure că se furnizează suficient oxigen şi se elimină 
cantităţi adecvate de dioxid de carbon.  

Creşterea concentraţiei de CO2 din sânge duce la apariţia acidozei, care poate fi 
suficientă pentru suprimarea ionizării barbituratului din sânge şi creşterea pătrunderii 
acestuia în celule.aceste efecte duc la creşterea profunzimii anesteziei, înrăutăţrea depresiei 
respiratorii şi creşterea toxicităţii anestezicului.  

În depresia respiratorie simplă, cianoza indică existenţa hipoxemiei, care este 
probabil însoţită de hipercapnie.  

Hipercapnia nu este însoţită de cianoză, deoarece centrul nervos este deprimat iar 
frecvenţa respiratorie nu creşte.  

Curând după aceste fenomene apare acidoza, urmată de aritmie.  
Hipercapnia este corectată pentru o perioadă scurtă prin mecanismul de 

hiperventilaţie, care, în cazul în care este excesivă, poate cauza probleme de tip opus, cum 
ar fi de exeplu situaţia în care hipocapnia este însoţită de alcaloză: apare scăderea marcantă 
a presiunii sangvine, stop cardiac şi posibil moarte. 

Utilizarea oxigenului în concentraţii de 50-80% în colapsul respirator deosebit de 
grav, edem pulmonar, bronhopneumonie nu se recomandă în cazurile în care administrarea 
se prelungeşte la mai mult de 12 ore.  

Pentru perioade scurte, oxigenul poate fi administrat animalelor fără a avea efecte 
adverse. În toate cazurile însă, este recomandată includerea CO2 în proporţie de 5% şi 
astfel capacitatea de ventilare pulmonară va creşte prin stimularea fiziologică a centrilor 
respiratori şi a receptorilor.  

Un rezultat secundar este faptul c secreţiile pulmonare sunt mai uşor de eliminat 
datorită creşterii volumului şi scăderii vâscozităţii acestora în urma hiperemiei induse de 
CO2. Creşterea ventilării pulmonare furnizează de asemenea creşterea forţei de propulsie a 
secreţiilor prin căile aerofore.  

Toxicitatea oxigenului este dată de distrugerea membranelor celulare şi de conţinutul 
în specii de oxigen, care la nivelele inferioare de utilizare a O2 vor fi inactivate prin 
mecanisme protectoare de limitare a capacităţii, cum ar fi de exemplu superoxid dismutaza 
şi glutationul.  

Speciile toxice de oxigen cauzează leziuni după 12 ore de expuneri chiar şi într-o 
atmosferă de 100% oxigen liber şi la presiune normală. Toxicitatea oxigenului ia forma 
unei iritaţii severe a pulmonilor, cu congestii şi exudate în alveole, uneori colaps.  

Cu cât presiunea oxigenului este mai mare, cu atât mai rapid vor apare simptomele.  
Oxigenul hiperbaric prezintă riscul adiţional de de a conturba funcţiile SNC chiar 

pâna la convulsii. Oxigenul molecular (O2) nu este toxic, ci este doar foarte reactiv, 
formând rapid reacţii de reducere.  

Radicalii liberi sunt superoxid anionul O2
-, oxigenul molecular 1O2, hidrogen 

peroxidul, H2O2 şi radicalul hidroxil OH-.   
Toate aceste forme apar în timpul respiraţiei şi a metabolismului în condiţii 

atmosferice normale. Când oxigenul este inhalat la o presiune parţial crescută sau în 
condiţii hiperbarice, capacitatea mecanismelor endogene de a inactiva speciile toxice de 
oxigen este depăşită. Mecanismele relevante ale transformării oxigenului sunt: 

 

    O2   +   e--→O2
— 

      O2
--+ 2H+  → H2O2 

                               SOD    

    H2O2 +O2
--→ O2 + OH--+OH. 

    H2O2   →   O2  +H2O  
               CAT 
 

Unde: SOD este superoxid dismutaza, iar CAT este catalaza. 
 

Dintre aceste produse toxice, radicalul hidroxil este cel mai reactiv şi posibil este şi 
pasul final către toxicitatea superoxidului şi a peroxidului.  
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Lipidele nesaturate, proteinele şi ADN-ul reprezintă ţinte moleculare pentru 
toxicitatea oxigenului, probabil prin reacţii de peroxidare lipidică, oxidarea grupei SH şi 
peroxidarea bazelor. Vor urma perturbări funcţionale grave ale celulelor (de exemplu, 
membranele devin mai hidrofile, ceea ce va conduce la alte modificări structurale şi 
funcţionale). Atomii de fier din hemoglobină oxidează, transformând hemoglobina în 
methemoglobină.  

Toxicitatea oxigenuliui afectează rareori neuronii sau alveolele.  
La animalele sănătoase intervin mai multe elemente care pot contracara toxicitatea 

oxigenului, cum ar fi de exemplu glutation peroxidaza, glutationul redus putând să 
transforme acizii graşi peroxidaţi în acizi graşi hidrolizaţi, sau poate reduce grupările SH 
ale proteinelor.în plus, atât vitamina E cât şi β-carotenul pot reacţiona cu radicalii liberi 
fără a genera alţi radicali liberi, întrerupând astfel reacţia în lanţ. 

La animalele care suferă deficit respirator cu evoluţie îndelungă există o problemă 
destul de serioasă. La aceste animale, reflexul respirator nu mai poate fi declanşat de 
concentraţiile crescute de dioxid de carbon din sânge, deoarece la acestea centrul respirator 
devine insensibil, aşa cum se întâmplă şi în timpul anesteziei generale.  

În aceste condiţii centrul respirator este condus de hipoxemie.  
Eliminarea hipoxemiei prin inspirarea unei cantităţi mari de oxigen poate fi suficientă 

pentru a îndepărta stimulul respirator şi a cauza apnee. 
Concentraţiile crescute de oxigen sub care sunt ţinuţi  copii născuţi prematur s-au 

dovedit a fi cauza fibroplastiei retrolentale, o boală în care dezvoltarea reţelei de capilare 
poate fi perturbată până în punctul în care poate cauza dezlipirea retinei şi orbirea.  

 
Dioxidul de carbon pur 
Poate fi utilizat pentru suplimentarea amestecurilor gazoase, dar există pericolul 

supra sau sub dozării, fapt ce poate fi evitat prin utilizarea amestecurilor gata preparate.  
Alte beneficii care apar în urma utilizării CO2

 estte reprezentat de prevenirea 
alcalozei respiratorii.  

Oxigenul disociază de Hb mai rapid în condiţii de alcaloză, astfel încât CO2 
îmbunătăţeşte perfuzia cerebrală. În afara utilizării ca şi stimulator al respiraţiei, sub forma 
gheţei de carbon poate fi utilizat ca şi substanţă caustică. 

 
Terapia cu oxigen hiperbaric 
Este un termen utilizat pentru a descrie utilizarea oxigenului la o presiune superioară 

cele atmosferice.  
Această terapie a fost aplicată cu succes în tratamentul ulcerelor ischemice, pentru 

conservarea ţesuturilor devenite ischemice în urma traumatismelor, cresc 
radiosensibilitatea celulelor maligne şi ameliorează pierderile de memorie din senilitate.  

Valoarea terapiei hiperbarice este un aspect foarte controversat, datorită toxicităţii 
oxigenului. Administrarea oxigenului la o presiune de 2 atmosfere face ca animalele să 
devină independente de hemoglobină, datorită cantităţii de oxigen dizolvat în plasmă.  

În cazul intoxicaţiei cu monoxid de carbon capacitatea de legare a oxigenului pe care 
o are Hb este mult diminuată datorită carboxihemoglobinei care se formează.  

Administrarea oxigenului la presiuni mai mari de 1 atmosferă aduce un real beneficiu 
în acest caz. În practică, administrarea O2 cu 5% CO2, utilizând o mască, este soluţia cea 
mai potrivită, în cazul în care nu sunt posibile transfuziile de sânge.  

Uneori este suficientă şi o oră de tratament. 
Dozaj şi mod de administrare. O concentraţie a oxigenului mai mare de 40-60% (2-3 

ori mai mult decât concentraţia lui în aer) reprezintă concentraţia ideală în practică, în 
cazul administrării intratraheale, dar în cazul administrării prin intermediul unei măşti pot 
fi obţinute şi concentraţii mai mari. Fluxul de 5-8 l./minut va furniza concentraţia necesară 
în cazul intubării sau a sondajului. Pentru bovine a fost recomandat un flux de 121 minute. 
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Glandele endocrine îşi eliberează secreţiile în circulaţia sanguină, iar hormonii sunt 

apoi vehiculaţi către locurile lor de acţiune. Deci, este posibilă extragerea hormonului 
atât din glanda sa secretoare cât şi din sânge.  

Substanţele transmiţătoare eliberate de fibrele voluntare automate pot fi de 
asemenea izolate.  

Adrenalina eliberată în sânge prin intermediul medulosuprarenalei este 
asemănătoare cu hormonii endocrini.  

Acetilcolina, în schimb, nu se găseşte în cantităţi semnificative în sânge, datorită 
faptului că este eliberată în vecinătatea locului de acţiune şi astfel ea va fi rapid 
inactivată, ea este mult mai asemănătoare cu hormonii tisulari .  

Hormonii tisulari, cunoscuţi şi sub denumirea de hormoni locali, sunt sintetizaţi, 
eliberaţi şi inactivaţi în apropierea ţesutului ţintă.  

Aceste substanţe sunt de obicei vasoactive, adică au un anumit efect asupra pereţilor 
vaselor de sânge.  

Eliberarea hormonilor tisulari este declanşată de orice stimul care ar putea duce la 
distrucţii sau vătămări celulare (de exemplu iritaţiile produse de substanţe chimice, 
căldură, radiaţii ultraviolete, radiaţii ionizante, traumatisme, toxine bacteriene, reacţii 
imunitare.  

Este cunoscut faptul că unii hormoni tisulari acţionează ca mediatori chimici ai 
reacţiilor inflamatorii şi ai şocului, de exemplu dublarea reacţiei inflamatorii acute prin 
eliberarea histaminei.  

Funcţiile fiziologice ale acestor agenţi activi, rămân însă numai parţial elucidate.  
Mulţi dintre aceşti hormoni tisulari au fost mai apoi identificaţi în sistemul nervos 

central şi în alte organe interne, deşi se ştie ca unele din aceste substanţe funcţionează ca 
transmiţători sau modulatori ai transmiterii nervoase, se presupune că alţii funcţionează 
ca hormoni locali, exercitând în organism facilitarea sau o depresiea unei anumite funcţii.  

Abilitatea de a modifica funcţia neuronală şi de a stimula terminaţiile nervoase 
senzitive, de exemplu receptorii algici, este o particularitate comună a hormonilor. 

Primii hormoni tisulari care au fost descoperiţi sunt aminele (ex. histamina, 5 
hidroxitriptamina) şi peptidele cu lanţul scurt (ex. bradikinina, kalidina), dar s-au 
descoperit şi alte structuri cu funcţii similare (ex. aminoacizi, peptide cu lanţ lung, acizi 
graşi).  

În această categorie care este încă în dezvoltare, vom discuta despre agenţii ale 
căror acţiuni (în corelaţie cu simptomatologia proceselor patologice) sunt deja 
binecunoscute.  

De exemplu factorul de relaxare derivat din endoteliu (EDRF) este un vasodilatator 
eliberat prin intermediul agoniştilor muscarinici din celulele endoteliale fără care 
acetilcolina produce vasoconstricţie.  

EDRF a fost identificat ca fiind de fapt un oxid nitric şi s-a demonstrat că endoteliul 
mediază acţiunea unor vasodilatatori (ex. adenozina, peptida intestinală vasoactivă, 
bradikinina, trombina, etc.) şi previne agregarea plachetelor sangvine şi aderarea lor la 
pereţii vaselor de sânge.  

Având clar o mare importanţă fiziologică, până acum un al doilea mesager şi 
probabil cu importanţă patologică în deficienţă, EDRF este un bun exemplu din lista 
deschisă a mediatorilor, a căror implicaţie în procesul inflamator este posibilă.  

În cazul acestuia, cel mai adesea în mod neobişnuit, agoniştii au fost folosiţi în 
clinica veterinară timp de mulţi ani, având în vedere că nitratul, nitriţii, nitroprusidele din 
vasodilatatori eliberează cu toţii oxidul nitric.  
 

 
 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
358 

 
 
 

10.1. Alergia şi anafilaxia 
 

Alergia poate fi privită ca o reacţie de hipersensibilitate locală, pe când anafilaxia 
este o reacţie generalizată. De exemplu, la om şi la bovine, alergia la penicilină se 
manifestă prin leziunile pielii, în timp ce sensibilitatea la un alergen atopic inhalat se 
manifestă prin congestia nazală (febră) şi/sau bronhoconstricţie (astm).  

Alergenul poate pătrunde şi pe cale digestivă ducând la apariţia simptomelor 
digestive. Multe din simptomele alergice pot fi reproduse prin administrarea histaminei, 
însă nu în totalitate, deoarece este clar la instalarea alergiei pot contribui şi alţi factori cum 
ar fi complementul sau macrofagele.  

Acest lucru apare în special în cazul reacţiilor de hipersensibilitate întârziată (ex. 
dermatita de contact), opusul reacţiilor de hipersensibilitate imediată (ex. urticaria, rinita, 
bronhoconstricţia). În toate reacţiile de hipersensibilitate proporţiile reacţiei vor depinde de 
cantitatea de antigen şi tipul anticorpului participant.  

Cantitatea şi numărul substanţelor eliberate variază în funcţie de tipul celulei afectate, 
enzimele activate, de gradul de accesibilitate a substraturilor precum şi factorii care vor 
infuenţa activitatea enzimei (ex: pH-ul).  

Efectele clinice sau farmacologice produse sunt determinate de: distanţa dintre situsul 
de acţiune şi locul eliberării a substanţei active, factorii care influenţează activitatea 
substanţei active (ex: rata inactivării) şi tipul celulei influenţate de către substanţa activă. 
Interacţiunea dintre aceste variabile este responsabilă de diferenţele dintre exprimarea 
semnelor clinice în funcţie de specie şi individ.  

Mediatorii care sunt implicaţi în reacţiile de hipersensibilitate imediată sunt redaţi în 
tabelul 10.1.  
 

Tabelul 10.1 
Mediatori inflamatorii comuni  

 

Plasmatici 

Angiotensina 
Bradikinina 
Kalidina 
Peptida intestinală vasoactivă (PIV) 

Celulari 
Histamina 
Substanţa P 
5-hidroxitriptamina (5-HT) 

Precursori fosfolipidici 
Prostaglandine 
Leucotrienele 
Factorul de activare plachetară 

 

Răspunsul obişnuit al sistemului reticulo-endotelial (RE) la acţiunea unei proteine 
străine sau a unei substanţe străine complexe (haptenă) şi a unei proteine endogene este 
producerea de anticorpi.  

Anticorpii se găsesc în fracţiunea globulinică a proteinelor plasmatice, în care se află 
sunt mai multe fracţiuni de imunoglobulină (IG) distincte.  

O fracţiune şi anume IGE s-a arătat că este sintetizat de către ţesutul gazdă pentru 
reacţia anafilactică sistemică sau locală şi este denumit ca fiind reagenică atunci când se 
leagă la celulele ţintă, ex. mastocitele. O expunere ulterioară  la acelaşi antigen duce la o 
reacţie cu anticorpul fixat la celulă şi poate avea ca urmare degranularea celulei şi la 
eliberarea de constituenţilor vasoactivi ai acestuia, însă mult mai des (în asociere cu 
calciul) stimulează intrarea celulei într-o fază de eliberare activă a histaminei elaborate şi a 
altor constituenţi cum ar fi heparina, chemotaxinele, enzimele.  

Anafilaxia este un termen utilizat pantru a defini stările de şoc, adesea grave, care 
apar după eliberarea histaminei.  
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Oricum, un proces de nedistins faţă de anafilaxie poate apare ca urmare a reacţiei 
antigen-anticorp din plasmă.  

În sânge, histamina este vehiculată în granulaţiile bazofilelor şi plachetelor . 
Şocul anafilactic poate fi reprodus prin repetarea administrării antiserurilor produse 

pe o specie diferită (antiser heterolog), dar poate apare şi în urma administrării anumitor 
medicamente  

La câini, anafilaxia este concretizează prin constricţia venelor hepatice, ceea ce duce 
la refularea sângelui venos în vasele ficatului şi în cele portale, situaţie ce poate antrena 
hemoragia intestinală.  

La cobai simptomul dominant este bronhoconstricţia.  
La ambele specii simptomele pot fi reproduse prin administrările de histamină.  
Anafilaxia poate fi prevenită prin injectarea unui antihistaminic înainte de 

administrarea histaminei. Unele medicamente pot determina eliberarea histaminei 
acumulate. 

 
10.1.1. Aminele 

 
Histamina 
Histamina poate fi un factor majoritar în apariţia unor modificări locale sau la apariţia 

şocului. Administrarea histaminei este urmată la majoritatea speciilor de modificări clinice 
care se observă şi în cursul apariţiei şocului anafilactic, traumatic sau chirurgical.  

Oricum se ştie că pe lângă histamină sunt implicaţi şi alţi factori. 
În organismul animal, histamina se găseşte complexată cu heparina iar proteinele în 

granulaţiile mastocitelor şi bazofilelor.  
Histamina se formează prin decarboxilarea histidinei prin intermediul histidin-

decarboxilazei, o enzimă prezentă în special în mastocite.  
Ea se mai produce şi în tractul intestinal ca urmarea a activităţii bacteriene. 
Histamina este prezentă în piele, mucoasă gastointestinală, ţesuturi şi în SNC.  
Absorbţia histaminei este restricţionată prin prezenţa în peretele tractului intestinal a 

enzimelor care oxidează şi metilează histamina.  
Inactivarea ei mai poate avea loc în ficat şi în rinichi.  
Principalele enzime implicate sunt:  
- diamin-oxidaza (histaminaza) şi  
- imidazol-N-metil transferaza.  
Acetilarea histaminei poate avea loc în lumenul tractului intestinal şi în ţesuturi după 

absorbţie (fig 10.1). 
Histidinã

Histidin-decarboxilaza

Histamina

Metil-histamina

Imidazol-N-metil transferaza

Diamin-oxidaza
(histaminaza)

Acidul imidazol-acetic  
 

Fig. 10.1. Biosinteza şi degradarea histaminei 
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În unele ţesuturi cum ar fi mucoasa stomacului (unde menţine secreţia bazală de 
acid), histamina are un turn-over rapid, deci este sintetizată şi acţionează imediat.  

În alte locuri, cum este pielea, histamina poate fi sintetizată şi depozitată în mastocite 
şi de aici va fi eliberată din granulaţiile mastocitelor prin competiţia cu situsurile de legare 
a heparinei, prin exocitoză60 din mastocit.  

Distrugerea mastocitelor are loc ca urmare a factorilor fizici care acţionează asupra 
ţesuturilor sau legarea antigenului cu anticorpii reaginici pe suprafaţa celulei (cu 
implicarea şi activarea fosfolipazei A), astfel crescând permeabilitatea membranei.  

Agoniştii β-adrenoceptorilor inhibă activitatea secretorie a mastocitelor, cum fac 
drogurile care blochează α-adrenoceptorii şi agenţii care chelatează Ca2+. 

Acţiune. Histamina produce contracţia musculaturii netede a tractului digestiv, 
uterului şi bronhiilor.  

Capacitatea histaminei de a relaxata musculatura bronhială la ovine serveşte la 
accentuarea diferenţelor interspecifice în ceea ce priveşte răspunsul la existenţa histaminei.  

Histamina, de asemenea, antrenează contracţia musculaturii netede a vaselor (ex: 
venele hepatice ale ficatului la câine, arteriolele pulmonare ale pisicilor) dar duce la 
relaxare în alte locuri cu ar fi venulele şi arteriolele mici.  

Vasodilataţia asociată cu extravazarea de fluid şi proteină, datorată permeabilităţii 
crescute a venulelor, duce la o scădere a presiunii sangvine, hemoconcentrare şi tahicardie. 

Schimbarea permeabilităţii depinde de contracţia şi distanţarea celulelor endoteliale.  
 

Administrată intradermic provoacă aşa numitul triplu-răspuns:  
 

Vasele mici de la locul injectării se dilată, apoi se dilată vasele din vecinătate pe 
calea unui reflex axonal. În final, plasma extravazează pereţii majorităţii vaselor dilatate 
considerabil, zona centrală de reacţie devine edemaţiată şi apare mai ridicată.  

Această secvenţă de revărsare, umflare, ridicare care constituie triplul răspuns, 
apare după o înţepătură de ac (ce conţine histamină) şi a sugerat denumirea medicală de 
urticarie pentru a identifica fenomenul. 

Histamina poate stimula terminaţiile nervoase, ceea ce se ştie de la durerea şi 
usturimea care apare ca urmare a înţepării cu un ac, ceea ce a dus la presupunerea faptului 
că histamina este mediatorul periferic al  durerii şi usturimii.  

Ca răspuns la histamină glandele exocrine secretă, în special în stomac unde este 
produsă o secreţie acidă , astfel medulo-suprarenala eliberează catecolaminele.  

În sistemul nervos, histamina poate stimula terminaţiile senzitive şi facilitează 
transmiterea ganglionară, şi funcţionează ca transmiţător pentru neuronii histaminergici în 
SNC .  

Histamina acţionează pe calea receptorilor de membrană şi produce depolarizarea 
membranelor şi ridicarea concentraţiei de calciu liber. În unele locuri produce de 
asemenea acumularea de AMPc.  

Receptorii se divizează în subpopulaţii H1 şi H2 care pot fi blocate sau stimulate 
relativ selectiv.  

De exemplu 2-metil-histamina este un agonist H1 în timp ce betazolul, analogul 
pirazolic al histaminei, este un agonist H2.  

Betazolul se utiliza pentru a testa capacitea secretorie a mucoasei gastrice.  
Pe lângă utilizarea în scop de diagnostic, histamina nu are alte aplicaţii medicale.  
Semnele clinice produse de aceasta sunt salivaţia, voma (la specii capabile să 

vomite), durere abdominală (colică) şi diaree, dilataţia capilarelor de la nivelul pielii şi 
pierdere însemnată de căldură, puls slab dar rapid, scăderea volumului de sânge circulant 
cu pierdere de fluid şi posibil proteină, creşterea frecvenţei respiratorii cu dispnee acută. 

                                                           
60 Exocitoza este un proces activ care necesită intervenţia Ca2+  care contribuie la eliberarea histaminei indusă de unele substanţe 
(morfina, curara, penicilina, tetraciclina) la fel şi unele toxine veninuri şi alte componente- 
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Efectele histaminei pot fi combătute prin utilizarea antagoniştilor farmacologici sau 
fiziologici.  

Antagoniştii fiziologici sunt aminele simpaticomimetice:  
 

• adrenalina,  
• noradrenalina,  
• efedrina etc.  
 

Aceste mdicamente sunt încă utilizate în combaterea semnelor cardiovasculare. 
Antagoniştii farmacologici includ antihistaminicele clasice care sunt antagonişti ai 

acţiunii histaminei la nivelul receptorilor H1.  
Aceste substanţe nu antagonizează unele activităţi ale histaminei cum ar fi 

capacitatea de stimulare a secreţiei gastrice.  
Asemenea acţiuni urmează activării receptorilor H2 pentru care există antagonişti 

specifici .  
 

10.1.1.1. Antihistaminicele clasice 
 

În utilizarea clinică aceste substanţe nu au fost pe deplin eficiente.  
Acest lucru, acum ştim, că se datorează numărului mare de mediatori implicaţi în 

reacţiile alergice şi în cele inflamatorii.  
Oricum, aceste medicamente au fost de mare ajutor în lămurirea deplină a procesului 

inflamtor, care decurge în faze şi care are complexitate variabilă, şi poate avea utilitate 
clinică la acele specii la care histamina este un mediator major cum ar fi omul şi câinele.  

Majoritatea antihistaminicelor sunt baze slabe care conform structurii de bază sunt 
similare histaminei: 

 

R X C1 C2 N

, 
 

În prima formulă, R este compus din una sau mai multe grupări ciclice, care pot fi 
aromatice, heterociclice sau amândouă şi în care X poate fi încorporat (prometazina).  

Locul lui X din formula generală poate fi luat de un atom de azot (tripelenamină); 
oxigen (difenhidramină), respectiv carbon (clorfeniramină)(fig. 10.2). 

 

CH2 CH2 NH2

HN N
 

 

Histamina 
 

CH2
CH3

CH3

CH3

NS N CH

 
 

Prometazina 
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H
N

 
Antazolina 

 

Fig.10.2. Histamina şi principalele antihistaminice 
 
Terapia antihistaminică este un tratament simptomatic şi trebuie continuat până cauza 

primară încetează să mai acţioneze.  
Dacă alergiile sunt acute şi severe, antihistaminicele acţionează prea lent pentru a fi 

utilizate deci, se recomandă ca prima dată să se utilizeze adrenalina, urmată de 
administrarea orală sau intramusculară a unui antihistaminic.  

Terapia sistemică se va continua până la 3 zile.  
Calea intravenoasă compoartă riscul stopului cardiac deci mai bine se evită. 

Administrările topice pot determina sensibilizări.  
Condiţiile în care antihistaminicele sunt foarte eficiente sunt cele care sunt asociate 

cu congestia alergică, edemul, pruritul (cum ar fi urticaria), alergia la ser şi la muşcăturile 
de insecte.  

În plus, stările asociate cu distrucţii tisulare masive sunt menţionate ca beneficiatoare 
ale utilizării antihistaminicelor prin combaterea cantităţilor mari de histamină eliberate şi 
absorbite care ar putea fi în detrimentul animalului cum ar fi cazurile de mastită 
gangrenoasă septică acută, metrita septică, retenţie placentară, mioglobinuria, azoturia.  
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Acţiunile asupra SNC s-au dovedit a fi sedative, supresia tusei şi controlul oboselii la 
câini. Utilizarea antihistaminicelor în combaterea problemelor bine cunoscute au dat 
adesea rezultate dezamăgitoare, şi este unanim acceptat că aceste substanţe sunt mult mai 
valoroase în scop preventiv decât în scop curativ .  

 
Efectele secundare  

 

Urmarea administrării antihistaminicelor poate să determine efecte secundare: 
 

1. Depresia S7C care care rezultă în urma scăderii sedării, în timpul tratamentului, 
putând fi de valoare. Acest efect se însumează cu cel al altor depresivi al S7C, şi a dus 
la căutarea unui antihistaminic lipsit de efecte sedative.  

2. Efecte anestezice locale de 3-4 ori mai mare decât cele ale procainei dar numai în 
cazul dpăşirii concentraţiei sau dozei terapeutice. 

3. Perturbări gastrointestinale la animalele monogastrice când se prelungeşte 
administrarea orală. 

4. Perioade prelungite de excitaţie poate să apară ca urmare a administrării 
intravenoase şi poate necesita sedare cu barbiturice.  

5. Interferenţă marcantă cu procedurile de diagnostic alergic cum ar fi tuberculinarea. 
Antihistaminicele trebuie evitate în cursul unor asemenea testări.  

6. Antagonizează activitatea unor transmiţători: acetilcolina, adrenalina, 5-
hidroxitriptamina. 

 
10.1.2. Blocanţii H1 

 
Antazolina clorhidrică  
Este un compus mai puţin activ dar şi mai puţin iritant local decât multe alte 

antihistaminice.  
Acest fapt se poate valorifica în cazurile oftalmologice (instilaţiile conjunctivale). 
 
Difenhidramina clorhidrică  
Este un agent mult mai activ decât precedentul efectele apar mult mai rapid iar 

acţiunea durează mai mult.  
Este un sedativ destul de puternic, iar proprietăţile sale antiemetice pot fi utilizate în 

prevenirea răului de maşină.  
Efectul său anestezic local este util în combaterea pruritului.  
Acţiunea asemănătoare atropinei poate fi utilă în cazul combaterii iritaţiei căilor 

respiratorii superioare.  
Dozele la animalele mici este 1 mg/kgc., iar la animalele mari 0,25-0,5 mg/kgc.  
 
Maleatul de mepiramină  
Este antihistaminicul cu timpul de acţiune mai scurt decât precedentul şi un efect mai 

slab sedativ şi anestezic local. 
 
Clorfeniramina  
Este un antihistaminic activ însă cu efect sedativ mai slab decât difenhidramina.  
Durata mai scurtă de acţiune nu are însemnătate practică dacă se obţine eliberarea 

susţinută prin administrare orală.  
Doza pentru câini este 0,4-2 mg/kgc., o administrare o dată la 12 ore.  
 
Clorura de prometazină  
Are o acţiune intermediară între clorfeniramină şi difenhidramină dar are efectul cel 

mai depresant asupra SNC.  
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Deasemenea, are cel mai bun efect în prevenirea răului de maşină şi cel mai mare 
efect atropinic dintre toate antihistaminicele.  

Doza pentru cai şi bovine este 1,5-2 mg/kgc., în administrări i.m. o dată pe zi.  
 
Tripelenamina clorhidrică 
Are o durată de acţiune scurtă, spre medie.  
Deşi are efecte sedative la om, pare a avea efecte stimulative asupra vacilor cu febră 

de lactaţie dacă s-a administrat lent intravenos.  
Dozajul pentru bovine şi cabaline este de 0,5 mg/kgc., i.m. o dată la 8 ore, cu o doză 

maximă care să nu depăşescă 240 mg. La multe antihistaminice moderne s-a încercat 
excluderea componentei sedative cum ar fi terfenazina, astemizolul.  

Acest efect se poate obţine prin utilizarea unor substanţe care nu pot sau au 
penetrabilitate scăzută a barierei H.E. 

De reţinut că depresia S7C nu este tot timpul un dezavantaj în terapia veterinară. 
 

10.1.3. Blocanţii H2  

 
Una din puţinele utilităţi clinice pe care histamina le are este testul de diagnostic care 

determină capacitatea secretorie a mucoasei gastrice şi se măsoară după administrarea 
subcutanată a histaminei.  

Răspunsul stomacului la histamină nu este blocat de alte antihistaminice, ceea ce a 
dus la recunoaşterea existenţei a două tipuri de receptori pentru histamină.  

Secreţia crescută de acid, stimularea altor secreţii exocrine, unele cazuri de inhibare a 
contracţiei musculaturii netede, intensificarea funcţiei caridace şi contribuţia la dilataţia 
susţinută a vaselor de sânge de calibru mic sunt schimbări importante mediate de către 
receptorii H2.  

Alte acţiuni ale histaminei, exceptând cele blocabile de antihistaminice, sunt cele 
mediate de receptorii H1.  

Medicamentele care posedă proprietăţi care previn acţunea H2 ale histaminei au fost 
prima oară prezentate în anii 70 şi s-au denumit blocanţi H2.  

Primul dintre reprezentanţii grupului a fost burimamida, dar a avut dezavantajul că 
se absoarbe greu din tractul intestinal şi de aceea a fost urmat în scurt timp de alţi analogi 
mai eficienţi cum ar fi metiamida (dar după o vreme s-a dovedit că şi aceasta ar produce 
agranulocitoză), cimetidina şi ranitidina (Fig. 10.3, 10.4).  
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Fig. 10.3. Ranitidina 
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Fig. 10.4. Cimetidina 
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La amândouă substanţele moleculele sunt asemănătoare cu cele ale histaminei , 
aceste substanţe acţionând ca antagonişti competitivi ai histaminei. Aceste substanţe sunt 
importante când este necesară controlarea producţiei de acid în mucoasa stomacală 
hiperproducătoare de acid. Ulcerul duodenal este un exemplu elocvent în acest sens. Lipsa 
efectelor secundare grave se datorează slabei penetrări a SNC şi prin lipsa importanţei 
funcţionale a altor structuri decât receptorii H2 din mucoasa gastrică.  

Medicamentele H2 blocante sunt utilizate în mod curent în cadrul mai multor studii şi 
a urmărit o înţelegere cât mai bună a rolului histaminei în anumite procese fiziologice şi 
patologice şi fără dubiu în urma acestor studii vor avea aplicabilitate terapeutică mult mai 
largă. De exemplu s-a demonstrat că acţiunile histaminei asupra vaselor de sânge au fost 
mai complet şi mai durabil supresate prin combinarea antihistaminicelor H1 şi H2  blocante. 

 
10.1.4. Inhibiţia eliberării histaminei 

 
Cromoglicatul de sodiu (Sodium cromolin)  
Este un medicament utilizat în prevenirea astmului la om dar poate avea potenţiale 

utilizări la animale (Fig. 10.5). 

 

O OO O

O
O

CH2 CH2CH

CONaNaOC

OH

 
 

Fig. 10.5. Cromoglicatul de sodiu 
 

Acţiune. Compusul nu are nici efecte antihistaminice şi nici proprietăţi de relaxare ale 
musculaturii netede însă previne eliberarea histaminei şi a altori mediatori care intervin în 
reacţiile alergice pulmonare. Acest efect este mediat prin intermediul mastocitelor 
pulmonare. În urma expunerii la medicament mastocitele încetează să se mai degranuleze 
în prezenţa antigenului. Mai mult decât atât, nu se activează pătrunderea calciului în 
mastocite ca urmare a expunerii la antigen şi se presupune că acest medicament mai 
limitează şi disponibilitatea calciului pentru mastocite.  

Oricum, modul lui de acţiune recunoscut este stabilizarea mastocitelor.  
Studiile recente au arătat capacitatea cromoglicatului de a inhiba eliberările care sunt 

dependente de IgE a radicalilor liberi din plachete care duc la suferinţe tisulare.  
Prezenţa masivă a plachetelor în plămân determină reacţii de hiperestezie în paralel 

în bronhii. Medicamentul se găseşte sub formă de pulbere şi se administrează prin inhalare 
şi nu se absoarbe complet din intestin, altă valoare decât profilactică nu are.  

Fireşte, efectul cromoglicatului de sodiu este specific pulmonului.  
Se mai poate aplica local la nivelul ochiului şi nasului.  
Acest agent este valoros mai nou este util în controlul bolilor respiratorii alergice la 

cabaline. Soluţia cu medicament se va pulveriza cu un dispozitiv portabil prin intermediul 
unei măşti faciale. Se vor utiliza doze zilnice de 80 mg.  

 
5-Hidroxitriptamina (5-HT)(Enteramine, Thrombocytin) (fig. 10.6).  
Este 3-(2-Aminoethyl)-1H-5-indololul 

 

CH2 NH2CH2HO

N
H  

 

Fig. 10.6. Serotonina (5-HT) 
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Această substanţă cunoscută şi sub denumirea de serotonină sau vasotonină.  
Substanţă care a fost cristalizată în 1948 şi sintetizată în 1951, fiind încadrată ca 

substanţă vasoconstrictoare eliberată din plachetele expuse trombinei în cadrul procesului 
de coagulare.  

Acum se ştie că 5-HT apare în celulele argentafine ale tractului gastrointestinal.  
De asemenea a fost identifcat şi în mastocitele şobolanilor, şoarecilor şi bovinelor, 

specii la care se eliberează în cadrul recţiilor anafilactice.  
Serotonina este prezentă şi în alte ţesuturi şi este o substanţă transmiţătoare 

inhibitoare SNC, (în neuronii care reglează nivelurile hormonilor pituitari care intervin în 
eliberare.  

Producerea în celulele argentafine şi în neuronii triptaminergici ai SNC prin 
hidroxilarea triptofanului la 5-hidroxi-triptofan şi apoi decarboxilarea la 5-HT este redată 
în Figura 10.7. 

5-HT sangvin este stocat în plachete doar ca ganulaţii ale celulelor argentafine şi ale 
mastocitelor, care pot acumula 5-HT împotriva gradientului de concentraţie. 

Eliminarea 5-HT are loc ca urmarea unei reacţii de oxidare catalizată prin 
intermediul monoamin-oxidazelor la acidul 5-hidroxiindolacetic şi excreţie prin urină. 

Mai poate urma şi calea acetilării la N-acetil 5-hidroxitriptamină sau metilare la 5-
metoxitriptamină.  

Acetilarea urmată de metilare converteşte 5-HT în melatonină în glanda pineală. 
 
Reserpina  
Eliberatoare de noradrenalină eliberează şi 5-HT stocat şi se presupune că, epuizarea 

5-HT din creier este responsabilă de producerea depresiei de către reserpină.  
În mod asemănător, antidepresivele triciclice inhibă repătrunderea neuronală atât a 

noradrenalinei cât şi a 5-HT. 
 

Triptofan

Triptofanhidroxilaza

5-Hidroxi-triptofan

Dopa-decarboxilaza
(decarboxilaza acidului 1-aromatic)

5-Hidroxitriptamina
    (SEROTONINA)

MAO (Monoaminooxidaza)
+ 
aldehid-dehidrogenaza

5-Metoxitriptamina

Acidul 6-Hidroxi-indolacetic (5HIAA) 
 

Fig. 10.7. Biosinteza şi degradatea serotoninei (5-HT) 
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Acţiunea 5-HT determină contracţia majorităţii muşchilor netezi din vasele de sânge 
însă dilată arteriolele şi astfel permite extravazarea plasmei, efect dat de creşterea 
permeabilităţii.  

Prin acţiunea directă se va produce şi contracţia musculaturii netede intestinale, 
uterine şi a arborelui bronhic.  

Neuronii din SNC pot fi stimulaţi sau inhibaţi iar adrenalina va fi eliberată din 
medulosuprarenală. Eliberarea noradrenalinei în schimb este inhibată presinaptic.  

Multe din efectele 5-HT sunt urmarea acţiunilor reflexe datorate stimulării 
terminaţiilor nervoase senzitive, cum ar fi reflexul peristaltic al intestinului şi scăderea 
motilităţii cardiace.  

Interacţiunea dintre posibilităţile variate de acţiune este probabil baza pentru 
variaţiile individuale şi interspecifice ale răspunsului la 5-HT.  

Acţiunea 5-HT este consecutivă legării la receptorii membranari, iar efectele care 
urmează se vor răsfrânge asupra permeabilităţii membranare şi a mesagerilor secundari.  

Subdiviziunea unor asemenea receptori în două tipuri a fost făcută pe baza studiilor 
răspunsurilor agoniste/antagoniste.  

 
10.1.5. Antagoniştii 5-hidroxitriptaminei 

 
Se cunosc antagonişti competitivi ai efectelor vasculare ale 5-HT.  
Mulţi dintre aceştia pot fi utilizaţi în controlarea anafilaxiei la bovine.  
Majoritatea sunt membri ai grupei ergotaminelor (cum ar fi dihidroergotamina) sau 

derivaţi simpli ai acidului lisergic (LSD) cum este dietilamida acidului lisergic, acidul 2-
bromolisergic şi metisergidul.  

La om aceste structuri sunt utilizate ca halucinogene în psihoterapie, în tratamentul 
migrenelor şi în cotrolul preoperator al ţesutului tumoral argentafin. 

 
Ciproheptadina (Fig. 10.8.)  
Este o structură care antagonizează competitiv atât histamina cât şi serotonina.  
Unele antihistaminice derivate din fenotiazină au de asemenea efecte anti 5-HT, cum 

ar fi trimeprazina o substanţă utilă în controlul pruritului din bolile pielii la câini. 
 

N CH3

 
 

Fig. 10.8. Ciproheptadina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
368 

 
 
 

10.2. Peptidele 
 

10.2.1. Bradikinina 
 

Bradikinina a fost descrisă încă din 1960 ca fiind o nonapeptidă cu lanţul drept, care 
este produsă de activitatea enzimatică a unui precursor circulant inactiv al α2–globulinei 
denumit bradikininogen.  

Enzimele (kininogenazele, kalicreinele), sau precursorii enzimelor (kalicreininogene, 
pre-kalicreine) sunt prezenţi în sânge, fecale, urină şi majoritatea secreţiilor glandulare.  

Ei pot fi eliberaţi în unele reacţii antigen-anticorp.  
Kalicreina plasmatică şi enzima proteolitică, tripsina, pot scinda kininogenul cu 

greutate moleculară mare în bradikinină. Concentraţia de precursori este mult scăzută după 
o alergie severă şi prelungită cum este de exemplu astmul la om.  

Contactul cu suprafeţele străine cum ar fi sticla, sau expunerea la colagen ca urmare a 
unor leziuni, converteşte pre-kalicreinele în kalicreine prin activarea factorului de protează 
Hageman aşa numitul iniţiator al mecanismului de coagulare (factorul XII). 

Kalicreina poate activa şi plasminogenul şi sistemul complement putând contribui în 
diferite moduri la procesul inflamator şi cel al coagulării. (Fig. 10.9). 

Inhibitorii kalicreinei pot fi extraşi din sânge şi din diferite ţesuturi, de exemplu 
producţia din pulmonii bovinelor a unei polipeptide cu lanţ drept cu 58 aminoacizi numită 
aprotinină dar identică cu α-antitripsina.  

Trimeprazina şi ciproheptadina au de asemenea efecte anti-bradikinină. 
Bradikinina este cel mai eficient vasodilatator şi duce la o scădere a presiunii 

sângelui şi la o creştere a permeabilităţii capilare. 
Venele se contractă la fel ca şi arterele mari.  
Aceste schimbări şi creşterea activităţii şi a debitului cardiac vor duce la instalarea 

edemului. Substanţa şi-a primit numele datorită contracţiei uşoare a musculaturii netede 
intestinale şi contracţiei produse în musculatura uterină şi cea bronhială.  

Apariţia sa în asociere cu glandele exocrine presupune un rol funcţional secretor 
poate chiar o modulare locală a circulaţiei sângelui prin glandă.  

În plus, bradikinina produce eliberarea adrenalinei din medulo-suprarenale şi 
stimularea ganglionilor autonomi.  

 

Fact. Hageman
 (Factorul XII)

Bradikininogen

Tripsina

Plasmina
XIIa   Pre-kalicreina

(Factorul Fletcher)
Kalicreina
 (plasma)

Bradikinina

Peptide

Kalidina

suprafata
incarcata
negativ

Aminopeptidaza Kininaze

    Produse ale
sistemului imunitar  

determina liza
  kalicreinei

GM= 110.000

Kininogen
GM=70.000 (Fact. Fitzgerald)

Pre-kalicreina
(celule secretorii)

 
 

Fig. 10.9. Etapele eliberării kininei. 
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Toate evenimentele metabolice, cu excepţia activării pre-kalicreinei au loc în 
plasmă, kalicreinele exercitând un feed-back pozitiv asupra factorului Hageman (XII). 

Acţiunile cele mai marcante sunt cele din cadrul procesului inflamator timpuriu 
(vasodilataţia, permeabilitatea vasculară crescută, durerea şi acumularea leucocitelor).  

Abilitatea de a creşte nivelurile prostaglandinelor prin intermediul activării 
fosfolipazei A2  probabil, contribuie la aceste efecte.  

Ca şi la acetilcolină efectul vasodilatator este dependent de endoteliu . 
 

10.2.2. Kalidina 
 

Este kinina specifică glandelor salivare, pancreasului, rinichilor format din kininogen 
cu greutate moleculară mică.  

Este lisil bradikinina, care este o decapeptidă 
În glande sau în plasmă poate fi transformată în bradikinină prin acţiunea kinazelor sau 

prin aminopeptidaza plasmatică. Kininaza II, este considerată identică cu angiotensina I.  
Ea converteşte 90% din kinine printr-un singur pasaj prin pulmon.  
O legătură cu funcţia renală s-a identificat prin nivelele de kalicreină din urină care 

pot creşte ca urmarea acţiunii aldosteronului. Amândouă kininele au timp de înjumătăţire 
plasmatică foarte scurt, de 20 secunde şi ambele acţionează prin receptorii de membrană 
utilizând întregul şir al mesagerilor secundari.  

Substanţe asemănătoare kininelor au fost extrase din veninurile viespilor, şerpilor şi 
scorpionilor. Apariţia lor în corelaţie cu glandele exocrine presupune existenţa unui rol 
funcţional în secreţie, poate modularea fluxului sangvin prin glandă.  

Oricum, în ciuda activităţii lor, răspândirii largi şi a efectelor relevante în multe 
ţesuturi, rolurile fiziologice şi patologice au fost atribuite kininelor şi altor peptide cu 
acţiuni similare.  

 
10.2.3. Substanţa P 

 
A fost extrasă prima oară din creierul şi intestinul calului.  
Molecula este o undecapeptidă şi se găseşte formată în masa intestinală în asociere cu 

elementele neuronale. Are aceleaşi efecte asupra tractului intestinal ca şi bradikinina dar 
aceste efecte se instalează mai rapid.  

Substanţa P poate acţiona asupra menţinerii peristaltismului intestinal sau ca un 
transmiţător în sistemul nervos periferic sau în SNC.  

În acest cotext s-a arătat că mediază bronhoconstricţia vagală, transmiterea senzaţiei 
dureroase şi vasodilataţia.  

 

10.2.4. Angiotensina 
 

Celulele juxta-glomerulare eliberează renină ca răspuns la existenţa ischemiei, 
hiponatriemiei sau datorită activării β-adrenoceptorilor.  

Aceasta separă decapeptida angiotensina I din precursorul α-globulinic din plasmă 
(angiotensinogen). Enzima convertoare a angiotensinei (ACE) prezentă în endoteliul 
vaselor mici de sânge ale pulmonului, rinichiului şi din alte părţi va transforma 
angiotensina I în octapeptida specifică, angiotensina II.  

Aminopeptidaza elimină reziduul pentru a forma heptapeptida specifică mai puţin 
activă: angiotensina III.  

Angiotensina II este un vasoconstrictor puternic având putere de 40 de ori mai mare 
decât noradrenalina şi produce creşterea presiunii sângelui datorită acţiunii directe asupra 
muşchilor netezi din pereţii vaselor.  

Acţiunea va fi însoţită de eliberarea adrenalinei, facilitarea eliberării şi acţiunii  sau 
eliberarea noradrenalinei şi stimularea ganglionilor (Fig. 10.10). 
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Angiotensina nu este un mediator al inflamaţiei şi este inclusă în această grupă 
datorită legăturii chimice cu kininele.  

Acţiunea sa se termină rapid datorită preluării şi activării proteazelor, timpul său de 
înjumătăţire fiind sub un minut.  

Poate funcţiona bine dacă se menţine un flux sangvin adecvat.  
Alt rol fiziologic este stimularea secreţiei aldosteronului ceea ce cauzează retenţia 

sodiului şi creşterea volumului plasmei deci este responsabilă pentru menţinerea volemiei.  
 

 Angiotensina
(alfaglobulina)
 

Renina 

Angiotensina I

Angiotensina II

Angiotensina III

10 aminoacizi

7 aminoacizi

8 aminoacizi

Peptidaze

Peptide

Enzima convertoare a
   angiotensinei (ACE)

Aminopeptidaza

 
 

Fig. 10.10. Biosinteza şi degradarea angiotensinelor 
 

Traseul renină-angiotensină-aldosteron este inclus în etiologia hipertensiunii.  
Angiotensina va creşte volumul de sânge circulant, va stimula central activitatea 

simpatică, va creşte consumul de apă şi eliberarea hormonului antidiuretic şi produce 
constricţie în majoritatea patului vascular. Prin eliberarea aldosteronului se produce 
retenţia de apă şi sodiu şi ca urmare formarea edemului. Analogii agonişti ai angiotensinei 
II sunt disponibili pentru reglarea hipotensiunii de (angiotensinamida) şi analogi 
antagonişti (saralasina).  

 

Captoprilul  
Este un antagonist administrat pe cale orală cu afinitate mare pentru enzima 

convertoare a angiotensinei. Este un medicament demonstrat pentru controlul 
hipertensiunii şi nu are efecte secundare. În mod normal bradikinina este inactivată de către 
enzima convertoare a angiotensinei şi astfel captoprilul are doi componenţi puternici în 
acţiunea sa antihipertensivă. 

 
10.2.5. Peptida vasoactivă intestinală  
(eng. Vasoactive Intestinal Peptide) 

 

Este o peptidă compusă din 28 aminoacizi izolată în 1972.  
Ca alte peptide s-a izolat prima dată din tractul intestinal şi mai apoi a fost găsită în 

sistemul nervos.  
Ea relaxează musculatura netedă , sporeşte secreţiile exocrine, şi este eliberată de 

neuronii VIP-ergici, este un neurotransmiţător din creier şi produce glicogenoliză.  
Peptida poate să apară şi în celulele care conţin atât 5-HT cât şi substanţa P, caz în 

care eliberarea lor simultană produce cotransmisie. 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
371 

 
 
 

10.3. Reacţia inflamatorie  
 

Deşi anafilaxia, inflamaţia şi febra au fost considerate entităţi separate s-a constatat 
că ele sunt defapt expresii ale răspunsului organismului la stimuli recunoscuţi ca fiind 
străini organismului.  

Nu este surprinzător faptul că există elemente comune între diferitele mecanisme de 
apărare cum sunt mesajele chimice care conduc la acţiunea evazivă; golirea tractului 
intestinal, diluarea şi inactivarea toxinelor şi substanţelor toxice, eliminarea agenţilor 
patogeni, concentrarea sângelui şi regenerarea ţesuturilor şi repararea lor.  

Mediatorii produc probleme datorită interacţiunii directe cu celulele gazdă şi 
medicamentele folositoare din punct de vedere clinic care modulează consecinţele şi 
funcţionează în principal ca antagonişti la nivelul receptorilor şi mediatorilor.  

În contextul inflamaţiei, importanţa lor este ca iniţiatori ai stazei vasculare, 
extravazare şi migrarea leucocitelor. .  

Exsudatul rezultat va conţine substraturile necesare pentru extinderea locală a 
reacţiilor prin intermediul kininelor, cascada coagulării şi sistemul complement . 

Sistemul complement, mai degrabă decât mecanismul coagulării, este o serie de 
precursori enzimatici preexistenţi din proteinele plasmatice.  

Activarea factorilor se face prin legarea la imunoglobulina care la rândul ei este 
legată la complexul antigen-anticorp.  

Oricum, factorul central, C3, poate fi activat de plasmină, trombină, kalicreină, sau 
neutrofile. 

Factorii activaţi vor detemina secreţia mastocitelor şi contracţia musculaturii netede. 
Ei vor opsoniza bacteriile, ceea ce va facilita fagocitoza, chemotaxia, sau dacă pereţii 
celulelor sunt foarte afectaţi pot duce la liză.  

Există multe tipuri de celule, altele decât mastocitele, implicate în formularea 
răspunsurilor imunologice şi inflamatorii.  

Unele dintre acestea produc mai multe tipuri de mediatori, mulţi dintre aceştia 
mediind nu numai celula din ţesutul normal dar şi pe celulele inflamatorii.  

Există, însă substanţe a căror activitate este direcţionată împotriva limfocitelor care, 
prin producţia de anticorpi contribuie mult la partea umorală a imunităţii adaptative şi, de 
aici, răspunsul inflamator este direcţionat fie spre antigenul de origine străină fie endogenă.  

Limfocitele eliberează factori chemotactici care atrag fagocitele asigurând astfel 
continuarea şi amplificarea reacţiei locale prin uciderea şi înglobarea invadatorilor sau a 
altor celule şi prin producerea de alţi mediatori .  

 

Aceştia includ: 
 

• chemotaxine adiţionale,  
• factorii de creştere,  
• regulatorii secreţiei de anticorpi, 
• interferonii,  
• histamina, 
• interleukine.  

 

Substanţele care influenţează mediatorii celulari ai răspunsului imun vor modifica 
reacţia inflamatorie. Unele substanţe, cum sunt de exemplu imunomodulatoarele, pot 
stimula sau supresa sistemul imunitar şi au importanţă majoră în tratamentul cancerului.  

Nu se poate diminua importanţa fazei celulare sau târzii a inflamaţiei sau valoarea 
medicamentlor care o pot modifica.  
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În momentul în care se va şti mai mult despre fizilogia, farmacologia, patologia unor 
mesageri ca: interleukinele I-VI, interferonii α , β, γ şi numeroşi alţi factori care încă nu s-
au descoperit vor fi disponibile mult mai multe medicamente.  

 
10.3.1. Mediatorii derivaţi ai fosfolipidelor 

 
Fosfolipidele sunt elemente structurale prezente în stratul lipidic al celulelor 

mamiferelor.  
Ele conţin un acid gras nesaturat format din 20 atomi de carbon denumit acid 

arahidonic.  
Acesta, plus micii derivaţi ai acizilor dihomolinolenic şi eicosapentanoic contribuie 

la producerea arelui grup al mediatorilor numiţi eicosanoide.  
Rata de producere este dependentă de rata deesterificării fosfolipidelor de către 

enzima membranară fosfolipaza A2.  
Enzima este activată de creşterea nivelului calciului liber intracelular şi include 

proteina transportoare de calciu (calmodulina).  
Diacilglicerolul eliberat din fosfatidil-inozitol prin acţiunea fosfolipazei C, poate fi 

clivat de către DAG lipază, pentru producerea glicerolului şi acidului arahidonic pe o cale 
secundară.  

Din descompunerea acidului arahidonic derivă două clase de mesageri eicosanoidici 
şi anume:  

 

prostanoizii şi  
leucotrienele.  
 

Prostanoizii derivă din acidul prostanoic şi sunt reprezentaţi de PGI2 anti-agregant şi 
vasoconstrictorul proagregant TXA2. 

 
10.3.2. Prostaglandinele 

 
Sunt sintetizate din arahidonat pe calea endo-peroxizilor ciclici cu viaţă scurtă cu 

intervenţia unui sistem de enzimatic care necesită oxigen, denumit prostaglandin sintetaza.  
Prostaglandinele cercetate intens din clasa E şi F2 sunt cunoscute ca prostaglandine 

primare.  
Timpul de înjumătăţire foarte scurt al prostaglandinelor se datorează conversiei lor 

complete la 15-keto derivaţi de către enzima prostaglandin 15-dehidrogenaza în pulmon şi 
în alte părţi.  

Acest produs se va reduce şi oxida înaite de a fi excretat prin urină. 
Prostaglandinele determină acţiuni care sunt de o relevanţă imediată la alergie, 

anafilaxie, inflamaţie.  
 
PGF2 α  
Determină efecte constrictoare asupra venelor şi vaselor pulmonare dar poate cauza 

vasodilataţie în alte locuri.  
Deşi prostaglandinele în sine nu cresc permeabilitatea, prostaglandinele stimulează 

atât permeabilitatea cât şi acţiunile producătoare de durere a altor mediatori cum ar fi 
histamina şi kininele.  

Musculatura netedă a tractului digestiv  este contractată de seriile E şi F ale 
prostaglandinelor exceptând musculatura circulară pe care PGE o relaxează.  

Colica este un posibil efect secundar al PGF2α administrată la cal.  
PGE şi PGA inhibă secreţiile gastrice dar stimulează producţia de suc intestinal.  
Musculatura netedă bronhială se relaxează ca răspuns la PGE . 
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PGF2α pe de altă parte este un bronhoconstrictor puternic şi se eliberează în cadrul 
reacţiilor alergice şi anafilactice.  

Atât tipul E cât şi tipul F produc umflături, arsuri şi durere prin administrarea 
intradermică, iar PGE1 determină leucotaxia şi eliberează eritropietina.  

PGE2  determină supresia limfociteloe şi diminuează participarea fibroblastelor în 
inflamaţiile cronice.  

 
Eicosanoizii  
Pot modula funcţia neuronală iar în SNC, sinteza de PGE probabil precede resetarea 

la nivel mai crescut a termoreglării şi producerea febrei.  
Prostaglandinele funcţionează la nivelul unor receptori de membrană specifici 

conducând la schimbări ale permeabilităţii pentru calciu.  
Modificarea concentraţiei intracelulare de AMPc a fost şi ea demonstrată.  
Factorul determinant al biosintezei de prostaglandinelor este sistemul de enzime care 

eliberează acidul arahidonic.  
Fosfolipaza A2 este activată de o varietate de stimuli, incluzând injuriile tisulare dar şi 

de mediatori chimici cum sunt: complementul pentru neutrofile, bradikinina pentru 
fibroblaste sau trombina pentru plachete.  

O cale minoră în două etape eliberează arahidonatul şi diaciglicerolul din 
fosfolipidele membranare prin acţiunea succesivă a fosfolipazei C şi a diacilglicerol 
lipazei.  

A fost posibilă găsirea unor substanţe care interferează cu acţiunea fosfolipazelor 
(mepacrina, quinacrina, clorpromazina, lipocortina indusă de glucocorticoizi) şi a 
ciclooxigenazelor (aspirina, fenilbutazona, indometacina).  

Într-adevar această acţiune se ştie acum că explică efectul benefic al )SAID (7on 
Steroidic Ant Inflamator Drugs = medicamente anti inflamatorii nesteroidice) asupra 
febrei, durerii şi inflamaţiei.  

Mai mult decât atât, s-au descoperit analogi structurali ai acidului arahidonic, care 
inhiba calea prostaglandin-ciclo-oxigenazică.  

 
10.3.3. Leucotrienele (LT) 

 
Substanţa lent reactivă a anafilaxiei (SRSA = Slow Reacting Substance of 

Anaphylaxis) este numele dat activităţii identificate în perfuzatul pulmonar în urma 
stimulării antigenice.  

S-a presupus că aceasta ar fi responsabilă pentru faza susţinută a anafilaxiei care nu 
ar fi putut fi suprimată de către antihistaminice, aşa cum puteau fi suprimate fazele 
timpurii.  

Numele SRSA descrie defapt declanşarea lentă a contracţiilor pe care tranzitul 
intestinal l-ar putea produce în ileonul izolat de cobai, însă toate încercările de a 
caractreriza molecula responsabilă au eşuat până în anii 70.  

Apoi s-a identificat calea pe care s-a putut reproduce activitatea SRSA din acidul 
arahidonic prin intermediul polimorfonuclearelor în cultură.  

Mediatorii care s-au descoperit s-au denumit leucotriene şi se formează prin acţiunea 
neutrofil 5-lipooxigenazei asupra acidului arahidonic.  

Acestea intră împreună cu prostaglandinele în familia, în continuă creştere, a 
eicosanoizilor şi sunt acizi graşi hidroxilaţi cu catenă dreaptă.  

Cei mai activi membri sunt leucotrienele: LTC4, LTD4 şi LTE4 care sunt peptide 
conjugate şi care probabil, intervin în activitatea SRSA.  

O caracteristică importantă, care contrastează cu prostaglandinele, este faptul că 
NSAID nu inhibă conversia lipo-oxigenazică a acidului arahidonic în derivatul său 5-
hidroxiperoxid.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
374 

Din acest derivat se formează 5,6-epoxidul, LTA4 de unde derivă toate leucotrienele. 
LTB4 este 5,12-dihidroxi-ETE, în timp ce LTC4 este un glution conjugat.  

În continuare, eliminarea reziduului γ-glutamil din LTC4 duce la formarea LTD4, iar 
eliminarea reziduului glicil va conduce la formarea LTE4. 

Cele trei substanţe produc la majoritatea speciilor bronhoconstricţie puternică şi 
creşterea secreţiei de mucus a SRSA.  

Musculatura netedă vasculară şi a organelor interne se contractă şi ea, însă efectul 
final asupra sistemului circulator este hipotensiunea acompaniată de creşterea marcantă a 
permeabilităţii capilarelor.  

LTB4 produs în principal în neutrofile este o leocotaxină puternică şi astfel leagă 
fazele umoral şi celular a unui răspuns inflamator, asigurând în acest fel prelungirea 
timpului de dilatare şi de extravazare a venulelor.  

Contribuţia SRSA la bronhoconstricţie în cadrul reacţiei alergice induse 
experimental, atât in vivo cât şi in vitro poate fi antagonizată de către salicilaţi şi de mult 
mai puternicul meclofenamat de sodiu.  

Antihelminticul dietilcarbamazina, poate inhiba elaborarea SRSA în timpul 
anafilaxiei, proprietate care ar putea contribui la tratarea bronşitei parazitare acute la 
bovine.  

 
10.3.4. Factorul de activare plachetară 

(eng. Patelet Activating Factor) 
 

Plachetele au abilitatea de a interveni împreună cu celulele endoteliale în coagularea 
sângelui şi de a converti PGH2 în prostaciclină la nivelul celulelor endoteliale sau în 
tromboxan A2 la nivelul plachetelor.  

Corelaţia este şi mai stânsă prin faptul că celulele endoteliale produc de asemenea 
factorul de activare a plachetelor.  

Acest lipid activ poate produce vasodilataţie, creşterea permeabilităţii, hiperalgie şi 
bronhoconstricţie.  

Această substanţă poate fi produsă de celulele albe la locul inflamaţiei şi este o 
chemotoxină puternică, ducând la aderarea leucocitelor la endoteliu.  

Este produsă de substanţa derivată din membrana celulară numită alchilacil-glicero-
fosforilcolină sub acţiunea fosfolipazei A2. 

PAF este un mediator puternic al inflamaţiei şi este substanţa cea mai recent 
descoperită ca participând la declanşarea chimică a astmului, făcând ca plachetele şi 
eozinofilele să migreze în ţesutul pulmonar şi hiperexcitabilitate bronhială.  

Nu se cunosc antagonişti PAF cu utilizare clinică, deşi s-au testat multe medicamente 
şi s-au găsit a fi valoroase, de exemplu prevenirea şi treatamentul şocului septic şi 
anafilactic.  

 
10.3.5. Compuşii adenilici 

 
Adenozina.  
Este un nucleozid identificat în tot organismul şi are multe funcţii importane.  
Prezenţa ubicvitară în celule semnalează faptul că este eliberată oriunde sunt injurii 

în organism.  
Adenozina se eliberează sub formă de AMP, ADP şi ATP la nivelul suprarenalelor.  
De asemenea poate fi eliberată şi de către celulele depolarizate din creier.  
ATP-ul este considerat ca fiind o substanţă transmiţătoare a nervilor purinergici, iar 

eliberarea lui se asociază cu vasodilataţia locală, care este un proces mediat de reflexele 
antidromice din nervii senzitivi.  
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Compuşii adenilici, în special ATP-ul, produc relaxarea musculaturii netede a 
organelor interne şi exercită o acţiune vasodilatatoare. 

Excepţia o constituie rinichii, unde se constată anurie şi vasoconstricţia, mimând 
schimbările care apar în stările severe de şoc.  

Presiunea sângelui scade, fiind prezentă şi bradicardia (cu componente mediate direct 
sau neuronal).  

Concentrarea sângelui este accelerată mult de către ADP-ul eliberat în caz de 
traumatisme şi hemoliză, deoarece conduce la agregarea plachetelor. 

Între compuşii adenilici şi medicamente se cunosc interacţiuni specifice (de exemplu 
papaverina blochează înglobarea adenozinei şi metilxantinele au fost propuşi ca fiind 
antagonişti de receptori pentru adenozină) însă încă nu există un antagonist universal 
pentru efectele farmacologice variate ale adenozinei.  

Adenozina acţionează la nivelul receptorilor A1 şi A2 din membrane.  
Acţiunea sa este exercitată la nivelul canalelor pentru potasiu şi calciu.  
Acţionând la nivel intracelular poate inhiba adenilciclaza. 

 
10.3.6. Medicamentele antiinflamatorii nesteroidice 
(eng. 7SAID 7on Steroidic Ant Inflamatory Drugs) 

 
Primele substanţe care au fost descoperite ca având un efect sigur şi puternic au fost 

glucocorticoizii.  
 

Acţiunea acestor substanţe include diminuarea elementelor fibroblastice şi celulare 
vasculare ale proceselor inflamatorii prin reducerea concentraţiei mediatorilor 
inflamaţiei, prin supresarea eliberării de enzime lizozomale, prin contracararea 
vasodilataţiei şi prin reducerea tendinţei celulelor de a migra la locul leziunii.  

 

În acest fel, faza acută a inflamaţiei este atenuată şi nu se instituie faza cronică.  
Oricum, glucocorticoizii exogeni, administraţi în doze terapeutice duc rapid la 

apariţia unei serii de efecte negative nedorite şi periculoase.  
Din acest motiv, metodele alternative de controlare a variatelor manifestări ale 

procesului inflamator au fost urmărite.  
În trecut, deoarece remediile specifice lipseau, medicii s-au limitat la tratamentul 

simptomatic.  
Primele substanţe antipiretice s-au sintetizat în încercarea de a furniza analogi ai 

fenolului, apoi în metodele chirurgicale aseptice, cazuri în care s-a dovedit a fi relativ 
lipsită de toxicitate, în cazul utilizării interne.  

Această descoperire şi încercările paralele de a găsi o alternativă sintetică pentru 
chinine, a dus la dezvoltarea familiei analgezicelor antipiretice non-narcotice, al căror mod 
de acţiune sfidează cercetările efectuate chiar şi în zilele noastre.  

În mod curent, interesul s-a concentrat mai mult asupra acţiunii antiinflamatorii a 
analgezicelor antipiretice decât asupra activităţii lor antipiretice, acest grup de substanţe 
fiind redenumit ca: substanţe aniinflamatorii nesteroidice.  

Având în vedere rolul major al prostaglandinelor ca mediatori ai răspunsului 
inflamator, al febrei şi al percepţiei durerii, şi cunoscând activitatea NSAID de a diminua 
producţia prostaglandinelor s-a găsit explicaţia unanim acceptată a modului de acţiune al 
acestor substanţe. (fig. 10.11).  

Primele antipiretice sintetice au fost derivaţii acidului salicilic (salicilatul de sodiu, 
acidul acetilsalicilic, salicilamina), ai anilininei (acetanilida, fenacetina, paracetamolul), 
sau ai pirazolului (fenazona, amidopirina şi fenilbutazona). 
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Fig. 10.11. Derivaţii de ac. salicilic, anilină şi pirazolonă şi derivaţii lor antipiretici 
 

10.3.7. Salicilaţii 
 

Salicilatul de sodiu  
S-a utilizat timp de decenii ca ingredient activ antipiretic în practica veterinară.  
Are proprietăţi de solubilitate în apă şi se absoarbe mult mai rapid decât mai puţin 

solubilul său congener, acidul acetisalicilic. 
Substanţa mamă este acidul salicilic, un puternic iritant folosit ca şi cheratolitic.  
 
Metilsalicilatul  
Este principiul activ al uleiului de perişor, o substanţă cu acţiune rubefiantă.  
Este posibilă absorbţia prin pielea intactă, ceea ce a dus la penalizări în urma detectării 

în urina cailor de curse.  
Salicilaţii se administrază pe cale orală când este necesar efectul sistemic şi tinde să 

iasă din soluţie în stomac chiar dacă se administrază sub formă tamponată.  
Absorbţia este rapidă deoarece ionizarea esrte suprimată de aciditatea stomacului.  
În intestin, unde pH-ul este alcalin şi suprafaţa de absorbţie este mare este posibilă 

ionozarea substanţei şi continuă absorbţia rapidă.  
În timpul absorbţiei şi după, acetilsalicilatul este hidrolizat şi eliberează acidul salicilic, 

care produce efectul antiinflamator şi analgezic. 
Amândouă sunt larg distribuite în organism, iar acidul salicilc se leagă puternic la 

albuminele plasmatice.  
Metabolismul salicilaţilor se bazează pe conjugarea cu acidul glucuronic sau 

glicina,însăcând urina este alcalină, salicilatul se excretă repid şi neschimbat (timpul de 
înjumătăţire este în jur de o oră, în timp ce la pisică e de 36 de ore):  
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Acţiunea. Extinderea largă a utilizării salicilaţilor la om a dus la efectuarea multor 
studii asupra acţiunii lor.  

S-au semnalat multe acţiuni relevante pentru efectul antiinflamator al acestor 
medicamente.  

Oricum, există dovezi solide asupra rolului major al propstaglandinelor în medierea 
pirexiei în etilogia durerilor de cap, în sensibilizarea receptorilor pentru durere, în 
stimularea histaminei sau bradikininei şi în medierea răspunsului inflamator, indiferent de 
etiologie.  

Aspirina şi mulţi alţi compuşi s-au dovedit a fi capabil să inhibe sistemul 
prostaglandin-sintetaza la nivelul ciclooxigenazei.  

Aspirina va inhiba ciclooxigernaza ireversibil, prin acetilarea radiacalului serinei în 
situsul său activ.  

Prin acest mecanism, aspirina va reduce sinteza prostaglandinei proagregatorii 
(tromboxanul) şi astfel scade coagulabilitatea sângelui la nivelul de stadiu de agregare a 
plachetelor.  

Deoarece plachetele sunt incapabile să sintetizeze mai multă enzimă, efectul persistă 
toată viaţa plachetelor.  

O comparaţie a spectrelor de acţiune a NSAID a.u.v. este dată în tabelul 10.4. 
 

Tabelul 10.2. 
 

Indicaţiile )SAID cu indicaţii şi auv 
(după Brander) 

 

Acţiunea 

Substanţa A
na

lg
ez

ic
 c
en

tr
al

 

A
nt

ip
ir
et

ic
 

A
nt

i-
in

fl
am

at
or

 

U
ri
co

zu
ri
c 

Aspirina + + + ± 
Paracetamol + + 0 0 
Fenilbutazonă 0 ± + + 
Sulfinpirazona 0 0 0 + 
Meclofenamat 0 + + - 
)aproxen 0 + + - 
Flumixin + + + - 
Glucocorticoizi 0 0 + Inhibiţie 

 
Efectele )SAID 

 
Temperatura corporală creşte în febră, ca răspuns la doze mici de substanţe pirogene.  
Endotoxinele bacteriene pot determina eliberarea pirogenului endogen (interleukina 

II) de către neutrofile şi alte tipuri de celule, în hipotalamus, inducând sinteza de PGM. 
Acţionează asupra centrului termoregulator hipotalamic şi va rezulta la creşterea 

temperaturii.  
Efectul antipiretic al NSAID depinde de abilitatea lor de a inhiba ciclooxigenaza 

hipotalamică.  
Acest lucru este urmat de activarea mecanismelor de pierdere a căldurii, manifestat 

prin transpiraţie, frisoane, vasodilataţie periferică şi inhibarea termogenezei.  
Dozele reducătoare de temperatură nu au efect asupra organismelor cu temperatura 

normală.  
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Efectul analgezic este mai slab decât al analgezicelor narcotice, ele fiind mult mai 
utile pentru algiile post operatorii, musculare, osoase, decât pentru durerea viscerală.  

Oricum, ele sunt libere de riscul dependenţei şi toleranţei şi au efect scăzut sau chiar 
nu au efect asupra funcţionării SNC.  

Mare parte din efectul analgezic poate depinde de acţiunea lor de prevenire a 
sensibilizării receptorilor durerii, iar unele pot fi urmarea efectului antiinflamator. 

Efectul acut antiinflamator este evident prin scăderea vasodilataţiei şi permeabilităţii 
vasculare. Formarea edemului este redusă dacă există participare celulară la procesul 
inflamator.  

Inhibarea hialuronidazei limitează mărimea unei leziuni, în timp ce inhibiţia 
plasminei scade producerea chininelor şi astfel reduce contribuţia la răspunsul inflamator. 
Inhibiţia biosintezei de colagen limitează fibrozarea.  

Medicamentele antipiretice reduc foarte puţin starea de disconfort la pacienţii febrili, 
dar pot fi de importanţă vitală în hiperpirexie.  

Tranchilizantele derivate din fenotiazină sunt foarte utile în şocul caloric.  
Hiperpirexia malignă indusă de către anestezice (care apare îndeosebi la porcii din 

rasa Pietrain când se utilizează Halotanul) este greu de combătut, însă dexametazonul 
intravenos, procaina şi compresele cu gheaţă pot fi valoroase. 

Efectul analgezic al salicilaţilor în dureri şi traumatisme minore este foarte adecvat, 
însă NSAID sunt mai des utilizate în remiterea injuriilor cronice şi lipsite de durere ale 
oaselor ligamentelor, tendoanelor sau muşchilor la caii de competiţie sau de muncă.  

Altfel, animalele neobişnuite ar putea altfel să concureze în curse de viteză , sărituri 
de obstacole, sau la cros.  

Medicamentele pot fi utilzate în scop profilactic deoarece s-a arătat că injuriile 
minore apar mai puţin frecvent iar simptomele dispar mult mai rapid în cursul 
tratamentelor cu salicilaţi.  

Utilizaţi pentru efectul antiinflamator aceste droguri reduc rapid edemul post operator 
sau poat traumatic  reduc  unele entităţi patologice cum ar fi bursita , laminita şi 
inflamaţiile induse de agenţi patogeni . 

 
Efecte secundare şi toxicitate 

 
NSAID produc frecvent iritaţie, sângerare, ulcerări ale mucoasei gastrice.  
Acest fapt se datorează probabil concentraţiei mari în celulele mucoasei datorită 

efectului de partiţie pH – pKa cuplat cu secreţia crescută de acid care urmează consecutiv 
îndepărtării influenţei modulatorii a PGE în acest proces.  

PGE2 şi PGI2 promovează secreţia mucusului protector de-a lungul masei intestinale. 
Inhibarea sintezei de PGI contribuie probabil la injuria evident intimă şi tromboză la vasele 
mici. Pentru aspirină această problemă are însemnătate mai mică cu preparatele tamponate 
şi dispersibile.  

Salicilaţii pot produce probleme de auz, vertij iar dozele terapeutice efecte alergice.  
Noseea şi voma nu se întâlnesc în mod obişnuit iar hemostaza este inhibată datotrită  

aspirinei.  
Dozele toxice determină tahipnee centrală, alcaloză urmată de depresie respiratorie, 

acidoză, colaps circulator, hiperpirexie, convulsii, comă şi moarte.  
Toxicitatea se întâlneşte la pisici probabil datorită timpului de înjumătăţire lung a 

salicilatului la această specie unde poate conduce la toxicitate cumulativă.  
Dozajul pe termen lung duce la apariţia nefropatiei ireversibile la om.  
Se ştie că rata eliminării aspirinei este dependentă de concentraţie la câine şi pisică.  

Când se întâmplă acest lucru, cinetica eliminării se schimbă prima dată de la zero şi 
este aparentă la un timp de înjumătăţire care creşte odată cu creşterea dozei sau frecvenţei 
administrărilor.  
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Terapia poate astfel să conducă la creşterea rapidă a acumulării medicamentelor din 
organism şi la apariţia prematură a semnelor adverse ale toxicităţii.  

Tratamentul în intoxicaţia cu aspirină trebuie să remită problemele de deshidratare, 
echilibrul acido-bazic, hipoglicemie, hipertermie, depresia respiraţiei şi să reducă absorbţia 
gastrointestinală şi să grăbească eliminarea acestuia prin diureză forţată. 
 

10.3.8. Derivaţii anilinei 
 

Membrii acestei familii sunt mai toxici decât salicilaţii, dar sunt mai interesanţi prin 
faptul că sunt mai puţin iritanţi pentru mucoasa gastrică şi deşi sunt lipsiţi de efectul 
antiinflamator pe care îl au salicilaţii, sunt la fel de puternici ca şi analgezice antipiretice.  

Acest lucru poate fi explicat prin gradul înalt de specificitate pentru izoenzima PG-
ciclooxigenază în SNC.  

Acetanilida, fenacetina şi într-o mai mică măsură paracetamolul acţionează prin 
metaboliţii lor oxidând hemoglobina la methemoglobină sau sulfhemoglobină scurtând 
astfel viaţa eritrocitelor şi cauzând hemoliză.  

Fenacetina a fost asociată cu necroza papilelor renale la om astfel încât nu mai este 
disponibilă pe piaţă.  

S-a descoperit că un metabolit propriu, o hidroxilamină electrofilă poate determina 
leziuni severe renale şi hepatice în cazul în care nu este conjugată cu glutationul aşa cum se 
întâmplă în cazul supradozării.  

Acest efect nu apare în cazul dozării terapeutice a paracetamolului acesta fiind cel 
mai puţin toxic membru al familiei.  

De asemenea el este liber de toate efectele secundare şi de reacţiile adverse ale 
aspirinei şi este excretat sub formă de conjugat în urină.  

Cu toate acestea, în special la pisici, intoxicaţia poate fi posibilă în urma 
tratamentelor proprietarilor. 

Metionina şi cisteina sunt precursori ai glutationului în timp ce cisteina este un 
compus alternativ sulfhidril nucleofil.  

Toate au valoare de antidot în intoxicaţia cu paracetamol. 
 

10.3.9. Derivaţii pirazolonici 
 

Aceştia sunt substanţe analgezice antipiretice şi antiinflamatoare mai putenice, 
popularitatea lor fiind datorată solubilităţii în apă şi posibilităţii de administrare în injecţii; 
cauzează reacţii de hipersensibilizare tremurături, transpiraţie, agranulocitoză.  

Derivaţii pirazolonici iniţiali, fenazona, amidopirina şi dipirona au fost scoşi din uz, 
cu toate că dipirona mai este utilizată ca agent spasmolitic în managementul colicilor 
spastice.  

Agranulocitoza a reprezentat o problemă în domeniul veterinar; până la apariţia 
fenilbutazonei şi oxifenbutazonei, disponibile şi cu o utilizare largă.  

Cu toate acestea timpul de înjumătăţire plasmatic a fenilbutazonei este de numai 
câteva ora la animale în timp ce la om este de 72 ore.  

Medicamentul se leagă intens la proteinele plasmatice putând înlocui total sau parţial 
alte substanţe cuplate, cum este de exemplu warfarina, (ceea ce înseamnă că are un 
potenţial crescut contracararea toxicităţii acesteia.  

O altă problemă care apare în utilizarea fenilbutazonei este reprezentat de gradul de 
eliminării, dependentă de concentraţie.  

De exemplu timpul de înjumătăţire este de 3,5-8 ore la cal.  
Din acest motiv recomandările referitoare la dozaj trebuie să fie respectate atât în 

ceea ce priveşte cantitatea cât şi durata.  
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În timp ce inhibarea ciclooxigenazei, fie ireversibilă (legarea covalentă a aspirinei la 
enzime), fie reversibilă (competiţia cu arahidonatul pentru enzime), pot exista şi alte 
mecanisme responsabile pentru efectele NSAID.  

 
Paracetamolul  
Este un slab inhibitor al ciclooxigenazei şi un slab antiinflamator datorită acţiunii 

antioxidante.  
Oxigenul este esenţial pentru biosinteza prostaglandinelor şi pe măsură ce oxigenul 

toxic sau radicalii liberi sunt eliberaţi de către macrofagele sau polimorfonuclearele 
activate, se va declanşa un mecanism prin care pereţii celulari ai celulelor patogene sau ai 
celulelor gazdă vor fi distruşi prin peroxidare lipidică.  

 
Fenilbutazona  
Are, pe lângă capacitatea de a inhiba ciclooxigenaza şi capacitatea de a lega sau de a 

elimina oxigenul toxic.  
În timp ce asemenea radicali liberi apar în timpul metabolismului normal, 

mecanismele de eliminare vor avea loc la un nivel scăzut şi la o concentraţie minimă.  
În zonele afectate de inflamaţie, celulele fagocitare crează o concentraţie locală 

crescută de peroxizi.  
Fenilbutazona se distinge prin acţiunea sa puternic antiinflamatoare.  
Aceasta poate să datoreze capacităţii de a interfera sinteza prostaglandinelor din două 

direcţii (blocaj enzimatic şi reducerea tensiunii oxigenului).  
În plus, eliminarea oxigenului toxic poate să reducă gradul de distrugere suferit de 

celulele gazdă, limitând astfel acţiunea procesului inflamator asupra celulelor gazdă.  
Această acţiune va contribui la remiterea accelerată a pneumoniei, bacteriolizei şi 

şocului endotoxic, în cazul în care se utilizează un NSAID adecvat ca şi adjunct al terapiei 
specifice la animale.  

Fenilbutazona şi substanţele înrudite cu aceasta sunt foarte diferite în sensul că au o 
puternică acţiune antiinflamatoare (dar au o acţiune analgezică mult mai redusă decât 
medicamentele descrise anterior). Ele măresc de asemenea şi eliminarea acidului uric, o 
acţiune importantă mai ales în tratamentul gutei.   

Între substanţele NSAID, acţiunea uricozurică nu este neobişnuită.  
De exemplu sulfinpirazona este o pirazolonă care nu are acţiune antiinflamatorie, dar 

are o puternică acţiune uricozurică.  
Efectele secundare ale pirazalonelor la om includ reacţii de hipersensibilizare (în 

special cutanate), retenţia sodiului, cu edeme şi volum plasmatic crescut, leziuni hepatice 
sau renale şi leucopenie.  

La cabaline pot fi întâlnite: edemul, eroziunile mucoasei orale, ulceraţiile intestinului 
şi necrozele venelor hepatice, care au fost semnalate în special în cazul depăşirii dozajului.  

Poneii sunt mult mai susceptibili la acţiunea fenilbutazonei, probabil datorită 
eficienţei scăzute a absorbţiei de la nivelul intestinului subţire.  

Ulceraţii gastrointestinale, hemoragii, stază biliară şi afectarea tubulilor proximali 
sunt leziuni care au fost semnalate la câine . 

Fenilbutazona este larg utilizată pentru a trata sau ameliora simptomele durerilor 
musculare, osoase sau articulare la cai.  

Detectarea fenilbutazonei sau a metabolitului său oxifenbutazona în probele de urină 
provenite de la caii de curse a dus la apariţia aşa numitei „regule de opt zile”  

Aceasta înseamnă că sunt necesare minim opt zile între ultimul tratament aplicat şi 
cursă în vederea asigurării unui test de urină negativ.  

Durata detectabilităţii este mai mare în cazul urinei acide la caii aflaţi în perioadele 
de antrenament deoarece aceasta favorizează resorbţia substanţelor uşor acide.  
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Din această cauză, medicul veterinar se poate confrunta cu o decizie dificilă în cazul 
în care trebuie să prescrie medicamente unui cal aflat în perioada premergătoare unei curse 
deoarece reglementările legale nu permit o alternativă reală retragerii cailor din cursă. 

Medicamentul este contraindicat în cazul prezenţei afecţiunilor cardiace, hepatice sau 
renale. În SUA, pe considerente de bunăstare, se preconizează ca în viitor medicaţia 
permisă pentru caii de cursă va permite administrarea dozelor mici zilnice de fenilbutazonă  

Fenilbutazona exemplifică cel mai bine nevoia stabilirii unor parametri 
farmacocinetici pentru fiecare specie ţintă datorită variaţiilor interspecifice identificate şi 
pentru evitarea extrapolărilărilor interspecifice, adesea nefericite. 

 
10.3.10. )SAID moderne 

 
Antipireticele iniţiale sunt marcate de numeroase efecte secundare, unele dintre ele 

deosebit de grave.  
Datorită dimensiunilor pieţei pentru medicamente antireumatice la om, industria 

producătoare de medicamente este adesea tentată să furnizeze numeroase alternative.  
Din nefericire, niciuna dintre aceste altrenative nu este lipsită de inconveniente, 

afirmaţie foarte bine ilustrată de eşecul şi de retragerea forţată de pe piaţă a produsului 
benoxaprofen.  

Totuşi se cunosc numeroase formulări disponibile auv.  
Toate medicamentele acide sunt substanţe care cuplează la proteinele plasmatice.  
Această proprietate va permite medicamentelor să persiste la concentraţii active în 

ţesuturi, în momentul în care concentraţia plasmatică este deja scăzută.  
În mod similar, această propriatate poate, în cazul fenilbutazonei, să întârzie 

absorbţia unor doze administrate i.m., calea de administrare orală devenind astfel calea de 
elecţie în ceea ce priveşte rapiditatea absorbţiei.  

Persistenţa benefică a unei doze unice este explicată pe baza legăturilor strânse ale 
majorităţii NSAID-urilor la ciclo-oxigenaze.  

 

Cele mai importante antiinflamatorii nesteroidiene moderne sunt (Fig. 10.12). 
 
Acidul meclofenamic  
Este un derivat al acidului 2-amino benzoic (acidul salicilic este acidul 2-

hidroxibenzoic), comercializat a.u.v. sub formă granulată pentru administrări la cai.  
Actiune. Acidul meclofenamic are efecte analgezice, antipiretice şi antiinflamatorii.  
Efectul analgezic este mai slab decât efectul aniinflamator, care este mai puternic 

decât cel al fenilbutazonei.  
Timpul de înjumătăţire plasmatic al acidului meclofenamic permite administrarea 

zilnică, cu rezultate satisfăcătoare.  
Toxicitate. Unul dintre efectele secundare posibile ale administrării acestor derivaţi 

(ex. acizii mefenamic si flufenamic) este diareea severă, iar în cazul în care se constată 
prezenţa îndelungată a acestor efecte se impune retragerea medicamentului.  

Acidul meclofenamic este de asemenea un antagonist al PGF2α şi poate proteja 
bovinele împotriva anafilaxiei experimentale.  

 
Flunixina  
Este disponibilă în formulări care se pretează administrărilor i.m., i.v., sau sub formă 

de granule orale.  
Acţiune. Flunixina are un puternic efect analgezic şi este de aproximativ patru ori mai 

puternic din punct de vedere al efectului antiinflamator decât fenilbutazona (la cabaline).  
În ciuda timpului de înjumătăţire de numai 1,6 ore la cal, durata de acţiune lungă de 

24-36 ore îl face adecvat administrării într-o injecţie zilnică unică.  
Se recomandă ca durata tratamentului să nu fie mai lungă de cinci zile.  
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Precauţii. Similar altor medicamente, flunixinul nu poat fi administrat animalelor 
care sunt destinate abatorizării şi respectiv consumului uman.  

Valoarea lui ca şi tratament adjuvant în terapia bolilor infecţioaseşi a colicilor a fost 
demonstrată deja în numeroase experimente. 
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Fig. 10.12. Antiinflamatorii nesteroidiene moderne 
 
�aproxenul  
Este foarte asemănător din punct de vedere structural cu alţi derivaţi NSAID ai 

acidului propionic.  
Se presupune că naproxenul este mult mai puţin predispus reacţiilor adverse şi de 

aceea este frecvent utilizat în medicina umană, dar încă nu este disponibil pentru uzul 
veterinar larg (cum ar fi de exemplu ibuprofenul şi alclofenacul).  

Totuşi naproxenul se comercializează sub formă de granule, destinate administrării la 
cabaline. Este analgezic, antipiretic şi are efecte antiinflamatorii, dar efectul analgezic este 
consecinţa efectelor antiinflamatorii.  
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Timpul de înjumătăţire este în jur de 4 ore, de aceea necesită administrarea de două 
ori pe zi. Este de utilitate în afecţiunile ţesuturilor moi, ca de exemplu miozitele, conferind 
ameliorarea simptomelor în 5-6 zile. 

Toxicitate. Naproxenul este considerat a fi prea toxic pentru a putea fi utilizat la 
câini, în special la cei din rasa Beagle. 

Similar administrării aspirinei la pisici, se presupune că la baza efectelor adverse se 
găseşte dozajul inadecvat.  

Timpul de înjumătăţire lung al substanţei se pretează administrării lui o dată la două 
zile.  

În utilizarea la om produce deranjamente gastrointestinale, care sunt totuşi mai puţine 
decât la aspirină, în ciuda faptului că este de 20 de ori mai activ, în ceea ce priveşte 
inhibarea ciclooxigenazelor.  

Membrii acestei familii inhibă de asemenea migraţia leucocitelor.  
 
Indometacina  
Este un antiinflamator puternic şi un şi mai activ inhibitor al ciclooxigenazei in vitro.  
Este mult mai utilizată în reumatologia umană dar nu este disponibilă pentru uzul 

animalelor.  
Această acţiune întârziată stă la baza abilităţii sale de a prelungi durata gestaţiei la 

animalele de laborator şi de a inhiba efectul diuretic al furosemidului.  
Pe lângă efectele adverse obişnuite, indometacina poate provoca cefalee, diaree, şi 

discrazii ale sângelui.  
La câine, are un efect ulcerogenic mai puternic decât alţi NSAID. 

 
Alte utilizări 

 
În plus, pe lângă rolurile bine cunoscute în managementul traumatismelor tisulare sau 

bolile oaselor, articulaţiilor sunt asociaţii valoroase pe lângă terapia primară.  
Şocul septic sau endotoxic descrie spectrul schimbărilor identificate la un animal 

suferind de o infecţie generală.  
De-a lungul acestor schimbări împiedicarea relaşarii prostaglandinei, leucotrienelor şi 

kininei vor duce la eliberarea cascadei coagulării.  
Fluxinina a fost studiată şi în cazul mastitelor coliforme induse experimental, în cea 

virală şi în pneumonii la bovine şi în colică la cal.  
În mod curent, beneficiul terapeutic obţinut din utilizarea NSAID într-un regim cu 

mai multe medicamente se explică probabil ca limitarea injuriilor produse de activarea 
excesivă a reacţiei inflamatorii cuplat cu accesul crescut al substanţelor din medicaţia 
primară asupra microorganisme acolo unde perfuzia a fost compromisă de inflamaţie.  

În acest sens, ca o măsură a acţiunii antişoc, acţiunea antiinflamatoare a 
corticosteroizilor poate fi o posibilitate de tratament alternativ. 

 

Dozaj 
 

Salicilatul de sodiu:  
- Animale mari: 15-120 g pe cale orală . 
 

Aspirină:  
- Pisică 10 mg/kgc., la interval de două zile . 
- Câine 10 mg/kg la interval de 12 ore  
 

Fenilbutazonă:  
- Câine: iniţial o doză orală de 20 mg/kgc., doza reducându-se progresiv. Pe cale i.v., 

20mg/kg zilnic .  
- Cabaline: 2g de două ori pe zi pe cale orală  timp de 4 zile, apoi 2g pe zi, timp de 4 

zile cu reducere progresivă a dozei.  
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În administrările i.v. lent, 2-4 mg/kgc pentru maxim 5 zile . 
 
Acid meclofenamic:  
- Cabaline: 2,2 mg/kgc., pe cale orală zilnic, timp de 5-7 zile, cu reducerea 

progresivă a dozei. 
 
Flunixina:  
- Cabaline: 1,1 mg/kgc., i.m. sau i.v., zilnic timp de maxim 5 zile  
- Bovine: 2,2 mg/kgc., i.v., zilnic timp de 5 zile. 
 
�aproxen:  
Cabaline: 10mg/kgc. pe cale orală de două ori pe zi timp de 14 zile . 
În tabelul 10.3. sunt redate principalele antiinflamatorii nesteroidiene utilizate în 

medicina umană dar care pot fi utilizate şi la animalele de companie. 
 

Tabelul 10.3 
)SAID umane cu posibile utilizări a.u.v. 

(după Brander, 1991) 
 

Grupa Substanţa 

Salicilaţi Diflunisal 
Benorylat 

Pirazolone Azapropazon (Apazone) 
Fenamaţi Acidul niflumic 

Propionaţi Flurbiprofen 
Fenbufen 
Ketoprofen 
Fenoprofen 

Acetaţii Sulindac 
Fenclofenac 
Tolmetin 

Oxicami Piroxicam 
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10.4. Agenţi diverşi 
 

10.4.1. Resturile radicalilor liberi 
 

Orgoteina (Ontosein, Palosein, Peroxinorm) 
Este o superoxid-dismutază a ficatului de bovine şi s-a utilizat pentru tratarea 

problemelor inflamatorii ale articulaţiilor şi ale ţesutului moale la cabaline şi câine.  
Enzima converteşte radicalii liberi de superoxid în oxigen molecular şi peroxid de 

hidrogen. Apoi peroxidul de hidrogen va fi convertit de către catalaza endogenă în oxigen 
molecular şi apă. Totuşi, orgoteina administrată injectabil nu a dat încă rezultate 
satisfăcătoare . 

 

Dimetilsulfoxidul (DMSO)  
Este un solvent organic ce este rapid absorbit ca urmare a aplicării pe piele.  
Efectul antiinflamator al DMSO este cunoscut de 25 de ani.  
Această proprietate este utilizată datorită ratei mai mari de pătrundere prin bariera 

epidermală faţă de alte medicamente (ex. dietilcarbamazina). Este utilizat pentru 
combaterea timpurie a durerii şi umflăturilor membrelor la cai şi la câini.  

Aplicarea topică prin pensulare sau îmbăiere sau sub formă de geluri poate produce 
iritaţii şi creşterii ale temperaturii pielii.  

Acţiunea sa analgezică poate fi explicată în parte, de interferenţa cu transmisia în 
nervii periferici. Utilizarea pe termen scurt este de obicei lipsită de efecte adverse, dar 
utilizarea prelungită a fost corelată cu producerea cataractei la câine. 

 

Acidul hialuronic 
Glicozaminoglicanul este adiţionat de sinovite care se află în interacţiune cu 

diazilatul plasmatic care dă lichidului sinovial proprietăţile vâscoase, proprietate care 
lipseşte în articulaţiile inflamate.  

Efectul protector al lichidului sinovial în aceste circumstanţe poate fi reinstituită prin 
injectarea intraarticulară a hialuronatului de sodiu în condiţii de antisepsie.  

Un număr de date clinice denotă un răspuns bun în ceea ce priveşte reîntoarcerea la 
activitatea normală a calului după o singură injecţie.  

Sarea sodică se numeşte Healonid. 
 

Glicozaminoglicanii polisulfuraţi 
Această substanţă este înrudită cu substanţa matricială a ţesutul cartilaginos şi se 

injectează intrarticular sau intramuscular.  
În plus, pentru a spori caracteristicile substanţei sinoviale, medicamentul inhibă 

enzimele specializate în degradarea proteoglicanilor de pe suprafaţa articulară. Se pare că 
stimulează metabolismul condrocitelor şi a celulelor sinoviale. Injecţia aplicată în 
articulaţia inflamată din stările acute este contraindicată.  

 

Medicamentele din artritele reumatoide 
De o utilitate majoră este utilizarea NSAID în încercările de a opri bolile progresive 

şi pe termen lung care sunt asociate cu imobilitatea pentru a opri sau ameliora durerea.  
Când aceste tratamente eşuează, sau când boala evoluează rapid, există droguri care 

induc remisiuni. Pe lângă acestea, produsele organice din aur sunt asociate cel mai des de 
succes terapeutic, de exemplu:  

 

Aurotioglucoza (Aureotan, Solganal, Oronol)  
Este 1-(thio-D-glucopyranosato)-auratul (Fig.10.13). 
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Fig. 10.13. Aurotioglucoza 

 

Compusul long-acting este Solganal B oleosum. 
 

Aurotiomalatul de sodiu (Fig. 10.14) 
Efectul specific este oprirea progresului leziunilor articulaţiilor. 
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H

H S Au

H

 
 

Fig. 10.14. Aurotiomalatul 
 

Mecanismul de acţiune este necunoscut deşi se utilizează de sute de ani.  
Ele au acţiune antiinflamatorie slabă sau absentă în alte circumstanţe iar efectul se 

instalează încet. Calea i.m. este calea obişnuită de administrare. După absorbţie, aurul se 
concentrază în membranele sinoviale, pe lângă macrofage şi alte locaţii cel mai adesea 
ficatul sau rinichiul. Prevalenţa reacţiilor adverse este de 20% la om şi multe din acestea 
sunt severe. 

 

Auranofinul (Ridaura) 
Este (2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-glucopyranosato-S)-(trietilphosphin)-

auratul. (Fig. 10.15). 
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Fig. 10.15. Auranofinul 
 

Penicilamina (Cuprenil, Cuprimine, Depamine, Emtexate, Mercaptyl) 
Este 3-Mercapto-D-valina (Fig. 10.16). Prezintă avantajul administrării orale, dar 

este ceva mai puţin eficientă în oprirea leziunilor articulare evolutive. 
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Fig. 10.16. Penicilamina 
 

Efectele terapeutice se instalează prea încet iar modul de acţiune nu este complet 
elucidat. S-a presupus că există o interferare cu biosinteza colagenului şi un efect asupra 
celulelor T. Cloroquina, hidroxiclorchina şi sulfasalazina sunt utilizate cu succes ca 
antiinflamatorii. Glucocorticoizii şi imunosupresorii sunt eficienţi dar toxicitatea ridicată 
nu permite utilizarea lor în practică. 
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10.5. Terapia deshidratării şi a stării de şoc 
 

Reglarea volumului fluidelor în interstiţiul intracelular, plasmă sau în 
compartimentele celulare se reglează prin balanţa dintre influxul şi efluxul lichidelor.  

Din punct de vedere fiziologic aceasta se va realiza de către: osmoceptori, centrul 
setei din bulb, de către hormonul diuretic, şi de către tripleta: renină-angiotensină-
aldosteron. 

Marea majoritate a membranelor este permeabilă pentru apă, cei 50-70% ce 
reprezintă apa în corpul animalelor fiind reţinută în organism prin presiunea osmotică şi 
oncotică ale solvenţilor dizolvaţi în apă.  

Concentraţiile soluţiilor pot fi diferite între compartimentele organismului.  
Pentru scopuri practice acestea vor fi în general izoosmotice.  
Schimbările patologice pot fi exprimate ca expansiuni sau contracţii ale unuia sau 

mai multor compartimente fluide ale organismului, cu numeroase modificări ale 
concentraţiei. Expansiunea compartimentelor sanguine este cel mai adesea manifestată prin 
apariţia edemelor şi este tratată prin modificarea funcţiei renale.  

Severitatea deshidratării poate fi de ajutor în aprecierea pierderilor de electroliţi ai 
organismului. O cheie de evaluare este redată în tabelul 10.4. 
 

Tabelul 10.4. 
Corelaţia dintre pierderea în greutate şi deshidratare 

 

Starea 
Pierdere 

greutate (%) 
�ormal › 5 

Mucoase uscate, conjunctive injectate, pielea se subţiază 6 
Ochi înfudaţi, înrăutăţire habitus şi semnele de mai sus 8 

Înrăutăţirea evoluează, extremităţi reci, decubit  10 
Agravare vizibilă a tuturor semnelor clinice, decubit lateral 12 

Agonie şi moarte › 12 
 

Perfuziile 
(infundibilia; infusiones) 

 
Sunt soluţii sterile apoase (foarte rar emulsii de tipul U/A), care se ad-ministrează în 

cantităţi mari pe cale intravenoasă Aministrarea perfuziilor intravenoase realizează 
concentraţii ridicate de medicament în sânge pentru o perioadă mai lungă (zile), toleranţa 
medicamentelor fiind bună în general. 

 

În medicina veterinară, perfuziile nu sunt prea comode putând determina sclerozarea 
venelor (mai ales la animalele de talie mică) sau unele efecte secundare.  

Totuşi, necesitatea acestui tip de injecţii este indiscutabilă în cazurile de urgenţă 
chirurgicală, accidente sau ca mijloc de tratament temporar 

Perfuziile pot conţine electroliţi, substanţe energetice, reconstituante, substanţe 
medicamentoase care se administrează cu ajutorul aparatului de perfuzie, lent, picătură cu 
picătură. Tot în această categorie se pot aminti şi lichidele pentru dializă peritoneală şi 
soluţiile coloidale înlocuitoare de plasmă şi sânge. 

Soluţiile perfuzabile trebuie să fie limpezi, fără particule în suspensie.  
Controlul se face prin răsturnarea de câteva ori a flacoanelor şi vizualizarea, în faţa 

unui ecran (jumătate alb, jumătate negru) puternic luminat. 
Emulsiile perfuzabile trebuie să prezinte un aspect omogen (diametrul particulelor să 

fie sub un micrometru) şi să-şi menţină stabilitatea între 4 şi 25°C, pe toată durata 
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valabilităţii. În situaţiile în care perfuziile nu sunt perfect incolore F.R. solicită un etalon de 
culoare. Conţinutul în substanţe active se poate exprima în g/v sau miniechivalenţi (MEq).  

Soluţiile perfuzabile hipotonice se izotonizează.  
În funcţie de scopul terapeutic urmărit, perfuziile pot fi: 
• perfuzii cu electroliţi; 
• perfuzii pentru stabilirea echilibrului acido-bazic; 
• perfuzii cu substanţe energetice şi reconstituante; 
• perfuzii de soluţii coloidale înlocuitoare de plasmă; 
• perfuzii medicamentoase. 

 
10.5.1. Perfuziile cu electroliţi 

 
În cazul pierderii unor cantităţi mari de apă şi a unor electroliţi, în cazuri patologice, 

accidente, operaţii, reechilibrarea balanţei hidroelectrolitice şi a echilibrului acido-bazic, a 
carenţei de potasiu care se instalează şi pentru terapia şocului ca urmare a perturbărilor 
hemodinamice se folosesc perfuziile cu electroliţi.  

În cazul pierderilor masive de apă sau cu electroliţi sau în cazul unui aport insuficient 
(datorită febrei, transpiraţiei, vomei, enteritei, stenozei pilorice, acidozei, pierderilor de 
sânge în cazurile chirurgicale, sau a arsurilor masive) pot să apară: 

• deshidratarea hipertonă: pierderea apei şi retenţia sărurilor; 
• hiperhidratarea hipotonă: aport mare de apă, dar fără aport de electroliţi sau alte 
substanţe; 
• hiperhidratarea izotonă: aportul soluţiilor saline izotonice (care vor mări spaţiile 
intracelulare şi pot genera edeme). 
În alterările funcţiei renale sau glandulare pot avea loc, de asemenea, dereglări ale 

echilibrului acido-bazic ca urmare a pierderilor de electroliţi.  
Din această cauză, la soluţiile saline perfuzabile se poate asocia lactatul sau 

bicarbonatul de sodiu, care va compensa atât pierderea apei61 şi a electroliţilor, cât şi 
balanţa acido-bazică. 

7ecesarul exogen de apă este foarte diferit la rândul său, în funcţie de mai mulţi 
factori62 (specie, stare fiziologică, vârstă etc.). 

Balanţa negativă de apă va conduce la deshidratare, echilibrul fiind menţinut prin 
intervenţia factorilor fizici, fizico-chimici şi neuro-umorali. 

Balanţa pozitivă, hidratarea este favorizată de prezenţa coloizilor hidrofili (ex. 1g 
serumalbumine reţin 18g apă).  

Procesul de hidratare/deshidratare este influenţat de electroliţi (ex. 6g sare reţin în 
organism 1.000 ml apă). Pierderea sărurilor şi proteinelor sanguine va antrena pierderi de 
apă în proporţii corespunzătoare. Circulaţia hidrică este constituită din schimburile dintre 
compartimentele cu conţinut lichid şi apa de constituţie, acest schimb fiind continuu şi 
constituind circuitul apei în organism.  

Viteza de reînnoire a apei reprezintă "turn overul" ei, la speciile de mamifere apa re-
înnoindu-se complet în 20 de zile. În 24 de ore "turn overul" este foarte variabil în funcţie 
de specie:  

• 143ml / kgc la vacă,  

                                                           
61 Apa reprezintă din greutatea totală a animalelor 50-60% (fiind desigur diferenţe legate de sex, vârstă, sta-re de întreţinere, specie etc.).  
62 Animalele la naştere conţin 75% apă, fetusul 86%, embrionul 95% din greutatea corporală. Conţinutul scade pe parcursul dezvoltării şi 
maturizării, dezvol-tării scheletice şi a stratului adipos. Masculii au în ţesuturi mai multă apă decât femelele, iar cele supuse regimului de 
îngrăşare, mai puţină. În ţesuturi repar-tiţia este diferită: ţesut nervos 90%, epitelii 70%, muş-chi 75%, oase 25%, ţesut adipos 10%. În 
funcţie de specie variaţiile conţinutului de apă sunt: cabaline 67 %, bovine 64%, măgar 62%, ovine 61%, caprine 59%, suine 50%. 
Estimarea cantităţii de apă din organism se poate face cu precizie prin două metode: metoda apei grele (D2O) sau a apei tritiate (HTO). 
Pierderile hidrice pe durata a 24 de ore, de obicei, balansează aportul apei. Apa este nu numai de origine exogenă, dar şi endogenă. Pe 
lângă apa potabilă şi apa din constituţia furajelor, apa endogenă este rezultanta proceselor catabolice ale nutrienţilor. Compuşii orga-nici 
cu conţinut mare în hidrogen produc cantităţi mai mari de apă (ex. prin oxidarea a 100g lipide se produc 119g apă, a 100g glucide-56g 
apă, iar a 100g protide-45g apă). Deci, oxidarea lipidelor este principala sursă de apă endogenă, animalele reuşind să supravie-ţuiască 
până la pierderi de 25-30% a apei corporale (ex. cămila, măgarul). Omul suportă aceste pierderi doar până la 10-12%. 
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• 150ml / kgc la oaie,  
• 73ml / kgc la capră,  
• 75ml / kgc la măgar. 
  

 

Bilanţul hidric fiind în funcţie de raportul dintre ingesta şi excreta apei. 
În stările febrile animalele bolnave au nevoie de un plus de apă.  
Prin creşterea temperaturii cu un grad, necesarul de apă creşte cu 300-500 ml/m2 

suprafaţă corporală (aportul de apă fiind mai bine individualizat pe fiecare caz în parte).  
În cazul tineretului, în special la sugari, trebuie să se ţină cont de suprafaţa corporală, 

care în raport cu greutatea este de 3-4 ori mai mare şi, din această cauză, pierderile de apă 
sunt mai mari ca la adulţi, compoziţia lichidelor corporale fiind mai bogată în sodiu şi mai 
săracă în potasiu. Din acest considerent, lichidele saline pentru animalele tinere trebuie să 
aibă un conţinut în electroliţi de până la max. 45 miliechivalenţi/litru.  

Tratamentul de echilibrare a organismului cu perfuzii de soluţii cu conţinut în 
electroliţi va ţine obligatoriu seama de raportul în care se află anionii şi cationii în 
organism.  

Concentraţia electroliţilor se exprimă în miliechivalenţi (1 miliechivalent este a mia 
parte dintr-un atom - gram)  

Termenul de miliechivalent  
Se prescurtează mEq pentru acelaşi lucru, unii autori folosind şi termenul de:  
milival (mval), 1 mEq = 1 mval.  
 

De exemplu:  
1mEq K+= 1 milimol/valenţă =39,1/1=39,1 mg K+. 
1mEq Ca++=1 milimol/valenţă =40 mg/2=20 mg Ca ++. 
 

În tabelul 10.5. sunt redate cantităţile exogene necesare de apă pe specii de animale 
domestice, în condiţii fiziologice normale. 

În tabelul 10.6. sunt redate exemple de perfuzii cu electroliţi care pot fi utilizate 
a.u.v., iar în tabelul 10.7., formulele diferitelor soluţii oficina le utilizate în practica 
veterinară şi de laborator. 

 

Tabelul 10.5.  
)ecesarul exogen de apă la animalele domestice în condiţii normale 

(după Carter) 
 

Specia şi starea fiziologică Consumul/cap/zi 

Cabaline mature 5,4l/100kg c 
Iepe în lactaţie 4l apă/1l lapte secretat 
Bovine adulte 38-45l sau 3-8l/kg furaje uscate 
Tineret bovin 15-23l 
Tineret bovin îngrăşat 30-38l 
Vaci în lactaţie 45-136l sau 3-4l apă/1l lapte secretat 
Viţei 4-8 săptămâni 3,8-5,6l 
Viţei 12-20 săptămâni 7,6-17l 
Viţei 24 săptămâni 15l 
Scroafe gestante 13-17l 
Scroafe în lactaţie 19-23l 
Tineret suin până la 15kg 2,3-4l 
                        de la 25 la 35kg 5l 
                        de la 35 la 55kg 7,5l 
Porci               de la 90 la 105kg 5,7-13l 
Miei la îngrăşat 3l 
Oi 3,8l 
Oi în lactaţie 5,7l 
Găini l îngrăşat 19l/100 capete 
Găini ouătoare 19-28l/100 capete 
Pui de 4 săptămâni 7,6l/100 capete 
Pui de 8 săptămâni 15,5l/100 capete 
Pui de 12 săptămâni 21l/100 capete 
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Tabelul 10.6.  
Exemple de perfuzii cu electroliţi (F.R. X) 

 

Denumire Conc. Osmolaritate pH Utilizare 
Sol. inj. de carbonat de sodiu 1,4 % izotonică 7,0-8,5 Alcalinizant 
Sol. inj. de clorură de sodiu 4,2 % hipertonică 7,0-9,0 Alcalinizant 

Sol. inj. izotonică de clorură de sodiu 0,9% izotonică 4,5-7,0 
rehidratant - solvent 
100 ml = 15,4 mEq )a+ 

Sol. inj. hipertonică de clorură de sodiu 10% hipertonică 4,5-7,0 diuretic, corector metabolic 

Sol. inj. de glucoză 5% izotonică 3,5-6,5 
solvent-rehidratant, aport 
energetic 

Sol. inj. de glucoză 30% hipertonică 3,5-6,5 diuretic, corector metabolic 
Sol. inj de manitol 10% hipertonică 5,0-6,5 Diuretic 
Sol. inj. de clorură de calciu 10% hipertonică  10 ml = 18 mEq Ca++ 
Sol. inj. de clorură de magneziu 10% hipertonică  10 ml = 9,84 mEq Mg++ 
Sol. inj. de clorură de potasiu 7,5% hipertonică  10 ml = 10 mEq K+ 

 
Tabelul 10.7.  
 

Formulele unor soluţii oficinale utilizate în practica veterinară şi de laborator (g‰/1000 ml) 
(după 7egoiţă) 

 
Denumirea 

soluţiei 
Clorură  
de sodiu 

Clorură  
de potasiu 

Clorură  
de calciu 

Bicarbonat 
de sodiu 

Glucoză 
Fosfat 

de sodiu 
Clorură de 
magneziu 

Carbonat de 
sodiu 

)aCl 9,50 - - - - - - - 
Ringer 6,0 - 9,0 6,42 0,24 0,15 - - - - 
Ringer-Locke 6,0 - 8,0 0,2 - 0,4 0,2 - 0,3 0,1 - 0,2 1,0 - - - 
Richter 9,0 0,20 0,20 - - 0,10 0,10 - 
Tyrode 8,0 0,20 0,20 0,10 1,0 0,05 0,10 20,0 
Biologică 9,0 0,20 0,20 0,20 - - - - 
Dakin - - 20p* 20p - - ac. boric 4p 12p 

 

p = părţi; * = în loc de clorură de magneziu 

 
În cazul preparării de soluţii de elec-troliţi se porneşte de la valorile normale de 

concentraţie care sunt comparate cu ionograma animalului bolnav.  
Ionograma reprezintă analiza cantitativă simultană a electroliţilor. Atât apa, cât şi 

electroliţii din organism prezintă un bilanţ care poate fi ur-mărit şi controlat. Serul sanguin 
conţine în medie 304 mEq anioni + cationi per litru sau 0,805g %.  

 
Infundibile kalii et natrii chlorhidrorum (perfuzie de clorură de potasiu şi de sodiu) 
 
Rp./ 
Clorură de potasiu 51 mEg K+       3,8 
Clorură de sodiu 103 mEq 7a+      60,0 

Apă distilată       ad  1000,0 
(soluţia conţine 2 g K+ şi 2,4 g 7a+) 
 

Clorură de potasiu şi glucoză 
Rp./ 

Clorură de potasiu   3,8 
Glucoză anhidră               33,8 
Apă distilată   ad  1000,0 

 
10.5.2. Perfuzii pentru restabilirea echilibrului acido-bazic 

 
Pierderile de lichide sunt însoţite întotdeauna şi de pierderi însemnate de electroliţi 

care antrenează modificarea echilibrului acido-bazic.  
Pentru menţinerea echilibrului (pH 7,4) organismul apelează la trei strategii: sisteme 

tampon, funcţia compensa-torie a plămânilor şi reglarea renală.  
Dintre acestea, sistemul tampon acid carbonic - bicarbonat este cel mai important.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
391 

În lichidul extracelular, sistemul tampon NaHCO3, HHCO3 este în raportul 20:1 
(corespunzător unui pH de 7,4)  

Producerea metabolică a bioxidului de carbon este o sursă permanentă de acid 
carbonic şi bicarbonat.  

În condiţii fiziologice normale, compensarea unei acidoze sau alcaloze se face prin 
modificarea minut-volumului respirator, în sensul creşterii sau descreşterii concentraţiilor 
de acid carbonic.  

În situaţiile când bicarbonatul de sodiu prezintă în sânge niveluri crescute, pH-ul va 
creşte depăşind valorile normale şi se va instala alcaloza.  

Alcaloza se instalează cel mai frecvent în urma tulburărilor respiratorii când se pierde 
excesiv bioxid de carbon sau în cazul unor dismetabolii.  

În cazul unei scăderi a concentraţiei bicarbonatului, pH-ul se va modifica şi el şi se va 
instala acidoza.  

Acidoza se produce datorită unor tulburări metabolice sau în urma acumulării în 
exces a acidului carbonic.  

De reţinut că: 
 

Limitele pH-ului compatibile cu viaţa sunt cuprinse între 6,9 şi 8,2.  
 

Funcţia compensatorie a plămânilor şi reglarea renală este legată de sistemul 
tampon al fosfaţilor care acţionează intracelular, cu predilecţie în hematii şi în celulele 
tubulare renale.  

 

Funcţia compensatorie pulmonară.  
Sângele venos este slab oxigenat, el se încarcă cu oxigen la nivelul capilarelor 

pulmonare, şi trece în oxihemoglobinat de potasiu, printr-un proces la care participă activ 
hemoglobina. Bioxidul de carbon va desface oxihemoglobinatul de potasiu în: KHCO3, 
hemoglobină şi oxigen.  

Excesul de bioxid de carbon de la nivelul membranei alveolare va trece în eritrocite şi 
de aici va fi eliminat prin respiraţie.  

Tot aici, oxigenul va difuza din alveolă în eritrocit unde va fi fixat sub forma 
oxihemoglobinatului de potasiu.  

Prin acest mecanism continuu, eritrocitele au un rol important în menţinerea 
echilibrului acido-bazic, conferind hemoglobinei un rol de tampon.  

În cazul unei disfuncţii ventilatorii, rezervele de oxigen se vor epuiza rapid, echilibrul 
fiind deteriorat în favoarea acumulărilor de bioxid de carbon. 

Reglarea renală este legată de corectarea dezechilibrelor fie prin: blocarea eliminării 
selective a unor electroliţi sau absorbţia acestora la nivelul tubilor urinari, fie prin 
modificarea concentraţiei ionilor de hidrogen (sub acţiunea anhidrazei carbonice), fie a 
ionilor oxidril (sub acţiunea glutaminazei).  

Reglarea metabolismului electroliţilor şi al apei cu rol în absorbţia ionilor de Cl- şi 
Na+ de către tubii renali îl are aldosteronul (mineral-corticoid secretat de suprarenală).  

Esenţial în retenţia sodiului, aldosteronul nu este desigur singurul hormon implicat şi 
alte funcţii fiziologice sau hormoni (vasopresina, hidrocortizonul) putând corecta 
dezechilibrele acido-bazice. 

 

Exemple de perfuzii pentru redresarea echilibrului acido-bazic 
 

Acetatul de sodiu (tipizat) 
 

Rp./ 
Acetat de sodiu anhidru 13,0 
Apă distilată  la                   1000,0 

 

Acetatul de sodiu anhidru se dizolvă în 800 ml apă proaspăt distilată. Se completează la 
volum şi se sterilizează timp de 15 min. Se prescrie în stări de acidoză 
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Soluţia de bază “echilibratoare” acido-bazică 
Rp./ 
Acetat de sodiu cristalizat  2,72 
Clorură de potasiu   1,92 
Clorură de magneziu cristalizată 0,52 
Clorură de sodiu   0,88 
Fosfat de potasiu   1,56 
Sorbitol              50,00 
Apă distilată                           la 1000,00 
 

Această soluţie conţine pe lângă electroliţii din ser şi cationii şi anionii lichidului 
intracelular (K+, Mg2+, HPO-

4
2). 

 

Soluţie “declanşatoare” renală (tipizată) 
Rp./ 
Clorură de sodiu                   2,64 
Acetat de sodiu cristalizat         2,04 
Sorbitol                  50,00 
Apă distilată           la          1000,00 
 

Această soluţie se prescrie când există riscul hiperkaliemiei (din anurii, respectiv 
oligurii). Sorbitolul va fi transformat în ficat în prezenţa dehidrogenazei, fără o fosforilare 
prealabilă în d-fructoză.  

La administrările orale sau parenterale sorbitolul va fi transformat încet în bioxid de 
carbon. 

 
Perfuzia THAM (Trometanol) 

Rp./ 
Trihidroximetilaminometan 36,30 
Acid acetic      6,20 
Sorbitol                    50,00 
Apă distilată           ad      1000,00 
 

Este o perfuzie lentă în acidoză metabolică şi respiratorie, în intoxicaţie acută cu 
salicilaţi sau cu barbiturice, în acidoză diabetică.  

Soluţia este recomandată mai ales în cazurile în care este contraindicat aportul de 
sodiu.  

Componentele se dizolvă în 800 ml apa distilată apirogenă proaspăt fiartă şi răcită şi 
se completează la 1000 ml, se filtrează, se sterilizează în flacoane timp de 20min. la 120 C.  

Soluţia are pH= 10. Efectul alcalinizant a 1000ml soluţie THAM echivalează cu 
1350ml soluţie 1/6 molară de bicarbonat de sodiu (1,4%).  

Soluţia se poate administra în caz de urgenţe concomitent cu produsul tipizat 
Rheomacrodex cu care prezintă compatibilitate. 

 
Soluţia Darow (tipizată) 

Rp./ 
Clorură de potasiu           2,8 
Clorură de sodiu            4,0 
Soluţie de lactat de sodiu 20%     29,0 
Apă distilată  la                  1000,0 
 
Soluţia se filtrează şi se sterilizează în flacoa-ne timp de 20 min. la 120°C. 
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Soluţia Butler (tipizată) 
 

Rp./ 
Clorură de sodiu            0,58 
Clorură de potasiu            0,89 
Fosfat de potasiu bibazic sic.       0,25 
Soluţie de lactat de sodiu 20%     1,2 
Glucoză                     54,0 
Apă distilată          ad            1000,0 
Soluţia se filtrează şi se sterilizează în flacoane timp de 20 min. la 120 C. 
 

Soluţia perfuzabilă de bicarbonat de sodiu (tipizată) 
 

Bicarbonat de sodiu  12,5g 23g 50g 84 g 
Apa distilată  ad 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 

 

Se poate administra în cazurile de acidoză metabolică gravă (5-6 ml/kgc/24 h soluţia 
izotonică). Se recomandă precauţie în cazul afecţiunilor renale, hepatice, cardiace.  

Soluţia se prepară prin dizolvarea bicarbonatului de sodiu în apă distilată proaspătă, 
după care se filtrează direct în flacoanele de perfuzii lăsându-se un spaţiu de 30% din 
volumul flacoanelor.  

Soluţia se răceşte la 8-9°C la curent de apă sau la gheaţă şi se omogenizează uşor.  
Se filtrează într-un alt flacon, se închide ermetic şi se sterilizează 30 min. la 120C, 

flacoanele fiind introduse în autoclav cu dopul în jos (pentru a se evita pierderile de bioxid 
de carbon).  

Unele farmacopee (D.A.B. = germană) prevăd că încălzirea autoclavului să se facă 
lent, deschiderea lui efectuându-se doar după răcirea completă. 

Altfel, soluţia poate deveni tulbure, iar la păstrare va prezenta sediment, atribuit de 
unii autori urmelor de ioni de calciu şi magneziu cedaţi de sticlele de proastă calitate ale 
flacoanelor sau datorită calităţii necorespunzătoare a dopurilor.  

O soluţie pt. clarificarea soluţiilor de bicarbonat de sodiu este adăugarea de 0,1% 
edetat de sodiu. 

Farmacopeele europene consideră soluţia izotonică soluţia de bicarbonat de sodiu 
între: 1,25-1,40%. Se mai prescriu, de asemenea, soluţiile hipertonice între: 2,3% şi 5%.  

În cazul menţinerii soluţiilor la temperaturi crescute, bicarbonatul de sodiu se 
transformă în carbonat de sodiu alcalin, CO2 şi H2O.  

Această reacţie este reversibilă, bicarbonatul de sodiu putându-se regenera.  
Soluţia de bicarbonat de sodiu se poate înlocui cu cea de lactat de sodiu, mult mai 

uşor de sterilizat.  
O soluţie de bicarbonat de sodiu este Speciale 2411 (Coophavet) (fig. 10.17.) 

 

 
 

Fig. 10.17. Soluţia rehidratantă hipertonică alcalină Speciale 2411 (Coophavet) 
 

Conţine: bicarbonat de sodiu şi zaharoză. Datorită presiunii osmotice ridicate şi dozei în bicarbonat de sodiu este un excelent remediu în 
restabilirea balanţei electrolitice. 
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Soluţia perfuzabilă de lactat de sodiu 
 

Soluţia perfuzabilă de lactat de sodiu conţine 1,72% lactat de sodiu.  
Se dizolvă lactatul de sodiu în 800 ml apă, se completează la 1000 ml, se filtrează şi 

se sterilizează. 1000 ml soluţie conţine 153 mEq Na+.  
Este un preparat antiacid care poate mări rezerva alcalină şi diminuează aciditatea 

urinii.  
Este indicată în acidozele metabolice fixe (în diaree, nefrita interstiţială, insuficienţa 

renală etc.).  
În industrie se prepară sub denumirea lactat de sodiu, soluţie 11,2%, perfuzii şi fiole a 

10 ml, care conţin 20 mEq Na+ şi 20 mEq lactat. 
 

Perfuzia de lactat de sodiu (BP) 
 

Farmacopeea britanică (BP) recomandă o soluţie de lactat de sodiu izotonică 
preparată direct din acid lactic şi hidroxid de sodiu după formula: 
 
Rp./ 

Acid lactic    14,0 ml 
Hidroxid de sodiu     6,7 g 
Acid clorhidric diluat    q.s. 
Apă distilată   ad     1000,0 
M.f.perfusio 
D.S.ext.i.v. 

 
Soluţia perfuzabilă de lactat de potasiu (25,63 %) 

 
Soluţia poate fi condiţionată şi sub formă de fiole de 10%.  
Preparatul acţionează ca substituent al HCO3

- seric.  
După injectarea i.v., ionul lactat este convertit în bicarbonat, determinând creşterea 

rezervei alcaline şi scăderea acidităţii urinii.  
Indicaţia majoră este în stările de acidoză. În cazul folosirii fiolelor, conţinutul unei 

fiole se diluează cu soluţie de glucoză 5% până la volumul de 125 ml. 
 

Perfuzia de clorură de potasiu concentrată (15%) 
 

Clorura de potasiu se dizolvă în 800 ml apă, se aduce la 1000 ml.  
Se filtrează, se sterilizează la 120°C, timp de 20 de minute.  
Soluţia este limpede, incoloră, cu gust sărat, fără miros, pH 5-7.  
Soluţia perfuzabilă 15% se administrează după diluarea cu apă sterilă apirogenă la 

concentraţia necesară (1000 ml soluţie conţine 2000 mEq K+). 
 

Perfuzia de clorură de potasiu şi de sodiu (tipizată) 
 

Clorură de potasiu   3,8   51 mEg K+ 
Clorură de sodiu      6,0 103 mEq 7a+ 

Apă distilată     ad 1000,0 
(soluţia conţine 2 g K+ şi 2,4 g 7a+) 

 
Se dizolvă clorura de potasiu şi clorura de sodiu în apă, se filtrează direct în flacoane 

şi se sterilizează la 120°C, timp de 20 de minute.  
Se prepară ex tempore. 
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Perfuzia de clorură de potasiu şi glucoză (tipizată) 
Rp./ 

Clorură de potasiu            3,8 
Glucoză anhidră         33,8 
Apă distilată       ad    1000,0 
 

În F.R. IX această soluţie conţine la 1000ml: 1,81 g Cl-, 1,99 g K+ (51 mEq) şi 33,8 g 
glucoză. Clorura de potasiu şi glucoza anhidră se dizolvă în 800 ml apă.  

Soluţia se completează la 1000 ml, se filtrează, se sterilizează timp de 20 min., la 
120C. Soluţia este limpede, cu gust dulceag, fără miros şi incoloră, cu pH 4-6. Se prepară 
ex tempore.  

 

Soluţia de clorură de sodiu 
 

Soluţia perfuzabilă conţine 9‰ clorură de sodiu.  
Clorura se dizolvă în 900 ml apă, se completează la 1000 ml, se filtrează în 

recipiente de sticlă sau plastic şi se sterilizează.  
Lichid limpede, incolor, gust sărat, pH 5,5-7. 1000 ml soluţie conţin 155 mEq Na+ 

(fig. 10.18.). 

 
 

Fig. 10.18. Soluţia de clorură de sodiu 0,9% (Vetoflex) 
 

Soluţia perfuzabilă Ringer(tipizată) 
Rp./ 

Clorură de sodiu  8,60 
Clorură de calciu  0,50 
Clorură de potasiu  0,30 
Apă distilată        ad     1000,00 
 

Soluţia se prepară prin dizolvarea clorurilor în 800 ml apă apirogenă proaspăt fiartă şi 
răcită, se completează la 1000 ml, se filtrează, se sterilizează.  

Lichid limpede, incolor, gust sărat, pH 5-7. Se prepară ex tempore. 
 

Soluţia perfuzabilă Ringer lactată (tipizată) 
Rp./ 

Clorură de sodiu  6,0 
Clorură de calciu  0,5 
Clorură de potasiu  0,3 
Lactat de sodiu  0,5 
Apă distilată        ad     1000,0 
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Se prepară ca reţeta anterioară, dar, în plus, în cei 800 ml de apă apirogenă proaspăt 
fiartă se adaugă lactatul de sodiu sau cantitatea corespunzătoare de lactat de sodiu 20% 
(25ml), se completează cu apă la 1000ml, se filtrează şi se sterilizează.  

Se prepară ex tempore. 1000ml soluţie 4 mEq K+, 4,6 mEq Ca+ şi 147 mEq Na+ (fig. 
10.19). 

 
 

Fig. 10.19. Soluţia Calci Tad ) 25 (Lohman Animal Health) 
 
Conţine: gluconat de calciu 1,55, borogluconat de calciu 21,45g, hidroxid de calciu 0,66g, clorură de 
magneziu 3,25g, dihidrogenaminoetil 0,3g, hidroxibenzoat 0,10g, în pareze hipocalcemice, eclampsie, alergii 
la animalele de rentă şi câine. 

 
10.5.3. Perfuzii cu substanţe energetice şi reconstituante 

 
Procesele metabolice din organism solicită un suport energetic obţinut prin 

transformarea substanţelor energogene-ratoare din furaje (glucide, lipide, aminoacizi).  
În afară de apă şi electroliţi, homeostazia organismelor are nevoie şi de un aport 

caloric, acesta fiind obţinut în urma proceselor digestive care desfac moleculele de amidon 
în glucide simple, pe cele de lipide în acizi graşi şi pe cele de proteine în aminoacizi.  

În stări patologice, pentru a se aduce un aport caloric, se poate recurge la alimentaţia 
prin perfuzii. 

Caloriile63 sunt rezultatul arderilor hidraţilor de carbon, a grăsimilor şi parţial din 
proteine ca urmare a oxidărilor care au loc în ţesuturi şi în ficat.  

Nevoile energetice sunt în funcţie de specie, talie, precum şi serviciul zilnic.  
Administrările unor substanţe nutritive prin perfuzii priveşte restabilirea cât mai 

rapidă a pacienţilor, ca aceştia să poată consuma furaje, în mod obişnuit.  
De obicei, aceste tratamente durează 1-3 zile, foarte rar, o săptămână. 

 
Exemple de perfuzii cu substanţe energetice şi reconstituante: 
 
Manitol 
Soluţiile oficinale sunt 5%, 10%, 20%. 
Manitolul se dizolvă la cald în 800ml. Soluţia 50 ‰ este izotonică: “Soluţia Fleig” 
 

Sorbitol - soluţie oficinală 50g, 100g sau 400g la 1000ml. 
 

Glucoză - soluţie perfuzabilă 5% 
 

                                                           
63 1 calorie (cal.) este cantitatea de energie necesară pt. a ridica temperatura unui gram de apă cu 1° între 14,5 şi 15,5°; 1.000 de calorii = 
1 kilocalorie (Kcal.). 
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Fructoză - 5,4g%, 10g%, 40g%; produsul industrial - fiole a 100ml sol. 20‰. 
 

Alcool şi fructoză 
Component I II III IV 
Alcool 96° 40 40 55 55 
Fructoză 40 100 40 100 
Apă  ad 1000 1000 1000 1000 

    Alcool şi glucoză 
Component I II III IV 
Alcool 50 100 50 100 
Glucoză 50 100 50 100 
Apă ad 1000 1000 1000 1000 

 

O soluţie rehidratantă energetică– reconstituantă hipertonică, frecvent folosită în uzul 
veterinar, este D. Hydrat (Cadril) (fig. 10.20.).  

Acţionează prin aport imediat de glucide şi restaurarea echilibrului electrolitic 
extracelular; cofeina este tonic general şi stimulant SNC. 

 

 
 

Fig. 10.20. D.Hydrat (Cadril) 
 
Conţine: clorură de sodiu, bicarbonat de sodiu, zaharoză, glucoză şi cofeină. 

 
10.5.4. Perfuzii cu lipide 

 
Pentru a se compensa carenţa în lipide sau pentru a furniza organismului o sursă 

majoră de energie (lipidele au valoare energetică dublă faţă de glucide şi protide, respectiv 
9,3 cal faţă de 4,1-4,2 cal).  

De reţinut că lipidele nu sunt eliminate ca atare prin rinichi, evitânduse astfel 
"depleţia calorică”, comparativ cu soluţiile de glucide.  

De asemenea, emulsiile de lipide sunt lipsite practic de efecte osmotice, nu sunt 
iritante pentru endoteliul venos (aşa cum sunt soluţiile hipertonice).  

În mod uzual, realizarea preparatelor perfuzabile din grăsimi pt. administrarea 
venoasă ridică numeroase probleme de tehnică farmaceutică, pt. a obţine dispersii de mare 
fineţe şi stabilitate.  

Dispersiile insuficient de fin divizate pot duce la embolii, fiind greu metabolizate.  
Dimesiunile particulelor uleioase trebuie să fie de până la 0,5µµµµm (dimensiuni 

apropiate de cele ale particulelor care apar în sânge, după consumul de lipide).  
Lipidele injectate sunt constituite din trigliceride, fosfolipide, colesterol, proteine, 

plasma având rolul de a hidroliza trigliceridele când acestea sunt cuplate la proteine.  
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Această lipo-proteinolipază (denumită şi "clearing factor") este strâns legată de 
prezenţa heparinei în sânge şi eliberează lipază tisulară.  

Din această cauză, o mare proporţie din lipide este fixată în plămân (organ bogat în 
heparină). Lipidele utilizate sunt în mod uzual: uleiul din seminţe de bumbac, uleiul de 
soia, susan, măsline (emulsii de tipul U/A).  

Emulgatorii folosiţi trebuie să fie aleşi astfel încât să fie metabolizaţi în organism.  
Aceştia sunt de două categorii:  
- naturali  
(lecitine purificate şi hidrogenate parţial din soia sau in) şi  
- sintetici  
(monooleat de poliglicerol; polisorbaţi; derivaţi de polipropilenpolietilenglicoli, 
pluronici; rezine polietilenice de p-octilfenol-formaldehidă- tritoni).  
Emulsiile perfuzabile trebuie să fie stabile, atât la conservare (să nu separe sau să 

râncezească), cât şi la contactul cu alte componente adăugate în timpul administrării (la 
adăugarea de cantităţi egale de alcool etilic combinat sau de soluţie molară de clorură de 
sodiu, emulsia trebuie să rămână intactă).  

Pentru conservarea soluţiilor se poate utiliza tocoferol.  
Emulsiile sunt condiţionate în flacoane cu pereţi siliconaţi, în atmosferă de azot, sau, 

în cazul în care sunt concentrate, în fiole de 25 ml, care se vor dilua în momentul ad-
ministrărilor. 

 

Vâscozitatea lichidelor perfuzabile trebuie să fie de 1,5-2 CP.  
 

Emulsiile perfuzabile nu trebuie să producă modificări ale compoziţiei sângelui şi să 
nu aglutineze eritrocitele. 

 
Exemple de perfuzii cu lipide: 
 
Lipofundin 10% (Braun)  
 
Se administrează în perfuzii lente şi are formula: 

Rp./ 
Ulei de seminţe de bumbac 100,0 
Sorbitol                50,0 
Fosfaţi din soia                 7,5 
Dl - α - tocoferol                0,585 
Apă distilată  ad               1000,0 
 

În tabelul 10.8. sunt prezentate principalele perfuzii cu emulsii de uleiuri vegetale.  
 

Tabelul 10.8.  
Exemple de perfuzii cu emulsii de uleiuri vegetale 

 

Denumirea I II II IV 

Ulei de soia 100 g - - - 
Ulei de bumbac - 150 g - 100 - 150 g 
Ulei de susan - - 200 g - 
Lecitină de ou 12 g - - - 

Lecitină de soia hidrogenată - 12 g 2 g 15 g 
Pluronic F 68 - 3 g - - 

Sorbitol - - - 50 g 
Glicerol 25 g - - - 
Glucoză - 40 g 80 g - 

D.L. metionină - - 4 g - 
Apă până la 1000 ml 1000 ml 1000 ml 1000 ml 

Calorii / 1000 ml 1100 1600 - 1240 - 1650 
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10.5.5. Perfuzii cu aminoacizi 
 

Medicaţia este constituită din amestecuri cu aminoacizi sub forma hidrolizatelor 
proteice64 sau a asociaţiilor de aminoacizi în stare pură.  

Dezavantajul preparatelor hidrolizate este compoziţia neuniformă şi conţinutul 
variabil de aminoacizi. Preparatele nu pot fi formulate individual, în funcţie de necesităţile 
în aminoacizi ale organismului. Acest lucru poate determina apariţia unor fenomene 
secundare (vertij, cefalee). 

La preparatele cu aminoacizi se pot asocia: electroliţi, alcool, glucoză, sorbitol, 
vitamine şi alte componente, absolut necesare alimentaţiei parenterale, concentraţiile 
uzuale fiind cuprinse între 5-10%. Viteza de perfuzare va fi mică (500-600 ml în 3-4 ore). 

Doza zilnică utilă fiind de 0,5-5g/kgc., în funcţie de specia animalului. 
 

Perfuziile cu aminoacizi puri 
 
Au avantajul că sunt formulate exact, asigurând o medicaţie mult mai exactă.  
Aceste preparate conţin obligatoriu aminoacizii esenţiali (izoleucina, leucina, lizina, 

metionina, fenilalanina, treonina, triptofanul şi valina), care nu pot fi sintetizaţi în 
organism. Lipsa doar a unui singur aminoacid induce modificări metabolice în defavoarea 
balanţei azotate. De obicei, soluţiile conţin L-amino-acizi (levogiri) care sunt în întregime 
activi, dar şi forme racemice (amestecuri echimoleculare de forme dextrogire şi levogire). 

Alături de aminoacizii esenţiali, în soluţiile cu aminoacizi se mai adăugă şi 
aminoacizi neesenţiali (alanină, prolină, glicină, colină, histidină etc.).  

Proporţia de preparare este de 1:2 (aminoacizi esenţiali/neesenţiali). 
Medicaţia cu aminoacizi este indicată în stările carenţiale grave: carenţă în albumine, 

arsuri grave, post-operator, contraindicaţia majoră fiind: afecţiunile hepatice şi renale 
grave. Flacoanele sau pungile cu aminoacizi se folosesc o singură dată, ex-tempore. 

 

Exemple de perfuzii cu aminoacizi: 
 

Amigen  
Soluţie apoasă care conţine: hidrolizat de cazeină 5%, dextroză 5g%, metionină, 

triptofan, bisulfit de sodiu. 
 
Aminofusin 
Soluţie perfuzabilă care conţine aminoacizi cristalizaţi puri, sorbitol, vitamine şi 

electroliţi. 
 

10.5.6. Perfuzii cu coloizi înlocuitori de plasmă (Plasma espander) 
 

Pierderea masivă de sânge poate fi compensată cu ajutorul transfuziilor (injectarea 
directă de sânge din vena unui donator sănătos în vena bolnavului).  

În medicina veterinară, acest demers este foarte dificil şi însoţit de numeroase 
inconveniente: tehnică laborioasă, probabilitate mare de incompatibilităţi de grup sanguin, 
durată limitată de conservare a sângelui (20-30 zile).  

Încercările de a înlocui sângele cu soluţii de electroliţi s-a lovit şi de inconvenientul 
eliminării lor foarte rapide.  

Soluţiile coloidale hidrofile au avantajul că realizează creşterea volumului plasmatic 
în mai mare măsură, decât cantităţile de lichid administrat, datorită atragerii plasmei 
capilare. Acest avantaj, la care se adaugă posibilitatea asocierii cu alţi electroliţi, fără 
                                                           
64 Hidrolizatele proteice  se obţin fie prin scindarea nezimatică a albuminelor (care în prezenţa enzimelor pancreatice se transformă 
parţial - 40-60%, restul albuminelor şi a peptidelor cu greutate mare fiind separat) fie prin hidroliză acidă (care duce la pierderea 
triptofanului şi degradări esenţiale ale argininei, histidinei şi triptofanului şi care sunt adăugaţi ulterior în preparat). materialele prime 
utilizate pentru obţinerea hidrolizatelor sunt: cazeina, lactalbumina, fibrina şi proteina musculară. 
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pericolul incompatibilităţilor fizico-chimice şi de grup sanguin, a impus grupa coloizilor 
hidrofili înlocuitori de plasmă în terapeutica curentă.  

Condiţiile esenţiale care se impun acestor soluţii sunt: să dea soluţii coloidale cu efect 
osmotic comparabil cu al plasmei; să fie metabolizate în organism sau să aibă un ritm de 
eliminare convenabil (zile); să nu producă aglutinarea eritrocitelor şi să nu producă efecte 
antigenice. 

 

Exemple de perfuzii cu soluţii înlocuitoare de plasmă 
 
Polivinilpirolidona (PVP) (GM medie=40.000)  
A fost prima substanţă utilizată ca înlocuitor de plasmă.  
Vâscozitatea apropiată de cea a sângelui asigură menţinerea lichidelor din patul 

vascular pentru o perioadă îndelungată.  
Polivinilpirolidona nu este metabolizată, eliminarea fiind foarte lentă.  
Soluţiile sunt utilizate izotonizate cu clorură de sodiu 5%.  
Dezavantajul major al PVP este faptul că poate conţine fracţiuni cu greutate 

moleculară mai mare, acest lucru limitând repetarea administrărilor pentru perioadă 
îndelungată. 

 

Dextranul  
Este un polizaharid, fiind cel mai utilizat înlocuitor de plasmă obţinut pe calea 

biosintezei prin acţiunea enzimatică a microorganismelor (ex. Leuconostoc mesenteroides) 
cultivate pe medii cu zaharoză. În prima fază, zaharoza este scindată în glucoză şi fructoză, 
apoi fructoza va fi polimerizată, formând macromolecule cu lanţ lung.  

Va rezulta dextran brut insolubil (cu greutatea moleculară = 1.000.000), care va fi 
supus hidrolizei, obţinându-se diferite fracţiuni cu greutăţi moleculare convenabile. 

Se cunosc două tipuri de dextran macro-molecular: cu greutatea moleculară 70.000 
(Macrodex), respectiv 40.000 (Rheamacrodex) (Pharmacia).  

Produsul autohton corespunzător Macrodex-ului este Dextran 70, care conţine 60g 
dextran (G.M.=70.000), 9g clorură de sodiu (pentru izotonizare) şi apă distilată ad. 1.000, 
condiţionat în flacoane de 500ml. Produsul nu este toxic şi, în general, nu dă reacţii alergice. 

Utilizarea majoră este în hipovolemiile dramatice, şocuri şi după pierderi masive de 
lichide (consecutiv arsurilor). Se conservă ferit de îngheţ şi lumină. 

 

Gelatina 
Se utilizează cea cu greutate moleculară de 30.000, în concentraţii de 4-6%.  
Dezavantajele majore ale gelatinei sunt: deprimarea sintezei proteice, antigenitatea, 

efectul pseudoalgutinant şi efect hemodinamic redus (24 ore).  
Tendinţa de a gelifica impune încălzirea la 40°C înainte de administrare.  
Produsul românesc este Marisang (soluţie de gelatină modificată şi parţial 

hidrolizată). 
 

Alginatul de sodiu.  
Are greutate moleculară de aproximativ 15.000 şi este utilizat în concentraţii de 0,3%.  
Izotonizarea este făcută cu glucoză 5g%, în apă caldă. 
 

Albumina serică 
Se poate obţine din serul, plasma sau sângele animalelor în concentraţii de 5-20% şi 

este netoxică. Albumina serică este un substituent de plasmă care se administrează în 
perfuzii lente. 

 

Gamaglobulinele 
Se pot prepara din ser sau plasmă animală şi se utilizează ca preparat imunitar.  
Conferă imunitate pasivă 4-6 săptămâni animalelor slăbite sau după boli infecţioase.  
Administrarea se face strict intramuscular. 
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10.5.7. Lichide pentru dializă peritoneală şi hemodializă 
 

Lichidele pentru dializă perito-neală sunt soluţii de electroliţi administrate în cantităţi 
mari (2-3 litri), la temperatura corpului, în cavitatea peritoneală65, după care acestea vor fi 
eliminate.  

Se pot elimina: apă, electroliţi, uree, substanţe rezultate din metabolism, medicamente, 
dar şi unele substanţe toxice. 

Lichidele peritoneale trebuie să conţină toţi electroliţii sângelui şi să aibă aceeaşi 
tonicitate pentru ca peritoneul să fie permisiv schimburilor.  

Aceste schimburi vor avea loc până la echilibrul osmotic. 
Menţinerea lichidelor în cavitatea peritoneală este de 30-60 minute, în 24 de ore 

putându-se administra până la 20-40 litri în funcţie de specie. 
 
Soluţiile pentru hemodializă 
Sunt denumite şi "soluţii pentru rinichi artificial" (hemo-dializor) şi sunt utilizate în 

cazurile de anurie (urmarea insuficienţei renale), în intoxicaţii grave, în general, în cazurile 
unde este necesară epurarea sângelui. 

Hemodializorul este prevăzut cu o membrană semipermeabilă care permite dializă 
extra-corporală.  

Sângele este pus în contact cu soluţii de polielectroliţi cu conţinut asemănător plasmei 
sanguine. Prin membrană, se vor petrece schimburi între substanţele din plasma sanguină şi 
soluţia pentru rinichiul artificial.  

Cantităţile pentru dializă sunt de ordinul sutelor de litri în funcţie de specie. 
 

Perfuzie de dextran (Infusio dextrani) 
 

Rp/ 
Dextran (G.M. 40.000) 100,0 
Glucoză       50,0 
Clorură de sodiu                  9,0 
Apă distilată  ad     1000,0 

 
Perfuzie complexă cu dextran (tipizată) 

Rp/ 
Dextran (G.M. 40.000) 40,0 
Sorbitol   20,0 
Rutină     0,3 
Acid ascorbic   0,3 
7a+ (125 mEq/l)    2,87 
K+ (5 mEq/l)   0,20 
Cl- (90 mEq/l)    3,19 
Acetat (40 mEg/l)   2,36 
Apă distilată     ad      1000,0 
 

Marisang  
Produs românesc - soluţie de gelatină modificată şi parţial hidrolizată cu greutate 

moleculară medie 30.000. 
 
Gelofusine  
Gelatină parţial hidrolizată 4%, clorură de sodiu 0,85% şi 0,5% clorură de calciu. 

 

                                                           
65 Peritoneul se comportă ca o membrană semipermeabilă care în contact cu lichidele permite difuzarea acestora. 
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10.5.8. Perfuziile cu medicamente 
 

În situaţiile în care viteza de eliminare a medicamentelor este mare, concentraţiile 
terapeutice din sânge nu se pot realiza, fiind necesară perfuzia.  

De asemenea, medicamentele care nu sunt bine tolerate pe cale orală pot fi 
administrate pe cale perfuzabilă.  

Acest tip de administrare este specific medicinii umane, cel mai adesea această cale 
de administrare fiind aleasă în cazul terapiei antituberculoase cu amilazină şi PAS-sodic (p-
amino-salicilat de sodiu). 

În medicina veterinară, această cale ar putea fi aleasă concomitent cu alte perfuzii 
prin introducerea lor în flacoane, fără a mai face injectări în plus (vitamine, hormoni). Între 
soluţiile injectabile şi cele perfuzabile sunt diferenţe semnificative.  

Cele mai importante sunt redate în tabelul 10.9. 
 

Tabelul 10.9.  
 

Principalele diferenţe dintre preparatele injectabile şi perfuzabile 
 

Preparat injectabil Preparat perfuzabil 

Conţin substanţe medicamentoase cu activitate 
farmacodinamică 

Servesc mult mai rar ca mod de administrare a 
unui medicament 

Pot avea ca vehicul, în afară de apă: uleiurile, 
diverşi dizolvanţi organici. 

Vehiculul este exclusiv apa. 

Substanţele active pot fi dispersate şi sub formă 
de suspensii. 

Substanţele active sunt dispersate molecular, 
coloidal, foarte rar emulsii. 

Administrările se fac în volume mici, medii 
(uzual 1-20ml). 

Se prepară şi se administrează în cantităţi mari, 
(uzual de la 100ml în sus). 

Se pot administra pe cale i.m., s.c., i.v., i.d., i.p. Se administrează strict pe cale i.v. 
Durata administrărilor este scurtă (secunde-
câteva minute), deci mai comod al animale. 

Durata de administrare este lungă (zeci de 
minute, chiar ore), deci dificil la animale. 

Izotonia şi izohidria nu sunt obligatorii 
întotdeauna. 

Izotonia este obligatorie, pH-ul 7,4 şi compoziţia 
ionică, cât mai apropiate de lichidele 
organismului. 

Prepararea se face în fiole, rar în flacoane, de 
volume mici 

Prepararea se face în flacoane sau ambalaje de 
200-1000 ml, fără conservanţi.  
Pentru dializa peritonea-lă ambalajele pot fi 
bidoane de 10-20 litri. 

Teoretic condiţia pirogenităţii (mai ales la 
cantităţile mici de soluţie injectată) este mai 
puţin importantă. 

Condiţiile de preparare trebuie să asigure soluţii 
perfect sterile, fără substanţe pirogene. 
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Capitolul 11.  
 
 
 

Substanţe cu acţiune diuretică 
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Medicamentele diuretice intrate în practica medicală, active în administrare orală 
sau injectabilă, au simplificat şi au ameliorat considerabil tratamentul edemelor şi al 
hipertensiunii arteriale esenţiale.  

Substanţele cu acţiune diuretică, în funcţie de structura lor, prezintă însă unele 
dezavantaje, legate de eliminarea rapidă, biodisponibilitatea redusă, durată scurtă de 
acţiune sau instabilitate sub acţiunea unor factori fizici (lumina); de aceea, obţinerea unor 
complecşi de incluziune cu ciclodextrine naturale sau de semisinteză poate oferi avantaje 
terapeutice importante: creşterea solubilităţii, absorbţie orală mai rapidă şi mai completă, 
creşterea biodisponibilităţii şi a stabilităţii fizico-chimice a substanţei. 

Diureticele sunt agenţi care cresc rata formării urinei, inhibând reabsorbţia ionilor 
de sodiu şi clor în diferite zone ale nefronului şi cresc circulaţia renală, redirecţionând 
sângele spre rinichi. În caz de insuficienţă cardiacă fluxul plasmatic renal este redus. 

 
Diureza va fi îmbunătăţi atunci când: 
 

a. creşte presiune hidrostatică a sângelui,  
b. creşte presiunea osmotică (în acest fel este încetinită resorbţia în tubii contorţi în 
cazul acidozei şi hiperkaliemiei, în situaţia hipernatriemiei este invers) şi prin  
c. extinderea suprafeţei filtrante a glomerulilor renali.  
 
Termenul de diureză se utilizează în două cazuri: 
 

a. volum crescut de urină 
b. creşterea excreţiei de sodiu şi bicarbonat alături de apă, care este eliminată 

secundar. 
 
Deşi toate diureticele alterează rata filtrării glomerulare, acţiunea lor în general 

este independentă  de acest efect, influenţa lor majoră fiind asupra reabsorbţiei tubulare 
de electroliţi. 

Diureticele se recomandă în toate cazurile de retenţie a apei din ţesuturi 
(nefroze, nefrite cronice, ascite, hidropizii, edeme) şi sunt indicate în: 

- edeme de diverse etiologii: cardiace, gravidice, cirotice, de origine endocrină, de 
natură iatrogenă; 

- hipertensiunea arterială uşoară şi medie, în monoterapie sau terapie combinată; 
- restabilirea echilibrului hidro-salin normal al organismului; 
- eliminarea unor substanţe toxice ingerate, atunci când acestea se pot elimina pe 

cale urinară; 
La animalele pentru sport, la câini şi caii de curse unde se pot utiliza în două 

scopuri: 
- eliminarea unei cantităţi mari de apă pentru reducerea greutăţii corporale sau  
- pentru grăbirea eliminării unor substanţe doping, pentru a nu fi depistate la un 

eventual control.  
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11.1. Clasificarea diureticelor 
 

Agenţii diuretici variază larg în structură chimică, potenţă şi excreţia elecrolitică pe 
care o induc. Din acest considerent clasificarea diureticelor se poate face după criteriile: 

 
A. Structura chimică, mecanism şi loc de acţiune 

 

- diuretice xantinice; 
- derivaţi ai acidului diclorofenoxiacetic; 
- sulfamide diuretice; 
- diuretice cu alte structuri; 
- diuretice osmotice; 
- antagoniştii aldosteronului. 

 

B. Efectele asupra potasiului 
 

Diuretice care elimină potasiul: 
- cu efect puternic: tiazide şi înrudite; 
- cu efect mediu: diuretice de ansă, inhibitorii anhidrazei carbonice. 
 
Diuretice care menţin potasul: 
- spironolactona, triamterenul, amiloridul. 

 
C. După eficacitatea acţiunii 

 
Diuretice foarte eficiente:  
- derivaţii acidului fenoxiacetic,  
- derivaţii acidului benzoic; 
 
Diuretice cu eficacitate medie:  
- tiazide,  
- dihidrotiazide şi analogi structurali,  
- derivaţii acidului fenoxiacetic; 
 
Diuretice cu eficacitate redusă:  
- xantine,  
- osmotice,  
- cu eliminare redusă de potasiu,  
- inhibitori ai anhidrazei carbonice. 

 
D. După durata acţiunii 

 
Diuretice cu durată scurtă:  
diureticele de ansă(4-6h); 
Diuretice cu durată medie:  
-  hidroclorotiazida(8-12h),  
-  alte tiazide şi  
-  substanţe înrudite (12-24h), 
-  amilorid(24h); 
Diuretice cu durată lungă:  
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- clortalidonă,  
- indapamid,  
- spironolactonă. 

 

De reţinut că marea majoritate a substanelor folosite în medicaţia urinară provin 
din medicina unamă şi au fost extrapolate în timp şi în medicina veterinară, în special în 
terapia animalelor de companie. Din acest considerent majoritatea dozelor trebuie să fie 
ajustate la pacienţii animali. 

 
11.1.1. Diureticele purinice 

 
Din această clasă fac parte:  

• teobromina,  
• teofilina şi  
• cafeina.  
 

Proprietăţile diuretice ale xantinelor au fost recunoscute de mulţi ani.  
La sfârşitul sec. IX şi începutul sec. XX erau cele mai des folosite, dar apoi au fost 

înlocuite cu altele mai eficiente.  
Sunt bine absorbite şi tolerate după administrare orală şi de aceea mai sunt utilizate 

ocazional în terapie la animale.  
În practică se foloseşte diuretina, un amestec de teobromină sodică şi salicilat de 

sodiu. 
Se folosesc adesea în hidropizii consecutive insuficienţei cardiace şi a celor de 

origine hepatică şi renală. Nu sunt periculoase dacă se administrează în doze terapeutice, şi 
nici iritante pentru căile renale, de aceea se pot folosi timp îndelungat. 

Acest grup a mai fost prezentat anterior la medicaţia cordului. 
 
Cofeina  
Este 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purin -2,6-diona şi are efect predominant asupra 

sistemului nervos. Este un alcaloid care poate fi obţinut din frunzele de ceai, cafea sau 
frunzele uscate de Camellia sinesis, sau prin sinteză artificială. 

În doze mici produce vasodilataţie renală şi diureză, iar în doze mari vasoconstricţie 
la nivelul rinichilor, aceasta datorându-se stimulării centrului vasomotor.  

Este considerat “diureticul infidel”. 
Dozaj 
Cale i.m. sau s.c. de 2-3 ori/zi (efect util 6-8 ore) 
Animale mari: 5-10 ml,  
Animale mijlocii:1-5 ml 
Animale mici:1-2 ml 
În colaps, doze maxime  
Doza toxică pentru cafeină la om este situată între 5 şi 50g.  
 
Teobromina  
Este o dimetil-xantină cu formula: 3,7-dihidro-3,7-dimetil-1H-purin-2,6-diona şi este 

metabolitul cafeinei. Numele de teobromină înseamnă "hrana zeilor". 
Se găseşte în produsele arborelui de Cacao, Theobroma cacao.  
Este o pulbere albă, cristalină cu gust amărui, foarte greu solubilă în apă.  
Datorită capacităţii de a dilata vasele de sânge, a fost folosită şi în tratamentul 

hipertensiunii arteriale. S-a administrat în combinaţie cu digitalicele pentru a determina 
dilataţia vaselor sanguine.  

Are efect diuretic slab şi are efect relaxant asupra muşchilor netezi respiratori.  
Totuşi ca diuretic dă rezultate numai în edeme. Are activitate antispasmotică, fiind 

folosită în boala hipertensivă. Se administrează per os. 
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Dozaj 
Câine:0,5-1 mg/kgc. 
Pisică: 12,5-25 mg 
Cu atenţie i.v. 0,04-0,06 mg/kg 
 
Diuretina 
Este un amestec de teobromină sodică şi salicilat de sodiu, în părţi egale.  
Este o pulbere albă, amorfă, higroscopică, inodoră, cu gust dulceag.  
Are dezavantajul că este mai iritantă pentru mucoasa digestivă.  
Se administrează per os, dozele fiind de două ori mai mari decât pentru teobromină. 
 
Teofilina  
Este tot o dimetil-xantină. Se găseşte în frunzele de ceai alături de cofeină.  
Se prepară şi sintetic. Este o pulbere albă, inodoră, higroscopică.  
Are acţiune diuretică mai puternică, dar cu acţiune mai scurtă decât a diuretinei şi 

teobrominei. Este mai toxică. 
Preparatul comercial este denumit Teoglucină şi se comercializează în fiole de 5 – 10 

ml, 2%.  
Conţine teofilină şi glucoză. Este foarte bun diuretic, vasodilatator coronarian, 

excitant respirator, relaxant bronşic. Se administrează i.v., lent. 
 
Miofilina (Aminophilline) 
Este o combinaţie de etilen-diamină şi teofilină, în părţi egale.  
Este o pulbere gălbuie, cu miros amoniacal, amară. Are acţiune mai intensă decât 

teofilina nu numai per os ci şi i.v. Se foloseşte în tratamentul edemelor, hidropiziilor, 
astmului.  

Dozaj: La animalele mari se administrează i.v., iar la câine, oral, 10 mg/kg. 
 

11.1.2. Diuretice mercuriale 
 
În această categorie intră mercurialele organice.  
Acestea acţionează prin iritarea epiteliului renal, rezultând mărirea filtrabilităţii 

glomerulare şi inhibarea reabsorbţiei la nivelul tubilor contorţi.  
Mobilizează apa şi clorura de sodiu din ţesuturile producătoare de hidremie (este 

favorizant al diurezei şi în acest caz urina este bogată în apă şi clorură de sodiu).  
Sunt contraindicate în tratamentul nefritelor. Se recomandă asocierea cu teofilinele. 
 
Calomelul (clorura mercuroasă) 
Medicamentul are calităţi diuretice, acţionează tardiv şi de lungă durată (zile), dar 

poate produce şi diaree şi intoxicaţie. În terapie se recomandă pauze de 2 săpt. 
 
Mercurofilina (7ovurit) 
Este un compus organic, eficace ca diuretic, puţin toxic.  
Diureza apare la 1-3 ore de la administrarea i.m. profund sau i.v. Are perioada optimă 

la 8 ore. Efectul dispare după 24 de ore. Se utilizează în soluţii de 10%, având rezultate 
foarte bune în edeme de origine cardiacă şi ciroza hepatică ascitogenă. 

 
11.1.3. Diureticele digitalice 

 
Sunt denumite şi diuretice indirecte deoarece efectul diuretic se realizează de fapt 

prin stimularea cordului, mărindu-se forţa de contracţie (inotropie pozitivă).  
Acest lucru determină îmbunătăţirea circulaţiei, inclusiv la nivelul rinichilor unde 

presiunea sângelui va căpăta valori mari.  
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Se va produce vasodilataţie şi în final diureză crescută.  
În această categorie intră toate drogurile cardiotonice (vezi capitolul). 

 
11.1.4. Diureticele saline 

 
Sunt substanţe care acţionează prin inducerea unei hidremii mărite şi prin creşterea 

presiunii osmotice a sângelui (care se opune reabsorbţiei la nivelul tubilor renali).  
Unele săruri (clorura de amoniu, clorura de calciu) sunt diuretice prin acidifierea pe 

care o pot produce.  
Sărurile de potasiu sunt bune diuretice deoarece facilitează eliberarea clorurii de 

sodiu (cu rol bine cunoscut în retenţia apei). 
 
Clorura de calciu 
Este o substanţă diuretică deoarece scade permeabilitatea tisulară şi vasculară, 

îngreunând trecerea apei în ţesuturi.  
Este foarte bun agent preventiv al exsudatelor. Se recomandă în nefroze pentru că 

trebuie produsă hidremia.  
Prin excreţia pe cale enterică a calciului, clorul va rămâne liber şi va fixa sodiul, 

astfel că eliminarea clorurii de sodiu prin rinichi se dublează.  
Intensifică sistola ventriculară, acest lucru va determina creşterea debitului sanguin. 

Ionul de Ca este un bun antispasmotic al venelor renale, determinând diureza accentuată.  
Se administrează i.v. lent în soluţii de maxim 10%. 
 
Clorura de amoniu 
Micşorează rezerva alcalină prin combinarea clorului cu sodiul din carbonatul de 

sodiu, rezultatul fiind acidifierea şi favorizarea diurezei.  
În plus, diureza se mai datorează şi apariţiei ureei şi clorurii de amoniu la nivelul 

ficatului (este un metabolit activ).  
Intră în preparatul Diurocard care conţine şi acid benzoic.  
Are efect expectorant şi acidifiant. 
 
Azotatul de potasiu.  
Este o substanţă cristalină albicioasă, amară, solubilă în apă.  
Produce efect intens, dar de scurtă durată datorită absorbţiei şi eliminării rapide.  
Provoacă iritaţii gastrointestinale, hipotensiune, depresie cardiacă datorită ionilor de 

potasiu. 
 
Acetatul de potasiu  
Este o pulbere albă, foarte solubilă în apă.  
Spre deosebire de azotatul de potasiu, nu este atât de toxic.  
Se administrează per os, cu multă apă. 

 
11.1.5. Derivaţii acidului fenoxiacetic 

 
Reprezentanţii acestei clase sunt: 
• acidul etacrinic,  
• acidul tienilic,  
• indacrinona. 
 
Acidul etacrinic  
Este acidul-[2,3-dichloro-4(2-methylen-1-oxo-buthyl) phenoxy]-acetic. 
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A fost prototipul unei noi clase de diuretice „diureticele de ansă“, prima dată descris 
în 1962. 

Este o pulbere albă, cristalină, foarte puţin solubil în apă, solubilă în alcool 1:1,6, în 
cloroform 1:6, în eter şi în soluţii diluate de hidroxizi alcalini. Este iritant pentru piele, ochi 
şi mucoase.  

Absorbţie. Este rapid absorbit din tractul gastrointestinal. Timpul de înjumătăţire 
variază între 1 şi 3 ore. 

Se elimină prin rinichi în mare parte sub forma netransformată. Nu s-a demonstrat 
nici o legătură între concentraţia plasmatică a acidului etacrinic şi efectul său diuretic.  

Majoritatea metaboliţilor acidului etacrinic regăsiţi în urină sunt compuşi conjugaţi 
cu substanţe ce conţin grupări sulfhidril (cisteina şi N-acetilcisteina). Aceşti metaboliţi nu 
sunt activi din punct de vedere farmacologic. 

Acţionează în principal pe porţiunea subţire şi ascendentă a ansei lui Henle, unde 
inhibă reabsorbţia sodiului şi a clorului.  

Pătrunde la locul acţiunii prin transport activ, realizat cu ajutorul pompei organice 
acide în tubii renali. Activitatea diureticului este eficace şi când filtrarea glomerulară este 
mică. Are o acţiune asemănătoare cu a furosemidului, dar nu este şi un inhibitor de 
anhidrază carbonică. 

Acidul etacrinic poate creşte fracţia de sodiu excretată renal până la 35% din 
cantitatea filtrată. Salureza produsă este însoţită de o scădere a pH-ului urinar datorită 
excesului de clorură excretată.  

După administrare orală, acţiunea diuretică se instalează în 30-60 de minute şi 
durează 6 până la 8 ore.  

Acidul etacrinic determină o pierdere de potasiu datorită cantităţii crescute de sodiu 
disponibil din tubul distal,  favorizându-se astfel schimbul Na + -K − . După administrare se 
observă o creştere a concentraţiei serice a acidului uric datorată  unei secreţii scăzute de 
uraţi din tubul renal şi unei creşteri a reabsorbţiei acestora din tubii renali.  

După administrare orală, acidul etacrinic măreşte fluxul sangvin renal, activitatea 
reninei plasmatice şi prezintă şi un efect vasodilatator. 

Este indicat în: 
- insuficienţă cardiacă congestivă cronică şi edem pulmonar 
- ciroză hepatică cu ascită 
- edem datorat sindromului nefrotic când rata filtrării glomerulare este păstrată 
- edeme cronice severe: limfedem, edemul idiopatic ascitic 
Efecte adverse: 
Rar cauzează ulceraţii gastrointestinale şi hemoragii grave. 
Pierderile majore de potasiu pot cauza aritmii letale, în special la pacienţi aflaţi sub 

tratament cu glicozide. Acestea pot fi evitate folosind cea mai mică doză de diuretic sau 
prin instituirea unei diete bogate în săruri de potasiu. 

Pierderile de magneziu pot cauza de asemenea aritmii cardiace, în special după un 
infarct miocardic sau la pacienţii digitalizaţi. 

Toxicitatea. Intoxicaţia acută poate cauza pierderi serioase de sodiu şi de lichid 
intravascular. Se va instala hipotensiunea, hipovolemia activează sistemul renină-
angiotensină-aldosteron şi astfel se pot înregistra pierderi inportante de potasiu în urină. 
Tratamentul în astfel de cazuri trebuie să includă perfuzii cu clorură de sodiu, lichide şi 
potasiu. Tot în intoxicaţia acută se pot produce ulceraţii sau hemoragii gastro-intestinale. 
Acidul etacrinic sub formă de pulbere este iritant pentru ochi, mucoase şi piele. 

Efecte adverse simptomatice: sunt discomfortul gastric, anorexia, greaţa şi diareea. 
Doza uzuală este de50-150 mg/zi. La administrare i.v. doza este de 50mg/zi. 
Comerciale:  
Edecrin cp de uz oral de 25mg şi 50mg. 
Hydromedin cp, flacoane cu soluţie i.v. 
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11.1.6. Diuretice sulfamidice. 
 

În 1942, când cercetările în domeniul sulfamidelor erau în plină desfăşurare, s-a 
observat că în cursul tratamentelor cu sulfanilamidă a unor infecţii bacteriene, se producea 
acidoza sanguină cu scăderea rezervelor alcaline, ca urmare a unei importante eliminări 
urinare de bicarbonat de sodiu.  

Testările ulterioare au stabilit că sulfanilamida îşi exercită acest efect datorită unei 
acţiuni de inhibare a anhidrazei carbonice, enzimă descoperită cu câţiva ani în urmă în 
hematii. Această enzimă, prezentă în cantităţi importante în rinichi, intervine în hidratarea 
şi deshidratarea CO 2  şi respectiv a acidului carbonic şi favorizează eliminarea HCO −

3 , 

având un rol determinant în mecanismul de acidifiere a urinii. 
CO 2 + H 2 O ⇔  H 2 CO 3  ⇔  H +  + HCO −

3  
În urma stabilirii faptului că acţiunea antianhidrazică se datoreşte grupării-SO2NH2 

existentă în structura substanţei, s-au făcut numeroase investigaţii pentru obţinerea unor 
sulfamide cu puternic efect de inhibare a anhidrazei carbonice, indiferent de activitatea lor 
antibacteriană.  

Rezultatul acestor investigaţii a fost apariţia în 1950 a primei sulfamide diuretice de 
mare interes, acetazolamida şi ulterior a două clase de compuşi: 

 

- sulfonamide heterociclice 
- derivaţi meta-disulfonamidobenzenici. 

 

A. Sulfonamide inhibitoare ale anhidrazei carbonice 
 
Inhibitoarele anhidrazei carbonice acţionează la nivelul tubului contort proximal, 

acţiunea lor diuretică fiind slabă (Fig. 11.1).  
Se utilizează în principal pentru indicaţiile non-diuretice, cum sunt glaucomul şi ca 

medicaţie adjuvantă în epilepsie. 
 

 
 

Figura 11.1. 
 

Acţiunea anhidrazei carbonice şi a diureticelor care intervin la nivelul tubului contort proximal 
 
Acetazolamida (Ederen Acetazolamidum) 
Este 5-acetilamino-1,3,4-tiadiazol-2-sulfonamid (Fig. 11.2).  
Este prototipul clasei inhibitorilor de anhidrază carbonică. 
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Fig. 11.2. Acetazolamida 
 

Este o pulbere cristalină, alb-gălbuie, inodoră, insipidă, greu solubilă în apă.  
Acţionează ca diuretic prin inhibarea carboanhidrazei care va micşora rata 

schimbului ionului de sodiu şi hidrogen care are loc la nivelul tubilor renali, favorizând 
astfel eliminarea ionilor de sodiu prin urina alcalinizată, situaţie care va duce la acidifierea 
mediului intern.  

Datorită eliminării prin urină a bicarbonatului de sodiu se va ajunge la scăderea 
rezervei alcaline din circulaţie, deci a micşorarea diurezei, accentuând astfel acidoza.  

Procesul se va relua odată cu creşterea din nou a rezervei alcaline (este un fenomen 
de autolimitare prin feed-back). Este totuşi un diuretic slab, rareori folosit ca diuretic 
propriu-zis, fiind utilizată mai des în: 

- acidoza respiratorie compensată cu bicarbonat seric crescut, 
- glaucom, pentru că reduce presiunea intraoculară prin scăderea secreţiei umorii 

apoase, 
- intoxicaţia cu salicilat, unde creşte excreţia renală a acizilor organici slabi 

liposolubili 
- alcaloza indusă de alte diuretice. 
Dozaj 
Câine: 10 mg/kgc., oral, la 8-12 ore. 
Pisică: 7 mg/kgc., oral la 8 ore. 
Pe cale i.v. 50 mg doză unică. 
 
Metazolamida  
Este 5-acetylamino-4-methyl-1,3,4-thia-diazol-sulfonamida (Fig. 11.3). 

 

N N

S

H3C

H3COC N
SO2NH2

 
 

Fig. 11.3. Metazolamida 
 

Metazolamida are acţiune diuretică de durată mai lungă, dar mai puţin promptă şi este 
mai toxică decât acetazolamida. Este folosită mai mult în tratamentul glaucomului. 

 
Ufrix (Butizide).  
Este tot un derivat tiazinic asemănător cu Nefrixul, dar activitatea este de 4 ori mai 

mare. Se administrează per os. 
 

B. Sulfamide diuretice tiazidice 
 

Tiazidele sau benzotiadiazinele, sunt un grup de compuşi dintre care, majoritatea sunt 
analogi de 1,2,4-benzotiadiazin-1,1-dioxid.  

Efectele diuretice ale acetazolamidei, au condus la cercetarea unor alte sulfonamide 
cu aceleaşi proprietăţi dar fără efectul de inhibare a anhidrazei carbonice, pentru a evita 
efectele adverse ale echilibrului acido-bazic.  
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Tiazidele au şi o acţiune slabă de inhibare a anhidrazei carbonice, însă efectul 
principal se exercită asupra tubului contort distal, unde prin inhibarea simportului Na+/Cl-, 
previn diluţia maximă a urinii şi scad clearance-ul apei libere.  

Aceste modificări rapide, în sens corectiv, privind absorbţia apei şi a electroliţilor le 
fac utile în tratamentul retenţiei hidrosaline din insuficienţa cardiacă uşoară şi moderată, 
atâta timp cât filtratul glomerular depăşăşte 30ml/min.  

Excreţia în proporţii egale a Na+ şi Cl- elimină riscul alcalozei hipocloremice, cât şi al 
acidozei, ceea ce face ca tiazidele să poată fi folosite atât în alcaloză cât şi în acidoză.  

Epiteliul tubului contort distal este prevăzut şi cu un mecanism transportor pentru 
calciu, controlat de hormonul paratiroidian; tiazidele stimulează acest mecanism, 
favorizând reţinerea calciului în organism. În schimb produc o scădere a reabsorbţiei de 
Mg2+ în tubul distal, ceea ce poate induce hipercalcemie uşoară şi hipomagneziemie.  

Acţiunea acestei clase de diuretice este prezentată schematic în figura 11.4. 
 

 
 

Fig. 11.4. Acţiunea diureticelor tiazidice 
 

Această clasă de diuretice se utilizează exclusiv pe cale orală.  
Sunt absorbite din tractul gastro-intestinal iar acţiunea diuretică se instalează după 1-

2 ore de la administrare, este maximă după 8-10 ore şi durează până la 16 ore.  
Se distribuie uniform, traversează bariera placentară; legarea de proteinele plasmatice 

depinde de lipofilia compusului şi influenţează semnificativ t1/2 şi eliminarea acestuia.  
După ce parcurg circuitul entero-hepatic, se elimină în proporţie de 75%, 

nemodificate prin urină. Diferenţele majore faţă de diureticele de ansă sunt: 
- durata de acţiune prelungită 
- loc diferit de acţiune  
- răspunsul maxim e atins dupa o perioadă relativ scurtă 

Diureticele tiazidice sunt utilizate în tratarea insuficienţei cardiace decompensate 
uşoară sau moderată. Sunt eficiente şi în tratamentul edemelor cauzate de boli hepatice sau 
renale. Efectele lor sunt mult mai graduale decât cele ale diureticelor mai potente, de ansă 
şi nu au inconvenientul de a cauza dezechilibru hidroelectrolitic. 

Se utilizează de asemenea în tratamentul diabetului insipid nefrogen care nu răspunde 
la vasopresină, atenuând poliuria ca urmare a scăderii volumului plasmatic. 

Contraindicaţiile sunt reprezentate de edemele renale, hipokaliemie, aritmii 
ventriculare, asocierea cu medicamente proaritmice, hipercalciurie idiopatică (risc de 
calculi renali) 
 

Efecte secundare: 
• Hipokaliemia; 
• Riscul proaritmogen.  
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• Hipomagneziemia  
• Diabetul zaharat la cei predispuşi. 
• Excreţia de uraţi este diminuată, predispunând la gută. 
• Modificări aterogene ale lipidelor sangvine se exprimă prin creşterea 

colesterolului şi a trigliceridelor. 
 

Interacţiunile medicamentoase: 
• scad eficacitatea antidiabeticelor orale; 
• cresc riscul accidentelor cardiotoxice şi neurotoxice  
• accentuează pierderea de potasiu din tratamentul cu glucocorticosteroizi; 
• dozele mari favorizează aritmiile digitalice şi cresc riscul căderilor tensionale; 
• cu chimioterapice anticanceroase, diuretice putând accentua aplazia medulară 
cauzată de acestea; 

• antibiotice aminoglicozidice; scăderea volumului sanguin poate cauza creşterea 
nefrotoxicităţii antibioticelor; 

 

Hidroclorotiazida (7efrix, Hidroclorotiazida, Esidrex) 
Este 6-chloro-3,4-dihidro-1,2,4-benzo-tia-diazin-7-sulfonamid-1,1-dioxidul. 

(Fig.11.5). Este oficinală în FR X şi în Farmacopeea Europeană ediţia aIV-a. 
 

NH
H2NO2S S

OO

N
H

Cl

 
 

Fig. 11.5. Hidroclorotiazida 
 

După dozarea orală, o mică proporţie este absorbită din stomac, cel mai mult din 
duoden şi jejun. Alimentele nu influenţează absorbţia.  

Ea este crescută de medicamente anticolinergice şi este independentă de doza 
administrată. Concentraţia plasmatică maximă se atinge în 2-4 ore de la administrarea 
medicamentului. Se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 40-64% şi se 
acumulează în eritrocite printr-un mecanism necunoscut.  

Traversează placenta iar concentraţiile din sângele cordonului ombilical sunt egale cu 
cele ale sângelui matern; concentraţiile din lichidul amniotic sunt însă mai ridicate.  

Eliminarea se face pe cale urinară sub formă nemetabolizată. 
Mecanismul de acţiune constă în inhibarea mecanismului cotransportor, neutru 

electric, responsabil de reabsorbţia ionilor de sodiu şi clorură la nivelul tubului contort 
distal. La doze mari acţionează şi la nivelul tubului proximal prin inhibarea anhidrazei 
carbonice, alcalinizând urina.  

Stimulează secreţia distală de K+. 
Acţiunea diuretică apare în 60-90 minute de la administrare, este maximă la 2-4 ore şi 

durează 8-12 ore. Intensitatea acţiunii creşte paralel cu doza, de la 50 la 400 mg, iar la doze 
mai mari de 400 mg nu se produce nici un efect superior. Instalarea efectului 
antihipertensiv apare după 3-4 zile şi durează până la o săptămână după încetarea 
tratamentului.  

Acţiunea diuretică este scăzută de hipoproteinemie şi de scăderea prelungită a filtrării 
glomerulare sub 15-20 ml/min. (1:6 faţă de normal) 

Este indicată în: 
• edeme diverse,  
• insuficienţă cardiacă congestivă,  
• hipertensiune arterială.  
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Bendroflumetiazida (Enduron, Aquatensen) 
Este 3-benzyl-3,4-dihidro-6-trifluoro-methyl-2H-1,2,4-benzo-tiadiazin-7-sulfonamid - 

1,1-dioxidul (Fig. 11.6). 
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Fig. 11.6. Bendroflumetiazida 
 

Este o pulbere cristalină albă sau de culoare crem, fără gust sau miros, preparată prin 
sinteză chimică. Este insolubilă în apă, solubilă în acetonă şi alcool.  

Este complet absorbită după administrare orală.  
Concentraţia plasmatică maximă se atinge în 2 ore de la administrare şi nu este 

influenţată de alimente.  
Timpul de înjumătăţire plasmatic este cam de 8 ore. 30% din cantitate se elimină 

netransformată pe cale urinară iar restul de 70% se metabolizează.  
Se leagă puternic de proteinele plasmatice, iar despre penetrarea prin placentă sau 

laptele matern informaţiile sunt incomplete.  
Scade tensiunea arterială într-o măsură aproape egală cu β-blocantele.  
La fel ca şi celelalte tiazide, bendroflumetiazida reduce excreţia renală a calciului, 

aceasta putând avea importanţă mare la pacienţii cu litiază renală datorită hipercalcemiei 
idiopatice.  

În diabetul insipid bendroflumetiazida creşte reabsorbţia apei din tubul distal şi 
reduce volumul urinar cu aproape 50%. 

 

Indicaţii şi utilizări: 
- edeme periferice 
- insuficienţă cardiacă 
- hipertensiune 
- disfuncţii ale echilibrului calcic 
- diabet insipid 
 

Contraindicaţii: 
- hipokaliemie 
- hiperuricemie 
- diabet 
- sarcină 

Meticlotiazida (Aquatensen, Duretic, Enduron, 7aturon) 
Este 6-cloro-3-(clorometil)-3,4-dihidro-2-metil-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-sulfon-

amid-1,1-dioxidul (Fig. 11.7). 
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Fig. 11.7. Meticlotiazida 
 

Doza eficace de methyclotiazid este intre 2,5 şi 10 mg.  
Are o durată lungă de acţiune, şi se poate administra o dată la 24 h.  
Se elimină sub formă nemetabolizată prin urină.  
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Efectele farmacologogice se pot împărţi în efecte renale şi extra-renale.  
Cele renale sunt aceleaşi cu ale celorlalte diuretice tiazidice.  
Acţiunea este mai scăzută asupra tubului contort proximal, dar este mai accentuată pe 

segmentul cortical al porţiunii ascendente a ansei lui Henle.  
Cele extrarenale se referă la utilizarea substanţei în tratamentul hipertensiunii 

arteriale. Este indicată în tratamentul edemelor, nefrolitiază hipercalcică, diabet insipid şi 
hipertensiune. Contraindicaţiile sunt:  

• gută,  
• hipopotasemie,  
• hipersensibilitate la tiazide,  
• gestaţie,  
• diabet instalat la maturitate.  

 

S-au semnalat: hiponatremie şi hipopotasemie, efecte alergice, anemie, 
agranulocitoză şi trombocitopenie, pancreatită acută. 

Doza eficace de methyclotiazid este intre 2,5 şi 10 mg. Are o durată lungă de acţiune, 
şi se poate administra o dată la 24 h.  

Alţi reprezentanţi ai grupei sunt redaţi în tabelul 11.1. 
 
Tabelul 11.1. 

Alţi reprenzentanţi ai sulfamidelor tiazidice 
 

DCI / Denumire chimică Produse 
farmaceutice 

Altizida 
3-[(aliltio)metal]-6-cloro-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid 

Aldactazine 
Aldozone 

Bemetizida 
6-cloro-3-(alfa-metilbenzil)-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid 

Tensigradyl 

Benztiazida 
3-benziltiometil-6-cloro-7-sulfamoil-2 H -1,2,4-benzotiadiazina 

Aquatag 
Dihydrex 
Diteriam 
Exna 
Exosalt 
Fovane 

Butizida 
6-cloro-3,4-dihidro-3-izobutil-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid 

Eunerphan 
Saltucin 

Ciclopentiazida, 
 6-cloro-3-(ciclopentil-metil)-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid 

�avidrex 
�avidrex-K 

Hidroflumetiazida, 
6 – trifluorometil - 3,4 – dihidro - 2H - 1,2,4-benzotiadiazine-7-sulfonamid-1,1 -dioxid 

Hydrenox 
Diucardin 
Saluron 

Paraflutizida 
6-cloro-3-(p-fluorobenzil)3,4-dihidro-2-metil-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7-sulfonamid-1,1-
dioxid 

Corzid 
Detensitral 

Politiazida 
6-cloro-3-(2,2,2-trifluoroetiltiometil)-3,4-dihidro-2-metil-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7-
sulfonamid-1,1-dioxid 

�ephril 
Renese 
Drenusil 

Ciclotiazida 
3-biciclo[2.2.1]hept-5-en-2-il-6-cloro-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7-sulfonamid-
1,1-dioxid 

Anhydron 

Teclotiazida 
6-cloro-3-triclorometil-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid 

Chymodrex 
Depleil 
Deplet 

Triclometiazida 
6-cloro-3-diclormetil-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid 

Esmarin 
Fluitran 

 
C. Derivaţii acidului benzoic 
 
Furosemidul (Dimazon, Furix, Lasix) 

Este acidul 4-chloro-7-furfuril-5-sulfamoil-antranilic (Fig. 11.8). 
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Are acţiune diuretică foarte intensă, rapidă şi durabilă. Se recomandă în ascite, 
hidropizii, edeme. Se administrează i.m., i.v., per os, comercializându-se sub formă de 
comprimate şi fiole 1%. 

 

NH

H2NO2S

O

Cl

CH2

COOH

 
 

Fig. 11.8. Furosemidul 
 

Administrat oral, furosemidul are o biodisponibilitate medie de 52% care este scăzută 
în prezenţa alimentelor. Se leagă puternic de proteinele plasmatice, de albumine.  

După administrarea orală, latenţa este de 20 min, efectul devine maxim după 60 min 
şi durează 4-6 ore. In cazul administrării i.v., latenţa este de 5-10 min, efectul este maxim 
după 30 min şi durează 3 ore. Este eliminat sub formă netransformată după metabolizare.  

Traversează placenta şi laptele matern. 
Este cel mai utilizat dintre diureticele de ansă.  
Excretat de tubul proximal şi ajuns intraluminal la nivelul porţiunii ascendente a 

ansei Henle, inhibă reabsorbţia de Na+, K+, 2Cl- şi determină pierderea acestor ioni.  
Pentru că porţiunea ascendentă este impermeabilă pentru apă, în urma acţiunii 

inhibitoare a diureticelor de ansă rezultă un lichid tubular izoosmotic care este trimis 
nefronului distal.  

Urina excretată mai conţine Ca2+ şi Mg2+. Acţionează şi la nivelul tubului contort 
proximal, inhibând reabsorbţia Cl şi Na.  

Are şi acţiune slabă ihibitoare asupra anhidrazei carbonice, dar se manifestă doar la 
doze masive. Reduce eliminarea de acid uric putând declanşa criza de gută prin acumularea 
de uraţi. Prezintă şi o acţiune vasodilatatoare prin scăderea debitului cardiac şi a volemiei. 

Este diureticul de elecţie în terapia insuficienţei cardiace severe.  
Se utilizează în toate tipurile de edeme, chiar şi în cele cauzate de filtrare glomerulară 

redusă datorată insuficienţei renale.  
Este administrat în: edem pulmonar acut, hipertensiune, ciroză, hipercalcemie, în caz 

de intoxicaţie, infarct miocardic acut.  
Sub formă de aerosoli este benefic în astm intervenind asupra celulelor din învelişul 

bronşic responsabile de bronhospasm. Este contraindicat în insuficienţă renală acută de 
cauză organică, sensibilitate la furosemid, sarcină şi alăptare, deshidratare, hipokaliemie, 
anurie, comă hepatică.  

Efectele secundare sunt cele ale tiazidicelor: hipokaliemie şi hiponatriemie, 
hipovolemie, hiperglicemie, hiperuricemie, ototoxicitate, tulburări digestive şi erupţii 
cutanate. 

Dozaj: 
Animale mari: 0,5-1 mg/kgc. 
Porc: 5 mg/kgc 
Câine 2 mg/kgc. 
Pisică 1 mg/kgc 
- oral 10-40 mg x 2/zi 3-4 zile pe săptămână. 
- injecţiile i.v. se vor face lent în soluţii fiziologice sau uşor alcaline. 
Comerciale:  
Furosemid - cp. 40mg - sol. Inj. 10mg/ml 
Furix – caps. Retard 30 mg., 60 mg. 
Lasix – cp. 40 mg; sol. Inj. 10mg/ml. 
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Alte diuretice (de ansă) derivaţi ai acidului benzoic 
 
Bumetanida (Burinax, Burinex, Bumex) 
Este Acidul-3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoyl-benzoic (Fig. 11.9).  

 

O

H2NO2S
NHC4H9

COOH

 
 

Fig. 11.9. Bumetanida 
 

Piretanida (Eurelix, Arelix, Perbilen) 
Este Acidul 4-fenoxi-3-(1-pirolidinil)-5-sulfamoyl-benzoic 

 

H2NO2S

O

N

COOH

 
 

Fig. 11.10. Piretamida 
 

D. Derivaţii de benzamidă 
 

Aceste substanţe prezintă mecanism de acţiune asemănător tiazidelor având însă 
acţiune prelungită în organism, până la 24 de ore sau mai mult.  

Din acest motiv se mai numesc şi tiazid-înrudite (thiazid-like). 
 
Clopamida (Brinaldix, Viskaldix) 
Este 3-amino-sulfonil-4cloro-7-2,6 -dimetil-1-piperidinil-benzamida(Fig. 11.11). 
Clopamida este un diuretic din familia sulfonamidelor.  
Mecanismul de acţiune este similar cu cel al tiazidelor acţionând pe tubul contort 

proximal unde inhibă reabsorbţia Na+, Cl- şi a apei.  
De asemenea creşte eliminarea K+ putând provoca hipokaliemie . 
 

H2NO2S

N

H3C

H3C

CONH

Cl  
 

Fig. 11.11. Clopamida 
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Este o pulbere cristalină albă, aproape fără miros, preparată prin sinteză chimică.  
Este solubilă în alcool, mai puţin în apă.  
După administrare orală, clopamidul se absoarbe rapid.  
Legarea de proteinele plasmatice este mai mică de 50%. Efectul diuretic se instalează 

după 2 ore de la administrare, este maxim după 3-6 ore şi se menţine circa 24 de ore.  
Se elimină prin urină sub formă netransformată în proporţie de 30-40%.  
Difuzează prin placentă şi în laptele matern. 
Este indicat în tratamentul hipertensiunii uşoare sau moderate, în tratamentul 

insuficienţei cardiace congestive, şi în tratamentul tulburărilor hepatice. 
Contraindicaţiile şi efectele adverse sunt aceleaşi ca şi la tiazide. 

 
Indapamida (Indapsan, Tertensif) 
Este 4-chloro–7-[(2RS)–2–methyl-2,3–dihidro-1H–1–indolyl]-3-sulphamoyl-

benzamida. (Fig. 11.12). 

H2NO2S

N

H3C

CONH

Cl

*

 
 

Fig. 11.12. Indapamida 
 

Indapamida diferă de tiazidele “clasice” prin lipsa heterociclului benzotiadiazinic şi 
prezenţei doar a unei grupări sulfamoil.  

În plus, prezintă un nucleu lipofil de metilindolină. Legătura N-N conferă substanţei 
asemănări cu hidralazina, care este un vasodilatator direct. 

După administrare orală, se absoarbe rapid din tractul gastrointestinal. Se leagă destul 
de puternic de proteinele plasmatice, în special de hematii.  

Nu se acumulează în organism, timpul de înjumătăţire fiind de 10-22 de ore.  
Se metabolizează intens în ficat, unul din metaboliţi este activ şi are efect antiradicali 

liberi, comparabil cu al α-tocoferolului. 
Indapamida îşi exercită efectul diuretic la nivelul segmentului proximal al tubului 

contort distal, inhibând reabsorbţia de sodiu.  
Potasiul urinar creşte pentru o perioadă scurtă, pentru ca apoi să revină la normal în 

cel mult 6 săptămâni.  
Ca diuretic vasodilatator eficient, cu acţiune lungă şi bine tolerat, indapamida este 

utilizat în terapia hipertensiunii arteriale.  
Nu are nici o influenţă asupra metabolismului glucozei, spre deosebire de celelalte 

tiazide. De asemenea, nu modifică concentraţia lipidelor în sânge, nu modifică calcemia.  
Are un efect cardioprotector şi reduce hipertrofia ventriculului stâng într-o perioadă 

de 6 luni. 
Este contraindicat în insuficienţă renală, hepatică, sarcină sau în asociere cu diuretice 

de ansă sau alte tiazide. Efectele adverse sunt rare. 
La om se administrează în doze de 1,25-5 mg o dată sau de două ori pe zi, în funcţie 

de efectul obţinut, în tratamentul hipertensiunii; în cazul preparatelor retard doza este de 
1,5mg/zi. În edemul din insuficienţa cardiacă congestivă, doza este de 2,5mg/zi, dimineaţa, 
şi poate creşte la 5mg/zi. Dacă răspunsul la indapamid este nesatisfăcător, se pot asocia şi 
alte substanţe antihipertensive, cu ajustarea corespunzătoare a dozelor 

 
Xipamida (Aquaphor, Diurex, Lumitens) 
Este (4-cloro-5-sulfamoyl-2’,6’-salicyl-xilidyl) benzamida (Fig. 11.13). 
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Fig. 11.13. Xipamida 
 

Xipamida este un derivat de xilidină care diferă de diureticele benzotiazinice prin 
prezenţa doar a unui radical sulfamoil şi absenţa heterociclului benzotiadiazinic.  

Se înrudeşte structural cu clopamidul, de care diferă doar prin prezenţa unui hidroxil 
în poziţia 6 a inelului sulfonamidic. 

După administrare orală se absoarbe rapid, iar concentraţia plasmatică maximă se 
atinge în 30-60 de minute.  

Efectul durează 12 ore. Se elimină netransformat prin urină. 
Acţionează în porţiunea anterioară a tubului distal, inhibând schimbul anionic HCO-

3/Cl-.  
Este un diuretic saluretic ce nu modifică pH-ul urinar sau rata filtrării glomerulare. 

Scade hipertensiunea arterială.  
Este contraindicat în insuficienţă renală sau hepatică gravă, în sarcină trebuie evitat, 

hipersensibilitate la substanţe cu structură sulfonamidică. 
Se administrază un comprimat/zi dimineaţa. În tratamentul edemelor se 

administrează 40mg/zi, doză care se poate creşte în funcţie de răspunsul pacientului. 
 
Clortalidona (Clortalidon, Hygroton, 7eocrystepin)  
Este 2-cloro-5-[(1RS)-1-hidroxi-3-oxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-yl]-benzen-

sulfonamida. (Fig. 11.14). 

H2NO2S

O

Cl

OH

NH

 
 

Fig. 11.14. Clortalidona 
 

Este o pulbere alb-gălbuie, fără miros, cristalină, preparată prin sinteză chimică, 
practic insolubilă în apă, solubilă în metanol şi în soluţii de hidroxizi. 

Clortalidona este un diuretic eficient capabil să elimine 5-10% din filtratul de Na.  
Este un inhibitor al anhidrazei carbonice de 70 de ori mai potent decât 

hidroclorotiazida. Are efecte slabe asupra tubului proximal, iar la doze mari excreţia de 
bicarbonat este mărită.  

Principalul mecanism de acţiune este însă inhibarea reabsorbţiei NaCl la nivelul 
segmentului de diluţie al tubului contort proximal. În diabetul insipid scade eliminarea de 
urină.  

Durata acţiunii este de 48-72 de ore iar doza uzuală zilnică este de 25-200 mg de 
obicei administrată într-o singură priză. 
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Nu se absoarbe complet după administrare orală. Se leagă în mai mare măsură de 
anhidraza carbonică a hematiilor, decât de proteinele plasmatice, ceea ce duce la un timp 
de înjumătăţire prelungit.  

Se elimină 50-65% sub formă netransformată în urină. 
Indicaţiile clortalidonei sunt: edeme, hipertensiune esenţială, hipercalceurie 

idiopatică şi nefrolitiază calcică.  
Este contraindicată în sarcină şi alăptare, anurie, sindrom alergic.  
Doza uzuală este de 50mg/zi 3 zile/săptămâna. 

 
Alte structuri sulfonamidice 

 
Structurile următoarelor diuretice sulfonamidice nu se încadrează în clasele 

prezentate anterior şi sunt cuprinse doar enumerativ în tabelul 11.2. 
 

Tabelul 11.2. 
Alte structuri diuretice sulfonamidice 

 

D.C.I. / structură chimică Produse 
farmaceutice 

Clorexolona, 
 6-cloro-2-ciclohexil-3-oxo-5-izoindolin-sulfonamida 

Flonatril, 
Klorex,  
�efrolan, 
Speciatensol 

Mefrusid, 
 4-cloro-7-metil-7-(tetrahidro-2-metilfurfuril)benzene-1,3-disulfonamida 

Baycaron, 
Mefrusal 

Meticrane 
6-metiltiocroman-7-sulfonamid-1,1-dioxid 

Alintan, 
Isopren, 
Kastarol, 
Diumetin, 
Salidiuretic 

Metolazona 
7-cloro-1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-4-oxo-3-o-tolil-6-chinazolin-6-sulfonamida 

Metenix 5, 
Zaroxolyn 

Quinetazona  
7-cloro-2-etil-1,2,3,4-tetrahidro-6-sulfamoil-4-chinazolinona 

Aquamox, 
Hidrotazin, 
Hidrox, 
Quenamox 

Torsemid 
1-isopropil-3-{[4-(3-metil-fenilamina)piridin]3-sulfonil}-ureea Demadex 

Ambusid 
7-alil-4-cloro-6-[(3-hidroxi-2-buteniliden)amino]-m-benzen-disulfonamida Hydrion 

 
11.1.7. Diuretice care menţin potasiu 

 
O problemă majoră în utilizarea diureticelor este pierderea excesivă de potasiu, 

hipokaliemia.  
Această problemă poate fi evitată prin utilizarea unui grup mic de compuşi neînrudiţi 

structural care scad eliminarea urinară  a potasiului. 
Substanţele care aparţin acestei grupe se împart la rândul lor în două subclase: 

- diuretice steroidiene care acţionează ca şi antagonişti ai aldosteronei 
- diuretice nesteroidiene cu structură heterociclică 

 
A. Diuretice steroidiene (antialdosteronice) 

 
Deoarece eliminarea renală de electrolit este controlată parţial de aldosteron care 

acţionează în sensul reabsorbţiei Na+ şi apei corespunzătoare, se poate acţiona la nivel 
renal cu un compus de sinteză foarte asemănător care să fie antagonist competitiv. 

Acţiunea acestei clase de diuretice este prezentată în figura 11.15. 
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Figura 11.15. Acţiunea diureticelor care menţin potasiul 
 

Spironolactona (Aldactone ,Verospiron, Spironolactone)  

Este (7-α-(acetiltio) -17-β-hidroxi-3-oxo -4-pregnen-21-acid carboxilic-γ-lactona) 
(Fig. 11.16). 

O

O

O

SCOCH3  
 

Fig. 11.16. Spironolactona 
 

Este o pulbere microcristalină gălbuie, cu miros slab de mercaptan, stabilă la aer.  
Este practic insolubilă în apă, solubilă în alcool în proporţie de 1:80, uşor solubilă în 

benzen şi cloroform.  Se prepară prin sinteză chimică. Prima dată a fost sintetizată în 1950.  
Spironolactona şi metaboliţii săi activi, canrenona şi canrenoatul de potasiu, (cu 

aceeaşi configuraţie steroidă cu aldosteronul), exercită o acţiune competitivă periferică faţă 
de toţi mineralocorticoizii la nivelul celulelor celei mai distale porţiuni a tubului distal.  

Spironolactona se leagă de receptorii intracelulari care aparţin unei familii de 
proteine receptori steroizi citosolici împiedicând translocarea complexului agonist-receptor 
în nucleu.  

Prin aceasta împiedică acţiunea aldosteronului şi determină scăderea eliminării 
urinare de K+,H+ şi NH4

+, cu eliminarea crescută a Na+ şi Cl-.  
Este posibilă şi o intervenţie de tip metabolic, fiind împiedicată formarea de 

metaboliţi activi ai aldosteronei, consecutiv inhibării 5-alfa-reductazei, enzima care 
intervine în acest proces.  

Ele nu blochează producţia de aldosteron. De asemenea, spironolactona are o acţiune 
directă în transportul tubular al calciului, crescând excreţia acestuia.  

Efectul diuretic este mai evident în prezenţa unui nivel de aldosteron plasmatic 
ridicat, cum se întâlneşte la unii pacienţi cu insuficienţă cardiacă. 

Absorbţia după administrare orală este variabilă, datorită slabei sale solubilităţi în 
apă. Biodisponibilitatea canrenonei este mai mare în prezenţa alimentelor, de aceea 
medicamentul se administrează în timpul meselor.  
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Legarea de proteinele plasmatice este în proporţie de 98%.  
Acţiunea se instalează la 24-48 de ore de la administrare.  
Datorită metabolizării la compuşi activi farmacologici, acţiunea spironolactonei 

durează 2-3 zile după ultima doză administrată.  
Întreruperea tratamentului se face progresiv.  
Întreruperea bruscă duce la agravarea retenţiei de sodiu.  
Acţiunea spironolactonei este condiţionată de integritatea funcţiei renale, de 

capacitatea funcţiei hepatice şi de restricţia de sodiu. 
Spironolactona este un diuretic cu eficacitate slabă, utilizat cel mai adesea în 

hiperaldosteronismul din insuficienţa cardiacă refractară, în hipertensiunea arterială cu 
exces de mineralocorticoizi, în hipokaliemia la pacienţii cu sensibilitate crescută la digitală 
şi tendinţă la supradozaj. În practică se utilizează frecvent preparate combinate cu alte 
diuretice. 

Efectele adverse ale spironolactonei la om sunt:  
 

- hiperkaliemia,  
- antitestosteronic (ginecomastie, impotenţă la tratamentele îndelungate),  
- tulburările gastrointestinale,  
- cefalea,  
- somnolenţa,  
- erupţii cutanate, carcinom de sân.  
 

Este contraindicată în caz de hiperkaliemie, hiponatremie, insuficienţă renală şi 
hepatică, diabet. Se administrează în doze de 50-100mg/zi 

 
B. Diuretice nesteroidiene (pseudo-antialdosteronice) 

 
Triamterenul (Teriam, Dytac, Jariopur, Triampur) 
Este (6-fenil-2,4,7,-triamino-pteridina) 
Iniţial a fost sintetizat ca un antagonist al acidului folic dar i s-a descoperit acţiunea 

diuretică (Fig. 11.16). 

N

N N

N

NH2H2N

NH2
 

 

Fig. 11.16. Triamterenul 
 

Biodisponibilitatea după administrare orală este variabilă, timpul de injumătăţire este 
de 2-4 ore. Prezenţa unui metabolit în urină la 90 de minute de la administrare, dovedeşte 
viteza mare de metabolizare a substanţei.  

Este eliminat sub formă activă în urină. 
Mecanismul de acţiune este blocarea reabsorbţiei sodiului la nivelul nefronului distal 

printr-un mecanism nonaldosteronic.  
Triamterenul nu produce o creştere a nivelului sanguin al uraţilor sau perturbarea 

homeostaziei glucozei. 
Este indicat în controlul edemelor din insuficienţa cardiacă, sindrom nefrotic sau 

ciroză hepatică, în edeme induse de medicamente sau premenstruale, în combinaţie cu alte 
diuretice se utilizează în hipertensiune arterială uşoară sau moderată. 

Efecte adverse manifestate la tratamentul cu triamteren sunt: greaţă, vomă, diaree 
uscăciunea gurii, hiperkaliemie, hiperuricemie.  

Este contraindicat în hiperkaliemie. 
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Amiloridul  
Este (7-amidino-3,5-diamino-6-cloro-pirazyn-2-carboxamida) 
Este un diuretic uşor care produce o creştere modestă a excreţiei de ioni de sodiu şi de 

clor şi doar o mică modificare a excreţiei de ioni de potasiu (Fig. 11.17.).  
 
 

Cl
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C

 
 

Fig. 11.17. Amiloridul 
 

După administrarea orală se absoarbe incomplet, timpul de înjumătăţire este de 6-9 
ore, iar acţiunea durează până la 22-24 de ore.  

Legarea de proteinele plasmatice este scăzută.  
Metabolizarea nu este realizată în ficat, se excretă netransformat prin urină şi fecale.  
Sediul principal al acţiunii este la nivelul tubului distal iar mecanismul de acţiune 

este asemănător triamterenului.  
Mai acţionează şi asupra nefronului distal, independent de prezenţa hormonului 

steroidian.  
Pentru ca acţiunea diuretică este slabă, se asociază cu tiazidele şi este indicat în 

insuficienţă cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, ciroză hepatică cu ascită. 
Se administrează o dată pe zi în doze de 5 mg.  
Efectele adverse cele mai frecvente sunt: hiperkaliemia şi acidoza care apar de obicei 

în prezenţa unor boli renale asociate. 
 

Asocieri de Amilorid cu:  
 

- hidroclorotazida: �ormetic, Moduretic, Hypertane 
-  furosemidul: Frumil, Lasoride 

 
11.1.8. Diuretice vegetale 

 
Sunt droguri care conţin uleiuri volatile iritante pentru nefroni, în acelaşi timp 

vasodilatatoare renale.  
Unele dintre droguri conţin săruri de potasiu şi glicozizi.  
Se utilizează sub formă de infuzii sau decoct 5-6%. 

 

Ceaiurile diuretice:  
 

• Coada calului,  
• fructele de pătrunjel,  
• mătasea porumbului,  
• rădăcina de leuştean,  
• rădăcină de osul iepurelui,  
• rădăcină de lemn dulce,  
• ienupăr,  
• frunze şi muguri de mesteacăn, 
• floarea de albăstriţa,  
• frunze de strugurii ursului. 
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11.1.9. Diuretice osmotice 
 

Acestea au mai fost prezentate pe larg în capitolul anterior. 
Agenţii osmotici sunt substanţe cu acţiune diuretică slabă care, administrate în 

perfuzie lent, antrenează datorită hipertonicităţii lor, o trecere a apei dinspre sectorul 
intracelular înspre cel extracelular şi favorizează filtrarea glomerulară.  

Efectul diuretic este completat de o acţiune vasodilatatoare, directă sau prin eliberare 
de prostaglandine.  

Acţiunea lor contribuie la forţa osmotică a fluidului tubular.  
Ele nu prezintă receptori celulari, şi nu se cunoaşte exact locul acţiunii lor la nivelul 

nefronului. 
 
Soluţiile hipertonice  
Acţionează prin creşterea presiunii osmotice, împiedicând reabsorbţia care are loc la 

nivelul tubilor renali. De asemenea acţionează şi prin hidremie. 
Glucidele din soluţiile hipertonice, datorită arderii incomplete sau diverşilor acizi 

(acetic, lactic) care se combină cu ionii alcalini şi se elimină sub formă de săruri, apa se va 
mobiliza din ţesuturi, la fel şi substanţele solubilizate, rezultând mărirea diurezei.  

În această categorie intră soluţiile injectabile de glucoză 20, 33, 40%, care sunt 
oficinale. Se administrează i.v. 

Se mai folosesc soluţiile injectabile de clorură de sodiu 10-20%, care sunt oficinale. 
 
Soluţiile izotonice 
Datorită creşterii cantităţii da lichid circulant şi deci a presiunii hidrostatice a 

sângelui, în urma introducerii i.v. a acestor soluţii, diureza va creşte apreciabil.  
În această categorie intră serul fiziologic 9‰, ser izotonic glucozat 45-50‰.  
Faţă de soluţiile hipertonice, soluţiile izotonice se administrează la doze de câteva ori 

mai mari. 
 
Soluţiile hipotonice  
Sunt: apele minerale, apa, administrate per os.  
Se absorb în sânge, antrenează substanţele dizolvate la nivel celular şi astfel încărcate 

revin în sânge. De aici eliminarea se va face prin rinichi.  
Intensitatea diurezei este proporţională cu cantitatea soluţiilor hipotonice introduse şi 

de rapiditatea absorbţiei acestor soluţii.  
Deoarece apa se absoarbe mai lent în intestin, în cantitate mare devenind dăunătoare 

(deoarece mucoasa digestivă pierde sărurile cu care este dotată, acestea vor trece în excesul 
de lichid).  

Din punct de vedere practic se preferă ape carbogazoase, care se absorb mai bine şi 
vor pătrunde mai bine în organism.  

Consecutiv, creşte presiunea hidrostatică a sângelui, favorizând eliminarea 
substanţelor nocive, diluarea urinii (efect util în afecţiuni renale: pielite, cistite, litiaze). 

 
Soluţiile perfuzabile  
Sunt substanţe perfuzabile din manitol şi sorbitol. Soluţiile de manitol sunt soluţii de 

5, 10, 20%, sunt oficinale.  
Odată pătrunsă în organism, circa 90% din substanţa activă care trece prin glomeruli 

nu se va mai absorbi în tubi, reţinând astfel cantitatea echivalentă de apă.  
Astfel se explică diureza la soluţiile introduse i.v. 
 
Soluţiile de sorbitol  
Sunt în concentraţie de 5, 10, 40% şi sunt oficinale.  
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Se utilizează ca precedentele, având efect susţinut diuretic. Sorbitolul este alcoolul 
rezultat din reducerea glucozei şi a fructozei. 

 
Manitolul (Manitol, Mannit) 
Este o pulbere cristalină albă, fără miros, cu gust dulceag.  
Se poate prezenta şi sub formă granulată.  
Este solubil în apă şi mai puţin în alcool.  
Este practic insolubil în cloroform sau eter.  
Prezintă fenomenul de polimorfism, iar în terapeutică se utilizează izomerul dextro. 
După administrare orală se absorb din tractul gastrointestinal cantităţi foarte mici de 

substanţă.  
După administrarea i.v. concentraţia sa în ser este egală cu cea din lichidele 

extracelulare ale organismului.  
Timpul de înjumătăţire este în jur de 2 ore dar variabilitatea individuală este foarte 

mare. Eliminarea se face sub formă nemodificată în urină, în mai puţin de 24 de ore după 
administrare. 

Prezenţa manitolului în urina tubulară are efectul unui diuretic osmotic: împiedică 
reabsorbţia unui echivalent osmotic de apă, care se elimină.  

Efectul primar sistemic al manitolului constă în trecerea apei din compartimentul 
intracelular în cel extracelular.  

Această trecere nu este acompaniată de treceri ale ionilor H+ si HCO3
-, astfel încât 

pH-ul plasmei scade.  
Scad, de asemenea, nivelurile plasmatice ale ionilor de Na+ si de Cl-.  
Efectele asupra nivelului plasmatic ale K+ sunt variabile, dar de obicei se întâlneşte o 

creştere acută a acestuia.  
Deoarece creşte tranzitor volumul extracelular, este strict contraindicat în 

insuficienţa.  
Efecte adverse comun întâlnite sunt cefaleea, ameţeli, frisoane, febră, dureri în piept, 

retenţie urinară, vedere neclară, greaţă şi vomă.  
Este contraindicat în edem pulmonar, hemoragii intracraniene sau stări de 

deshidratare sau acidoză. 
Dozaj: 
La câine se folosesc soluţii 20%, i.v., 1-2 ml/kgc. 
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11.2. Substanţele antidiuretice 
 
Vasopresina (Leiormone, Pitressin, Tonephin) 
Este un hormon posthipofizar cu rol pronunţat antidiuretic atunci când este 

administrat la doze mai mici decât dozele vaso-constrictoare.  
În general preparatele posthipofizare combat poliuriile întâlnite frecvent în diabetul 

insipid. Intervalul de acţiune este de 2-6 ore, în această perioadă urina se concentrează.  
 
Retrohipofiza  
Codiţionarea comercială, conţine 1g vasopresină, folosindu-se în diabetus melitus la 

câine.  
 
Barbituricele şi opiaceele.  
Diureza crescută se poate controla şi cu aceste substanţe depresoare, pentru că ele 

acţionează direct asupra centrului diurezei.  
Unele dintre opiacee mai favorizează eliberarea vasopresinei din hipofiză. 
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11.3. Substanţe antiseptice urinare 
 

În această categorie intră: sulfamidele, antibioticele, acidul nalidixic, nitrofurantoina, 
albastru de metilen, care datorită eliminării renale au activitate antiseptică susţinută.  

 
Urotropina (Methenamina) 
Are activitate antiseptică şi reducătoare.  
Îşi exercită efectul asupra aparatului urinar datorită formaldehidei pe care o 

eliberează în urina acidă.  
Se recomandă să se folosească în infecţii urinare rezistente la antibiotice şi 

chimioterapice. 
 
Salolul (Salicilatul de fenil) 
Este o pulbere cristalină albă, cu miros şi gust aparte, caracteristic, solubilă în alcool 

şi solvenţi organici, foarte greu solubilă în apă.  
Se descompune în intestin datorită mediului alcalin în: acid salicilic şi fenol, 

acţionând ca antiseptic de scurtă durată.  
După absorbţie acţionează la fel şi la nivelul rinichiului. 
 
Urovalidin 
Este un derivat al cicloserinei.  
Conţine ferizidona şi fenazopiridină, ceea ce îmbină un spectru antibacterian larg cu 

antisepsie şi analgezie locală. Se foloseşte în infecţii acute şi cronice ale căilor urinare, 
prezentându-se sub formă de comprimate. 

 
Balsamul de Copaiva 
Este extras din Copaifera reticulata, plantă leguminoasă.  
Este unul dintre cele mai bune antiseptice urinare. 
 
Uleiul de santal.  
Este un ulei volatil, bun antiseptic urinar, într-o măsură mai mică, chiar diuretic. 
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Capitolul 12  
 
 
 

Medicaţia tractului digestiv 
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12.1. Digestivele 
 

A. Digestive eupeptice 
 

Medicamentele din acest grup măresc apetitul şi digestia prin stimularea secreţiilor şi 
motilităţii digestive care are loc pe cale reflexă sau directă, cu urmări importante. 

 

Acidul clorhidric 
Are activitate în digestia proteinelor, pentru activarea pepsinogenului fiind necesară o 

concentraţie de 0,2%. Peste această concentraţie se poate produce contracţia pilorului.  
Se foloseşte în hipo- şi anaciditate gastrică, timpanism.  
La animalele mici se asociază cu pepsina sau cu tincturi amare.  
La animalele mari se utilizează o concentraţie de 0,1-0,5% sau 1-2 linguri HCl 10% 

la un litru de apă. 
 

Pepsina  
Este un complex enzimatic oficinal.  
Conţine enzime proteolitice din mucoasa stomacală proaspătă de bovine sau suine 

purificate şi diluate cu lactoză, la titrul indicat. Se foloseşte în insuficienţe secretorii, 
asociată cu acid clorhidric. 

 

Acidopepsul 
Este un complex enzimatic format din clorhidrat de acid glutamic şi pepsină. 
Se comercializează sub formă de comprimate de 0,5g.  
Se foloseşte în insuficienţă secretorie stomacală. 
 

Tripsina  
Este o enzimă proteolitică produsă de pancreas sub formă de precursor inactiv care se 

activează în prezenţa enterokinazei sau de mici cantităţi de tripsină.  
Corectează dispepsiile consecutive insuficienţelor secretorii pancreatice. 
 

Pancreatina  
Este un preparat enzimatic obţinut din pancreas proaspăt de porcine, bovine, diluat cu 

lactoză. Conţine: amilază, lipază, tripsină. Este oficinal. Se comercializează sub formă de 
drajeuri. 

 

�utrizym 
Sunt drajeuri cu bromelină (ferment din ananas) care lărgeşte sfera activităţii 

eupeptice, nefiind inactivat de acidul clorhidric. 
 

Mexaze 
Conţine: bromelină, pancreatină, cliochinol şi fanchinonă.  
Este un produs eupeptic, antiseptic intestinal. 
 

Papaina  
Este o enzimă proteolitică vegetală foarte activă, folosită în dispepsii. 
 

Cotazym forte  
Conţine: tripsină, lipază, amilază, celulază, extract uscat şi purificat de bilă. Este 

excelent în pancreatite. 
 

Festal 
Drajeuri care conţin lipază, amilază, proteaze pancreatice, celulaze, bilă de bou 

uscată. 
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B. Digestive amare 
 

Sunt droguri vegetative cu principii amare, nu au acţiune generală, dar pot fi folosite 
multă vreme pentru îmbunătăţirea apetitului. 

Mecanismul de acţiune este reflex, punctele de reflex fiind glandele salivare.  
Se administrează înaintea raţiilor cu circa 30 min. amestecate în furaje sau în soluţii. 
 
Rădăcina de genţiana (Radix gentianae).  
Drogul este oficinal, conţine genţiopicrină 1-3% care prin păstrarea îndelungată se 

transformă în genţiamarină şi genţiogenţiamină.  
Tinctura este oficinală, iar extractul este neoficinal. Este folosită cel mai adesea ca 

excipient. 
 
Rădăcina de păpădie (Radix taraxaci) 
Conţine: taraxacină, taninuri, inulină.  
Activitatea cea mai mare o are rădăcina toamna târziu şi frunzele, primăvara. 
 
Ţintaura (Fierea pământului, Flores centauri).  
Sunt folosite părţile aeriene în timpul înfloririi.  
Are şi calităţi foarte bune antifebrile. 
 
Trifoiaşul de baltă (Menyanthes trifoliata) 
Drogul conţine glicozizi-meniantină care prin hidroliză se transformă în glucoză şi 

meniantol. 
 
Schinelul (Cunicus benedictus) 
Cel mai folosit este extractul fluid din partea întreagă.  

 
C. Digestive aromatice 

 
În această categorie intră în general droguri care conţin uleiuri eterice, întotdeauna 

alături de principii amari,  
Acţiunea eupeptică se produce în mod reflex (datorită principilor amari) şi pe cale 

directă, prin stimularea mucoasei stomacului (datorită uleiurilor eterice pe care le conţine). 
 
Pelinul (Arthemisia absinthium) 
Se obţine din plantele familiei Artemisia.  
Se folosesc părţile aeriene care conţin absintină şi anabsintină este o cetonă care 

conţine şi azulen. Cea mai folosită este tinctura. 
 
Ienupărul (Juniperis) 
Conţine 0,8% uleiuri volatile.  
Mod de administrare: în infuzii, boluri, electuarii. 
 
Florile de muşeţel (Chamomillae flos) 
Conţin 0,20-0,50% ulei eteric bogat în azulen.  
Au gust amar (care provine de la acidul antemic).  
Partea cea mai bogată în ulei eteric este inflorescenţa.  
Se recomandă ca antiseptic, liniştitor, antiinflamator, antispasmotic, eupeptic, 

antifermentescibil. 
 
Coada şoricelului (Achillea millefolium) 
Are acelaşi îndrumări ca şi muşeţelul, în plus este hemostatic. 
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Obligeana (Acorus calamus) 
Este rizomul plantei Achorus calamus care este bogat în principii amari, aconina şi 

uleiuri volatile 2,5%.  
Are aceleaşi utilizări ca muşeţelul şi codiţa şoricelului. 
 
Anasonul (Pimpinella anisum) 
Conţine ulei de aniz, 80-90%, anetol, terpene, acizi graşi.  
Are calităţi foarte bune ca expectorant, carminativ, antiparazitar. 
 
Feniculul (Foeniculum vulgare) 
Drogul este reprezentat de dicariopsele anasonului dulce.  
Are aceleaşi utilizări ca anasonul. 
 
Chimionul (Carum carvi) 
Drogul este reprezentat de dicariopsele mature ale plantei.  
Are aceleaşi utilizări ca anasonul. 
 
Frunzele de mentă(Foliae Menthae) 
Conţin 1% ulei volatil, din care jumătate este reprezentat de mentol, şi tanin. Infuziile 

sunt remedii digestive antispasmotice intestinale şi carminative. 
 
Seminţele de muştar negru (Semen Sinapis nigrum) 
Conţin componente volatile iritante, având calităţi eupeptice. 
 
Coaja de portocală (Citrus aurantium) 
Este pericarpul curăţat de albedo, rămânând flavedo.  
Conţin: 1% ulei eteric. Tinctura şi siropul sunt oficinale. 
 
Siropul de lămâie 
Conţine 0,1% uleiuri eterice. Se utilizează ca eupeptic. 
 
Usturoiul (Alium sativum) 
Se folosesc bulbii care conţin uleiuri eterice 0,5-2%.  
Din acesta se obţine antibioticul alicină. 
 
Tarbedolul  
Conţine: extracte din ţintaură, păpădie, gălbenele, mentă, tătăneasă, codiţa 

şoricelului, chimenul, schinel.  
Este un foarte bun amestec eupeptic, carminativ, folosit de elecţie în tratamentul 

dispepsiilor. 
 

D. Digestive saline 
 

Măresc secreţiile gastrice şi apetitul, mai ales la rumegătoare. Are loc o fluidizare a 
secreţiilor prin acţiunea anticatarală.  

Acţionează direct asupra plantelor şi reflex, datorită gustului care excită papilele. 
 
Clorura de sodiu 
Este oficinală ca şi serul fiziologic (9‰).  
Se întâlneşte şi în soluţii 10-20%.  
În doze mici stimulează secreţiile salivare şi gastrointestinale şi le fluidifică.  
Are loc excitarea peristaltismului prin secreţiile mărite care acţionează asupra 

terminaţiilor senzitive şi favorizează absorbţia principilor alimentari.  
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În cantităţi mai mari provoacă vomă la câine şi gastroenterită.  
Se foloseşte la bovine şi ovine în calitate de digestiv.  
Ca medicament se foloseşte ca adjuvant în gastritele hipotonice cronice.  

 
Bicarbonatul de sodiu 
Este oficinal. Există şi soluţii perfuzabile 1-3%.  
Modul de acţiune: în prima fază neutralizează acidul clorhidric din stomac.  
După 15 minute stimulează celulele glandulare şi atunci concentraţia acidului 

clorhidric creşte din nou, chiar mai mult decât la început.  
Are loc pasajul în intestin de unde frânează, pe cale reflexă, secreţia acidului 

clorhidric ca după absorbţie, să stimuleze sanguin producerea de HCl.  
Eliminarea se face prin rinichi, exercitând un efect diuretic şi prin glandele bronşice 

pe care le stimulează, inducând un efect expectorant.  
Se mai foloseşte şi în gastroenterite, în vederea stimulării moderate şi durabile a 

secreţiilor şi peristaltismului. 
 
Sulfatul de sodiu (Sarea lui Glauber)  
Este oficinală. Se prezintă sub formă de cristale incolore, transparente, eflorescente, 

inodore, cu gust sărat, slab amar.  
La temperaturi mai mari de 34°C se dizolvă în apa de cristalizare, în contact cu aerul 

pierde această apă, devenind pulbere amorfă.  
În doze mici este digestiv, iar în doze mari devine purgativ. Se foloseşte în mod 

obişnuit în asocieri în formulările medicamentoase. 
 
Sarea de Karlsbad (Sal caroliensis). 
Conţine: sulfat de sodiu 22 de părţi, bicarbonat de sodiu 18 părţi, clorură de sodiu 9 

părţi şi sulfat de potasiu o parte. 
Mecanismul de acţiune. Primele activate sunt sulfatul de potasiu şi clorura de sodiu 

care stimulează terminaţiile senzitive gastrice şi intestinale, îmbunătăţind astfel funcţiile 
secreto-motorii digestive.  

La 30 de min. - o oră, intervin sulfatul de sodiu şi bicarbonatul de sodiu care 
acţionează în continuare în acelaşi sens.  

Se foloseşte pt. îmbunătăţirea absorbţiei pentru o perioadă destul de îndelungată, este 
coleretic, expectorant, diuretic. se folosesc soluţiile 0,6%.  

Se cunoaşte şi o sare artificială. 
Se mai cunosc substanţe minerale care au rolul de a înlătura aciditatea gastrică, 

folosite în ulcere: dioxidul de magneziu.  
Este o pulbere albă, amorfă, inodoră, cu gust leşietic, practic insolubilă în apă.  
Este oficinală. este un medicament mai bun chiar decât bicarbonatul de sodiu.  
Nu produce dioxid de carbon, ba chiar se combină cu acesta, rezultând bicarbonatul 

de magneziu. Se foloseşte în timpanism şi în intoxicaţii cu sărurile metalelor grele. În doze 
mari are efect laxativ. 

 
E. Digestive diverse 

 
Alcoolul etilic  
Stimulează digestia şi secreţiile.  
Se foloseşte în concentraţie de 5-10%, peste 20% secreţiile diminuă (din cauza 

cantităţii de mucus produsă).  
Concentraţiile mari de 60-70 de volume sunt iritante şi au acţiune caustică. 
 
Digestiva acria  
Este un amestec de droguri iritante pentru mucoasa gastrică conţinând piper şi ardei 

iuţi Capsicum. 
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12.2. Ruminatoriile 
 

Au implicaţii în actul rumegării, în mod direct, reflex şi prin stimularea vagului.  
Unele dintre acestea mai pot stimula şi flora şi fauna ruminală fiziologică.  
Pentru a ajunge mai repede în cheag substanţele ruminatorii se pot amesteca cu 

soluţii de 0,5-1% NaCl, bicarbonat de sodiu 5%, lapte sau soluţii zaharate. 
 
Emeticul  
Este stibiul tartrat de potasiu.  
Este o pulbere cristalină, cristale incolore, solubile în apă rece şi caldă.  
În concentraţie de 1% produce iritarea mucoasei, în consecinţă activarea 

prestomacelor 60-90 min. de la administrare, acţiunea durând câteva ore.  
Dozele sunt 5-10g la animalele mari şi 0,5-1g la animalele mici. 
 
Rizomul de şteregoaie 
Are acţiune mixtă ruminatorie şi stimulantă reflex.  
Se foloseşte tinctura.  
 
Veratrina  
Este un complex de alcaloizi din seminţele de Sabadila oficinalis.  
Se foloseşte pe cale parenterală, s.c., în concentraţie de 1%, fiind bun ruminator 

(efectul apare după 15 min. şi durează 2-3h). 
 
Rădăcina de ipeca (Radix Ipecachuanae) 
Drogul oficinal conţine 2% alcaloizi totali exprimaţi în emetină.  
Are acţiune mixtă vomitivă şi ruminatorie.  
Este un foarte bun ruminator în atonii şi supraîncărcări. 
 
Rumisan 
Este alcătuit din tinctură de pelin, de ienupăr şi extract de veratrină în părţi egale cu 

HCl şi apă.  
Se adminsitrează per os la rumegătoarele mari 40ml/l apă, de trei ori per zi şi la 

purcei în indigestii, diluat în apă 2 linguriţe. 
 
Ruminol  
Este un preparat injectabil care conţine stricnină sulfurică 0,01g, veratrină sulfurică şi 

pilocarpină clorhidrică. Se păstrează la Venena.  
Se administrează s.c. la rumegătoarele mari în indigestia prin supraîncărcare, 

împâstarea prestomacelor şi pareza rumenului.  
Este contraindicat în insuficienţele cardiace, peritonite, reticulite traumatice.  
Se pot folosi parasimpaticomimetice în doze fracţionate pentru evitarea spasmelor 

(pilocarpina, arecolina).  
În indigestiile spumoase se administrează tensioactive, de obicei pe bază de siliconi, 

derivaţi ai siliciului tetravalent, care datorită prezenţei acestor substanţe în rumen, 
determină spargerea bulelor şi separarea de conţinutul ruminal care rămâne în zona 
declivă.  

Micile bule confluează într-o bulă mare care este eliminată prin eructaţie sau prin 
trocar. 
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Sicadenul 
Se diluează în apă 50ml pentru rumegătoarele mari şi 10ml ptr. rumegătoarele mici.  
 
Pretympan  
Se diluează în proporţia 1.10, 1:20.  
 
Blo-trol  
Se administrează la rumegătoarele mari şi mici diluat în apă.  
Administrările se repetă la 6-12 ore.  
În anumite situaţii de pareză a rumenului, când flora fiziologică nu mai poate produce 

acid propionic, sunt recomandate produse pe bază de propionaţi.  
Aceştia normalizează şi pH-ul, creându-se condiţii favorabile pentru refacerea 

simbionţilor care vor reîncepe producerea acidului propionic. 
 
Ursopron 
Este o soluţie 405 propionat de sodiu şi microelemente.  
Se folosesc doze mari, cu repetare la 6-8 ore, timp de 4-5 zile.  
Este folosită mai ales în acetonemiile rumegătoarelor mari. 
 
Prodigestan 
Conţine propionat de sodiu şi calciu, antihistaminice, diverse microelemente.  
 
Propionatul de sodiu,  
În afară de acţiunea stimulantă asupra motricităţii compartimentelor în atonii.  
Mai are rol în sinteza proteinei, mărind rezerva alcalină, putând fi folosit în aplicări 

externe, ci proprietăţi antiseptice, antimicotice (agentul tricofiţiei).  
Se folosesc unguentele 5-10%. 
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12.3. Substanţele vomitive 
 

Produc voma la carnivore şi omnivore.  
În doze mici pot provoca expectoraţie, iar în doze moderate sunt ruminatorii.  
Există vomitive centrale, care excită direct centrul vomei şi reflexe, care stimulează 

terminaţiile senzitive ale vagului.  
În practică sunt mai utile vomitivele centrale, pentru că produc un efect prompt şi 

sunt uşor administrabile prin injecţii.  
Vomitivele sunt recomandate în situaţii când este necesară golirea stomacului de 

conţinuturi patologice, alimente alterate, toxine.  
La animalele slăbite se vor administra cu precauţie. 
 

A. Cu acţiune centrală 
 
Apomorfina  
Se prezintă sub formă de sare clorhidrat (cristalină, pulbere cenuşie), inodoră, cu gust 

amar, solubilă în apă.  
Substanţa ca atare şi soluţiile apoase sub influenţa aerului şi luminii se colorează în 

verde. este cel mai bun vomitiv central la câine, folosindu-se soluţii 1% în doze foarte 
mici.  

La suine poate da efecte nesigure, iar la feline dă rezultate în doze mai mari, de 
0,01g. Se foloseşte în tratamentul sindromului de pică la păsările de colivie, în apă, şi la 
animalele mari, timp de trei zile. Soluţiile verzi nu se folosesc.  

Dozele mărite sunt recunoscute prin surescitarea animalului. 
 
Veratrina  
Are efectul cel mai persistent la porc, dar la carnasiere nu se recomandă deoarece 

dozele vomitive produc intoxicaţii severe. 
 
Sulfatiazolul 
În concentraţie 20%, administrat i.v. la câine, produce voma. 
 
Pilocarpina 
Se foloseşte la câine şi porc ca vomitiv sigur în administrări s.c. în soluţie 1%. 

 
B. Cu acţiune reflexă 

 
Rizomul de şteregoaie (Veratrum album) 
Are efect vomitiv datorită iritaţiei mucoasei stomacale care este completată cu un 

răspuns reflex în urma excitării centrului vomei.  
Au loc contracţii ale musculaturii organismului.  
Se foloseşte pulberea sub formă de electuarii, la suine, câine şi pisică. 
 
Rădăcina de ipeca  
Prezintă un mare dezavantaj deoarece induce perioade lungi de nosee (greaţă, însoţită 

de hipersecreţie salivară şi bronşică), de aceea se înlocuieşte cu apomorfina.  
Se administrează la porci, câine şi pisică. 

 

Emeticul, sulfatul de cupru, sulfatul de zinc se folosesc în soluţii de 1-2%. 
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12.4. Substanţe antivomitive 
 

Se folosesc când trebuie combătută voma incoercibilă. pot fi de tip central şi 
periferic.  

Marea majoritate provin din rîndul medicamentelor de uz uman de aceea se impune 
calculul de transformare al dozelor din medicina umană în medicina veterinară. 

 
A. Centrale 

 
Torecan 
Este asemănător cu Emetiralul fiind eficient atât în voma de tip central, cât şi în 

voma de tip periferic.  
Se cunosc fiole de 1ml şi drajeuri. 
 
Mincortid (Cortiron, ADC) 
Este un mineral corticoid  
Se administrează ca antivomitiv în injecţii i.m. la suine şi câine. 
 
Clordelazin  
Este un antiemetic central, la fel şi Combelenul.  
 
Perfenazina (Trilafon) 
Este un antiemetic central fenotiazinic. 
Poate da reacţii din partea organismului (hipotensiune, agranulocitoză). 
 
Scopolan 
Este un parasiompaticolitic eficace, putând fi folosit şi în răul de mişcare şi în vertij.  
Deprimă centrii vestibulari. 
 
Meglozina  
Este un antihistaminic piperazinic şi un antiemetic durabil. 
 
Trimetobenzamida (Tigan) 
Este un derivat benzamidinic cu acţiune lungă. 
Nu este eficace în voma postoperatorie. 
 
Reglan (Prinperam, Metoclopramidă)  
Este tot o benzamidină antiemetică.  
Recomandată şi în voma postoperatorie şi medicamentoasă. poate produce reacţii 

extrapiramidale. 
 
Dimenhidrinat  
Este o sare a difenhidraminei asociată cu teofilină.  
Este un antivomitiv cu efecte tardive (la 4-6 ore).  
Determină şi o sedaţie puternică.  
Este recomandat în răul de mişcare. 
Se mai folosesc barbiturice hipnotice (barbital şi fenobarbital) şi opiacee 

(hidromorfonă şi tinctura de opium). 
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B. Cu acţiune periferică 
 

Limonada gazoasă (poţiunea Riviere).  
Este preparat oficinal format din două soluţii:  
 

• în prima se găseşte: bicarbonat de sodiu, sirop simplu, apă,  
• iar în a doua: acid citric, sirop de lămâie, apă.  
 

Ambele se prepară ex-tempore.  
Se administrează la câine o linguriţă.  
În stomac ia naştere bioxidul de carbon care va linişti mucoasa gastrică. 
 
Tinctura de anticolerină 
Este un preparat oficinal care conţine tinctură de opium, tinctură de revent, ulei eteric 

de cinam, ulei eteric de mentă, acid clorhidric, alcool. Se foloseşte la câine. 
 
Anestezicele locale  
Sunt folosite ca şi antivomitive sunt în soluţie de 1%: xilina şi anestezina, mai puţin 

procaina.  
Are loc hipoestezia mucoasei gastrice, având loc suprimarea vomei declanşată reflex 

prin iritarea mucoasei.  
Se mai foloseşte apa cloroformată 0,5% şi unele preparate carminative pe bază de 

mentă şi melisă care atenuează noseea şi senzaţia de vomă provocată prin distensia 
peretelui intestinal.  

Tot ca antiemetic se mai poate folosi tinctura de beladonă şi papaverina clorhidrică. 
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12.5. Purgativele intestinului subţire 
 

Cu acestea se evacuează conţinutul intestinal.  
 

După intensitatea activităţii acestea pot fi:  
 

• laxative,  
• lenitive,  
• catartice,  
• drastice.  

 

Purgativele:  
 

• se recomandă în constipaţii, în scopul îndepărtării corpilor străini şi a paraziţilor.  
• nu se recomandă în gastroenterite grave, gestaţie avansată şi peritonite. 
 

Modul de acţiune. Prin fluidificarea mecanică şi mărirea conţinutului intestinal se va 
întinde peretele intestinal, pe cale reflexă se accentuează peristaltismul.  

Sărurile în soluţii hipertone se vor absorbi greu şi de aceea vor da o stare de 
plenitudine. Are loc deplasarea ionilor de calciu şi ca o consecinţă, creştera tonusului 
muscular.  

Efecte purgative sigure se produc când concentraţia este de 5%, sub 3% sărurile se 
absorb şi nu mai induc efectul dorit, în concetraţii mai mari de 5% soluţiile se diluează în 
intestin datorită hipersecreţiei şi fluxului de apă provenit din sânge care va dilua acest 
conţinut, determinând izotonicitatea. Va întârzia efectul, în plus medicamentul stagnează în 
stomac, iar pilorul se va închide. 

Purgaţia se poate obţine şi prin intermediul principiilor activi care irită mucoasa 
intestinală, accentuând peristaltismul şi când se folosesc parasimpaticomimetice 
stimulatoare ale elementelor funcţionale digestive inervate de pneumogastric.  

O parte din purgative, la anumite doze, mai pot fi şi coleretice sau colagoge. 
 

A. Uleioase 
 

Uleiul de ricin (Oleum ricinus) 
Se obţine prin presare la rece şi tratare cu vapori de apă a seminţelor de Ricinus 

comunis. Este un lichid vâscos, limpede, incolor, uşor gălbui, cu miros şi gust caracteristic, 
neplăcut. La 0°C se tulbură, iar la 10-15°C devine o masă albicioasă.  

Este miscibil cu cloroformul, acidul acetic, eterul, alcoolul absolut.  
Este sicativ, întărindu-se la aer; râncezeşte şi este oficinal.  
Conţine gliceride ale acidului ricinoleic şi linoleic care nu acţionează decât după 

descompunerea lor în intestinul subţire.  
Acţionează şi mecanic prin lubrifiere. 
Se foloseşte ca purgativ la cal şi omnivore, la erbivore având efect tardiv (16-20 ore).  
Pentru a putea fi administrat se amestecă o parte ulei de ricin cu două părţi apă caldă 

şi sărată. Se poate amesteca şi cu alte uleiuri vegetale.  
Nu este toxic, deoarece toxalbumino-ricina rămâne la reziduul de seminţe. 
 
Uleiul de floarea soarelui (Ol. Helianthi) 
Este folosit ca purgativ, dar în cantităţi mari (1000 - 2000g). 
 
Uleiul de croton (Oleum crotoni) 
Este extrem de toxic. Se poate folosi ca purgativ câteva picături împreună cu un ulei 

vegetal, la animalele mici dozele fiind de picături. 
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Uleiul de parafină (Oleum vaselini) 
Acţionează mecanic, el nu se absoarbe şi nu se transformă.  
Este foarte eficient în cazul fecaloamelor, în doze de 1-10 l. la animalele mari, 10 – 

20 ml la animalele mici şi câine, după o dietă prealabilă. 
 

C. Purgative saline 
 

Sulfatul de sodiu.  
În doze mari este un bun purgativ.  
 

Sulfatul de magneziu 
Este unul dintre cele mai active purgative, dozele pe jumătate sunt colagoge. 

Împreună cu sulfatul de sodiu este contraindicat la femelele gestante şi în vârf de lactaţie. 
 

Calomelul (clorura mercuroasă) 
Este o pulbere microcristalină albă, foarte fină, grea, aderentă, inodoră, insipidă, 

insolubilă în apă.  
Se păstrează la Separanda. Administrată per os trece netransformată prin stomac în 

intestin. Datorită secreţiilor, o mică parte se transformă lent în sublimat, mercur, proteinaţi 
mercuriali care irită mucoasa, producând efectul purgativ.  

Metabolitul care irită, calomenul nedescompus, se elimină în totalitate cu fecalele.  
Cantităţi infime se vor elimina prin rinichi unde vor irita nefronul şi vor mări 

filtrabilitatea glomerulară, diminuând resorbţia la nivelul tubilor contorţi.  
Se administrează la suine sub formă de electuarii, la câine este contraindicat, cu 

precauţie 0,02 g la animalele mari este contraindicat. 
 

Alte purgative saline:  
Citratul de magneziu, tartratul de sodiu şi potasiu (sarea Seignette) şi clorura de 

bariu. 
 

C. Purgative diverse 
 

Agarul 
Este preparat din specii de alge marine din genul Gelidium şi Agarum.  
Sunt mase transparente, alb-gălbui care conţin polimeri superiori, insolubili ai 

galactozei. Aceştia absorb multă apă, are loc mărirea conţinutului intestinal, producând 
reflex hiperperistaltismul şi purgaţia. 

 

Carageenul  
Se obţine din alge, este identic cu agarul, acţionând la fel. 
 

Metilceluloza (MC) 
Este polimetil eterul celulozei. Este o pulbere fibroasă, albă, uşor gălbuie. Cu apa 

formează o dispersie coloidală, opalescentă.  Are activitate laxativă de volum. Este 
oficinală. 

 

Carboximetilceluloza sodică (CMC) 
Este o sare de sodiu sub formă de granule sau fibroasă, albă, mucilaginoasă, cu gust 

slab sărat, inodoră, higroscopică. Cu apa formează soluţii coloidale limpezi sau 
opalescente. Este oficinală. 

 

Mana 
Este un suc uscat la aer obţinut prin incizarea scoarţei de frasin.  
Se prezintă sub formă de bucăţi gălbui, dulceag acrişoare. Este un bun laxativ pentru 

animalele mici. Se mai folosesc ca laxative: zahărul, seminţele mucilaginoase şi 
oleaginoase. 
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12.6. Purgativele intestinului gros 
 

Sunt cei mai importanţi derivaţi antrachinonici întâlniţi în plante, cuplaţi cu 
antraglicozizii. Aceştia vor fi absorbiţi în intestinul subţire, în organism se descompun în 
cea mai mare parte şi se elimină ca glucurono sau sulfoconjugaţi, dar 3% trec în sânge şi de 
aici în intestinul gros pe care îl stimulează. 

 

Aloe (Aloe vera) 
Este un reziduu obţinut prin evaporarea şi uscarea sucului din frunze de Aloe verra.  
Conţine 5% aloină. Sunt fragmente brun închise, cu reflexe verzui, strălucitoare, cu 

margini transparente sau cu culoare brun-verzui.  
Efectul purgativ apare după 18-24 de ore şi durează 2 zile. Pe cale reflexă, în doze 

purgative stimulează uterul, producând avort. Laptele devine amar. 
Dozele digestive sunt până la 10g la animalele mari, 0,5g la câine, iar dozele 

purgative sunt de 50 g la animalele mari şi 4 g la câine. Se foloseşte tinctura 20% care este 
eupeptică. 

 

Scoarţa de cruşin (Rhamnus frangulae) 
Este o scoarţă uscată care se menţine un an după recoltare sau o oră la 100°C. Are un 

conţinut de 2,5% hidroximetil antrachinonă. Este oficinal. Conţine: antraglicozizi, 
emodină, acid crisofanic, taninuri. Se folosesc decocturi 10% în doze de:  

• 100-400 g, la animalele mari,  
• 5-50 g la animalele mijlocii,  
• 10 g la câine. 
 

Boabele de neprun (Verigarium) 
Fructe mature şi uscate. Se foloseşte sub formă de sirop sau decoct la animale mici 

10g. 
 

Reventul (Rheeum palmatum) 
Se folosesc rădăcina şi rizomul ale plantei care are un conţinut de 2,5% hidroximetil 

antrachinonă. Drogul este oficinal. În doze mici determină efecte digestive, în doze 
moderate efecte astringente şi în doze mari efecte purgative. 

 

Frunzele de sena 
Conţine: glicozizi antrachinonici, senozid A şi B, oximetil antrachinone; produce 

efecte purgative, mai ales la animalele mari şi porci, făcându-se electuarii cu frunze 
pulverizate. La câine şi pisică se preferă infuziile. 

 

Dioxiantachina (Istizin) 
Este o pulbere galben-portocalie, inodoră, insipidă, greu solubilă. Are efect purgativ 

lent. este mai puţin iritantă decât aloea. Se administrează zilnic, de câteva ori sub formă de 
mixturi, boluri şi electuarii la cabaline, câine, porc. 

 

Glicerina  
Se administrează ca purgativ sub formă de clisme de apă glicerinată şi supozitoare.  
Datorită iritaţiei locale favorizează reflex purgaţia 
Cu activitate asupra intestinului gros mai menţionăm:  
fenoftaleina 1-2g la porci,  
podofilina la animalele mari şi câine,  
răşina de Jalapa (conţine convolvulină şi jalapină),  
răşina de Stamoneea (conţine foarte multă jalapină) şi simpatico-purificatoare. 
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12.7. Substanţele antidiareice (Stipice) 
 

Au efect invers decât al purgativelor, diminuând sensibilitatea crescută a mucoasei 
intestinale şi secreţiile ei, scade peristaltismul, reduc hiperemia şi inflamaţia locală prin 
efectul astringent împiedică fermentarea normală şi putrefacţia conţinutului enteric.  

În situaţia unei enterite, la început se îndepărtează componenţii iritanţi cu ajutorul 
unui purgativ moderat (ulei de parafină, dioxid de magneziu), apoi se intervin cu 
antidiareice concomitent cu aplicarea unor remedii (căldură locală, compresii). 
 

A. Liniştitoare şi antispasmotice 
 
Opiul este cel mai puternic, papaverina, extractul şi tinctura de beladonă. 

 

B. Protectoare, mucilaginoase şi adsorbante 
 

Mucilagiile obţinute din drogul de in, Althea, gumă arabică, cereale, decocturile de 
morcov, suspensia de albuş de ou, soluţiile gelatinate, cărbunele medicinal, caolinul se 
administrează cu multe lichide pentru evitarea formării enterolitelor. 

 

C. Astringente uşor solubile în apă 
 

Alaunul, sulfatul feros, în general iritantele greu solubile în apă: carbonatul de calciu, 
substanţele din familia bismutului; organice: taninul şi succedaneele lui. 
 

D. Antisepticele intestinale 
 

Acestea combat procesele fermentative anormale din tractul digestiv prin acţiunea lor 
etiotropă. Acestea sunt: acidul lactic, acidul salicilic, nitrofuranul, furazolidona, 
saprosanul, ftalilsulfatiazolul, cloramfenicolul, tetraciclinele, neomicina, streptomicina, 
fanchinona, cliochinolul, broxichinolonă. 

 

E. Substanţele carminative 
 

Acestea înlătură gazele din tubul digestiv (metanul, dioxidul de carbon, hidrogenul, 
hidrogenul sulfurat, acizii graşi volatili).  

Gazele formate pot provoca timpanism, exteriorizat prin colici, tulburări ale funcţiilor 
excretorii gastrointestinale, ale digestiei şi absorbţiei, ale circulaţiei locale.  

Se adaugă şi efectul toxic al gazelor şi stânjenirea respiraţiei de către segmentele 
digestive meteorizate.  

La cabaline gazele se acumulează în cecuri, la rumegătoare în reţea, la animalele 
mici în intestin. 

La animalele mari se pot elimina prin simplu gavaj, gazele din intestin nu se pot 
îndepărta, soluţiile eficiente fiind, eliminând trocarul, administrarea de carminative. 

Acestea pot fi:  
• antispasmotice puternice (atropina, papaverina, algocalminul parenteral),  
• droguri aromatice (chimionul, feniculul, anasonul, muşeţelul, menta, usturoiul), 
• antifermentescibile, adsorbante şi absorbante (apa de var, formolul, alcoolul 

diluat, amoniacul diluat, cărbune medicinal),  
• parasimpaticomimetice dacă gazele au apărut în exces ca urmare a altor 

mecanisme decât spasmele musculaturii netede gastrointestinale.  
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Capitolul 13  
 
 
 

Substanţe cu acţiune asupra pielii 
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În practica veterinară, în special în cazul cabinetel, afecţiunile cutante reprezintă 
cea mai mare parte a cazurilor prezentete pentru tratament.  

Simptomatologia poate include dermatitele care sunt însoţite de iritaţii, eczeme sau 
(în cazul otitelor) de durere.  

Simptomele sunt adesea dificil de tratat, reapar, recidivele fiind frecvente.  
Infecţiile sau alergiile pot sta la baza afecţiunilor cutanate, inclusiv 

hipersensibilitatea la alergeni din mediu (inclusiv alergia la muşte) şi bolile parazitare 
(râia sarcoptică, râia demodectică) şi dermatomicozele.  

Hipersensibilitatea sau alergia este privită ca şi atopică la animale , acestea având 
capacitatea de a forma IgE ca şi răspuns la acţiunea alergenilor.  

Există o predispoziţie genetică la atopie, iar unele rase (foxterrierii cu păr sârmos şi 
setterii) sunt îndeosebi predispuşi la acest tip de afecţiune.  

În cazul în care animalul sensibilizat întâlneşte alergenul, IgE se ataşează la 
mastocie, reacţionează cu alergenul, cauzând ruperea membranei mastocitelor şi 
eliberând histamina, heparina şi alţi factori secundari cum ar fi leucotrienele şi chininele.  

Iritaţia care rezultă duce la grataj şi la apariţia infecţiilor bacteriene secundare.  
Un tip de alergie deosebit de dificil este cel produs de muşte sau de ouăle şi larvele 

acestora).  
Metodele de control a populaţiei de muşte pot fi utile, dar sunt dificil de aplicat, în 

special în ţările cu climă caldă.  
Râia sarcoptică este relativ frecventă şi răspunde în general favorabil la 

tratamentele topice cu insecticide adecvate.  
Râia demodectică este mult mai dificil de tratat, iar tratamentul topic eşuează în 

majoritatea cazurilor. 
Piodermul este o afecţiune în care infecţia bacteriană (adesea apărută secundar în 

urma infestaţiilor parazitare sau a alergiilor) se stabilizează.  
Agentul etiologic este înmajoritatea cazurilor Staphylococcus intermedius, 

simptomele constând în existenţa unor zone lezionate, cu miros caracteristic şi care 
produc disconfort şi iritaţie animalului.  

Piodermita poate fi superficială, impetigo, în cazul în care pustulele sunt şi foliculită, 
în cazul în care este afectat foliculul pilos.  

În majoritatea afecţiunilor menţionate anterior, tratamentele topice reprezintă o 
parte de o importanţă majoră a terapiei, care poate să includă şi tratamente sistemice în 
cazul în care acestea sunt necesare.  

Majoritatea tratamentelor topice sunt destinate reducerii iritaţiilor, prevenirea 
ciclizării acestora,  prevenirea gratajului şi automutilării.  

Deşi rar, agenţii topici pot fi aplicaţi pentru a produce iritaţii locale.  
Aspecte specifice mult mai detaliate, (care depăşeşte structura prezentei lucrări) cu 

dezvoltarea mai ales a aspectelor clinice se pot consulta în lucrarea monografică:  
Dermatologie medical veterinară,  
Autori: Pavel Pop şi Romeo T. Cristina. Ed. Mirton Timişoara. 1995.reeditat 1996 
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13.1. Grupe de substanțe și mijloace utilizate în dermatologie 
 

13.1.1. Antibioticele şi substanţele antibacteriene 
 

Terapia cu antibiotice este necesară adesea ca şi parte a tratamentului piodermitei; 
acest tratament poate fi local, topic în cazurile cu întindere limitată.  

Cel mai frecvent însă, întinderea leziunilor necesită terapie sistemică alegerea 
antibioticelor pentru tratamentele locale include creme care conţine: neomicină,  
mupirocină sau acid fusidic.  

Pentru terapia sistemică, este importantă activitatea împotriva stafilococilor care 
produc β –lactamază; în aceast categorie sunt incluse cephalexina, amoxicilina potenţată 
cu acid clavulanic şi lincomicina, toate dovedindu-se eficiente.  

Tratamentul trebuie să se prelungească, în majoritatea cazurilor la peste 2 săptămâni, 
iar recidivele sunt frecvente. 

 
13.1.2. Substanţele emoliente 

 
Emolienţii sunt substanşţe care înmoaie, lubrifiază şi protejează suprafaţa cutanată.  
Cu toate că pot fi utilizaţi şi ca atare, în prezent este frecventă utilizarea lor ca şi bază 

pentru alte substanţe mai potente.  
Emolienţii sunt în generl uleiuri, grăsimi sau ceruri; în general sunt uleiuri vegetale, 

un bun exemplu înacest sens fiind unguentul zincat cu ulei de ricin, care conţine, pe lângă 
uleiul de ricin şi oxid de zinc.   

Uleiul de ricin este o substanţă interesantă, total inofensivă în cazul utilizării externe 
ca şi emolient, dar care este un purgativ puternic în cazul administrării orale, deoarece 
eliberează acid rinic în timpul digestiei.  

 
Glicerina 
Este un exemplu de emolient care este adăugat la sistemele de imersie a mameloanelor; 

principala, funcţie este de a dezinfecta mamelonul, păstrând în acelaşi timp tegumentul 
mamelonului moale, neted, reducând riscul apariţiei crevaselor.  

Are de aemenea un efect cosmetic. 
Alte grăsimi care au acţiuni emoliente includ: lanolina, care poate fi utilizată în locul 

glicerinei în băile de imersie malelonară; parafina moale, propilen glicolul şi 
polietilenglicolii sunt alte exemple în acest sens. 

 
13.1.3. Substanţele astringente 

 
Substanţele astringente au proprietatea de a provoca coagularea proteinelor din 

secreţiile de la suprafaţa pielii. Aceste coagulate proteice formează apoi pelicule 
protectoare sau cruste sub care procesul de vindecare poate să înceapă. În acelaşi timp, 
micile hemoragii care nu sunt de natură arterială, sunt stopate prin coagularea proteinelor 
plasmatice. Acest fenomen este denumit „stypic action”. 

 
Clorura ferică  
Este utilizată uneori în acest mod pentru a stopa sângerările consecutiv amputării 

cozii, degetelor sau a micilor negi la căţei.  
Sângerarea este oprită prin tamponament compresiv, clorura ferică urmând să fie 

aplicată cu ajutorul unui tampon de vată.  
Acesta trebuie să fie umed, dar nu saturat, în spacial în cazul în care rana se află în 

apropierea ochiului, unde orice contact ar fi dureros.  
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Clorura ferică este disponibilă sub forma soluţiilor concentrate de clorură ferică, 
pentru efectuarea hemostazei. 

 
Calamina  
A fost preparată iniţial prin calcinarea carbonatului de zinc, dar compuşii oficiali 

sunt sintetici, constând în oxid de zinc colorat cu oxid de fier roşu.  
Intensitatea culorii variază în funcţie de standardele fiecărui producător. 
Utilizat extern, oxidul de zinc, sulfatul de zinc, carbonatul de zinc şi calamina 

reacţionează similar: toate sunt uşor antiseptice, astringente şi au efecte protectoare.  
Se utilizează sub formă de pulberi, loţiuni sau linimente, unguente şi creme. 

Încorporat în unguente oxidul de zinc, carbonatul şi calamina sunt larg utilizate ca şi 
preparate protectoare.  

Unguentul cu oxid de zinc şi ulei de ricin este larg utilizat; 
Cremele şi loţiunile, deşi sunt mai puţin utilizate decât în medicina umană sunt 

disponibile pe piaţă. 
 

Loţiunea de calamină  
Conţine: 15% calamină, 5% oxid de zinc, 3% bentonită şi 5% glicerinol, cu 0,5% 

fenol cu rol de conservant, apă distilată până la volumul dorit.  
Toate aceste preparate sunt utile în cazul pielii lezionate şi iritate, fiind preferate 

unguentelor cu antibiotice, în afara cazului în care sunt prezente infecţii majore.  
Unguentul cu oxid de zinc este foarte util în protejarea pielii de la nivelul 

articulaţiilor şi în limitarea difuzării substanţelor iritante şi caustice, cum ar fi vezicătoarele 
sau rubefiantele, sau substanţele utilizate la cauterizarea negilor.  

 
13.1.4. Dezinfectantele cutanate 

 
Îndepărtarea sau reducerea numărului de bacterii de pe piele reprezintă o parte 

importantă a tratamentului piodermatitelor. Substanţele incluse în categoria 
dezinfectantelor cutanate includ clorhexidina, cetrimida şi hexaclorfenul sau dezinfectante 
cutanate specifice cum ar fi benzoil peroxidul.  

 
Benzoil peroxidul 
Eliberează lent oxigen având efect bactericid, în special asupra bacteriilor anaerobe 

sau microaerofile. Compusul are de asemenea proprietăţi cheratolitice şi antiseboreice, 
fiind astfel adecvat tratării piodermitelor.  

Pentru uzul veterinar este disponibil sub formă de gel, cu aplicare locală, sau sub 
formă de şampon cu un conţinut de 2-5 % benzoil peroxid.  

În tratamentul piodermitelor şamponul este utilizat la intervale scurte, timp de câteva 
săptămâni, rezultatele fiind favorabile numai în cazul în care proprietarul este dispus să 
colaboreze.  

Piodermita gingiilor reprezintă o cauză comună a respiraţiei urăt mirositoare la câini; 
această afecţiune răspunde pozitiv la tratamentul cu benzoil peroxid.  

Benzoil peroxidul trebuie utilizat cu precauţie pentru a evita pătrunderea în ochi; la 
unii câini poate cauza iritaţii cutanate caz în care tratamentul va fi sistat.  

 

13.1.5. Cheratoliticele 
 

Utilizarea lor este indicată în tratarea regiunilor cu piele cornificată, cum ar fi coatele 
la câini sau ţesutul de granulaţie care se formează în procesul de vindecare al plăgilor.  

În ambele cazuri cerinţa este întreruperea suprafeţei hipercheratozice.  
În categoria substanţelor cheratolitice sunt incluşi acidul salicilic, acidul benzoic şi 

rezorcina, efectele lor fiind solubilizarea cementului intracelular dint stratul cornificat. 
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13.1.6. Corticosteroizii 
 

Utilizarea corticosteroizilor în tratarea afecţiunilor cutanate include utilizările topice 
(tratamentul otitelor , cu condiţia ca în preparat să fie inclus şi un antibiotic adecvat).  

Aplicările topice pentru alte leziuni cutanate sunt dificile deoarece pacientul poate 
îndepărta unguentul prin lingere, sau în cazul leziunilor cutanate extinse.  

În aceste cazuri, în special când apare gratajul în urma pruritului generalizat este 
necesară administrarea sistemică a corticostreroizilor; durata administrării poate fi 
prelungită cauzând un risc considerabil de insuficienţă asupra suprarenalelor în special în 
cazul corticosteroizilor clorinaţi cu potenţă ridicată (betametazonul şi dexametazonul).  

În vederea reducerii problemelor cauzate de supresia glandelor suprarenale s-a 
dovedit a fi eficientă administrarea orală de prednisolon din două în două zile, dimineaţa.  

Datorită potenţei corticosteroizilor aceştia au fost adesea utilizaţi excesiv, fără a se 
ţine cont de efectele secundare pe care aceştia le produc.  

Unul dintre aceste efecte secundare este constata în cazul injectării steroizilor cu 
acţiune prelungită, administraţi sub formă de injecţii subcutanate în locul celor 
intramusculare.  

Efectele au constat în subţierea pielii deasupra locului injectării, pierdera pilozităţii şi 
modificarea culorii părului. Poate de asemenea să apară o leziune localizată.  

Cu toate acestea, în cazul utilizării cu precauţie , corticosteroizii , rămân o variantă 
valoroasă de tratament, în special pentru leziunile la care alte tratamente nu sunt eficiente.  
 

13.1.7. Şampoanele medicinale 
 

Îmbăierea animalelor cu şampoane adecvate reprezintă un tratament uşor de aplicat în 
cazul unor afecţiuni cum ar fi râia, sau în cazul tratamentului nespecific al pruritului sau 
seboreei , care duce la apariţia mătreţii şi pielii grase .  

 
Sulfitul de seleniu 
Este o pulbere intens portocalie, se găseşte încorporat în şampoane, în concentraţii de 

1% însoţit de un detergent. În cazul în care rămâne în contact cu pielea timp de câteva 
minute este un excelent antiseboreic. În timp ce în cazul utilizării externe sulfitul de 
seleniu este relativ inofensiv, în cazul administrării interne este extrem de toxic , motiv 
pentru care trebuie să se asigure îndepărtarea totală a substanţei de pe piele prin spălări 
riguroase. Pe cât posibil trebuie să se asigure protecţia ochilor în timpul şamponării , iar 
persoanele care manipulează şamponul trebuie să folosească mănuşi de cauciuc fie să 
recurgă la spălarea riguroasă a mâinilor după utilizare. 

 
Sulful 
A fost utilizat mult timp în tratarea afecţiunilor cutanate de natură bacteriană şi 

parazitară. Este utilizat şi în prezent adesea sub forma combinaţiilor cu remedii 
nespecifice, cum ar fi gudronii. Are avantajul că este ieftin.  

 
γ-Benzen-hexacloridul  
Este un antiparazitar utilizat frecvent fiind inclus în proporţie de 1-2% în şampoane 

destinate animalelor mici . fiind eficient etât împotriva muştelor cât şi împotriva acarienilor 
de râie .  

 
Dimetil sulfoxidul 
Acest compus are proprietăţi remarcabile ca şi solvent, fiind utilizat în numeroase 

formulări medicamentoase.  
Dimetil sulfoxidul (DMSO) este utilizat ca şi solvent cu penetrabilitate crescută 

îmbunătăţind eficienţa topică a solvitului (ex. corticosteroizii).  
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În plus, în urma unor mecanisme insuficient cunoscute are efecte analgezice, 
antipruriginoase şi antiinflamatorii, fiind benefic procesului de vindecare în cazul 
aplicărilor topice.  

Prin urmare poate fi utilizat la tratarea eczemelor şi dermatitelor şi pentru 
ameliorarea simptomelor contuziilor, durerilor musculare, osoase, tendinoase.  

Materialul este aplicat pe suprafeţe cutanate curate şi uscate prin pensulaţii de 2-3 ori 
pe zi, fiind absorbit rapid.  

Pentru cal doza este 10-15 ml iar pentru câini 2-5 ml per aplicaţie, timp de 5-10 zile 
maxim 14. Este contraindicată utilizarea lui la animalele cu afecţiuni cronice sau la cele a 
căror produse sunt destinate consumului.  

În cazul utilizării topice pot să apră semne de iritaţie locală, care pot să progreseze 
până în stadiul de vezicule.  
 

13.1.8. Substanţele caustice 
 

Substanţele caustice sunt agenţi care distrug ţesuturile.  
Pot fi utilizaţi pentru distrugerea ţesutului de granulaţie dezvoltat excesiv, stimulând 

creşterea normală, distrugând tumorile benigne superficiale (negii) sau distrugerea 
mugurilor cornuali la viţei. 

7itratul de argint, fenolul şi tricloritul de antimoniu sunt utilzaţi frecvent în timp ce 
acidul acetic glacial şi podofilin rezina sunt utilizate ocazional pentru îndepărtarea negilor. 

 
Tricloridul de antimoniu  
Este o subsatnţă delicvescentă, incoloră, cristalină, insolubilă în apă formând o pudră 

insolubilă numită oxiclorit.  
Este solubil în acid clorhidric diluat, alcool absolut cloroform şi eter.  
Compusul a fost utilizat ca şi ingredient al preparatelor utilzate pentru cauterizarea 

mugurului cornual la viţei.  
În general este combinat cu acidul salicilic pentru înmuierea straturilor cheratinizate 

ale pielii în concentraţii de aproximativ 28% de clorid şi 5-7% acid.  
În cazul utilizării coloidului caustic trebuie să se ţină cont de 3 aspecte deosebit de 

importante: 
1. Produsul nu va adera la suprafeţele umede sau grase , aşadar înaintea aplicării 

produsului este necesară îndepărtarea grăsimii prin badijonări cu clroform sau eter . 
2. Pielea normală din jurul mugurului cornual trebuie protejată prin aplicarea 

unguentelor protectoare cum ar fi unguentul cu oxid de zinc . 
3. Pentru ca ecornarea să  aibă rezultate optime trebuie să fie efectuată la 48 ore de la 

naştere . 
 

13.1.9. Contra-iritantele 
 

Sunt substanţe controversate care în momentul aplicării pe piele pot cauza iritaţii şi 
inflamaţii ale ţesutului.  

Motivul pentru care sunt utilizate aceste substanţe este faptul că în cazul existenţei 
unui focar cronic de inflamaţie, aceste substanţe vor cauza reacutizarea focarului, creşterea 
vascularizaţiei şi implicit a fluxului sanguin în acea zonă.  

În urma acestui fenomen se produce o creştere a concentraţiei factorilor de apărare 
nespecifici, cu ar fi leucocitele, şi se va îmbunătăţi sistemul de eliminare a metaboliţilor 
prin circulaţia venoasă şi limfatică.  

Se presupune că în momentul în care focarul de inflamaţie cedează vor ceda şi 
cauzele şi rezultatele focarului cronc de inflamaţie.  

Aceste substanţe sunt aplicate pe pielea ce acoperă leziunile inflamatorii cronice, 
focare care pot afecta oase, ligamente, tendoane sau ţesut glandular.  
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Artritele cronice, ruptura tendoanelor flexorilor la cabaline şi infecţiile glandulare 
sunt frecvent tratate prin utilizarea contrairitantelor.  

Utilizarea vezicătorilor obligă animalul la o perioadă de până la 3 luni de repaus, în 
funcţie de severitatea tratamentului aplicat.  

 

Se disting 3 stadii ale acţiuni contra-iritantelor: 
 

1. Acţiunea rubefiantă apare în cazul în care substanţa iritantă cauzează numai o 
iritaţie uşoară şi o uşoară congestie. Rubefiantele au adesea proprietăţi analgezice; în 
această caterogrie sunt incluse: iodul, camforul, metil salicilatul, terebentina şi amoniacul. 

2. Vezicaţia apare în cazul în care iritaţia produsă este severă; este afectată reţeaua 
de capilare având drept rezultat colectarea unui exsudat seros în straturile superficiale ale 
pielii, formând vezicule. Unguentele cu iodură de mercur şi cantaridă sunt preparatele cele 
mai frecvent utilizate din categoria vezicătorilor. 

3. Pustulaţia este al treilea stadiu, în care iritaţia afectează şi straturile profunde ale 
tegumentului, veziculele având un conţinut purulent, produs al distrugerilor tisulare. 
Deoarece straturile profunde ale pelii sunt afectate, inclusiv stratul malpighian, capacitatea 
de regenrare este diminuată, formându-se ţesut cicatricial care, în momentul contractării 
poate limita mişcările articulare. 

Concluzia este că nici o substanţă nu trebuie utilizată într-un mod în care să cauzeze 
iritaţii care să depăşească stadiul de veticaţie. 
 

Uleiurile volatile 
Anumite uleiuri volatile pot cauza iritaţii cutanate minore fiind utilizate ca rubefianţi 

(metilsalicilatul şi terebentina). Sunt incluse în compoziţia linimentelor, de exemplu 
linimentul alb conţine terebentină şi clorură de amoniu, acid oleic şi amoniac în soluţie 
diulată. 

 
Cantaridele 
Sunt obţinute din cărăbuşi uscaţi şi conţin cantaridină.  
Unguentele cu un conţinut de 0,01-0,16% cantaridină sunt utilizate ca şi vezicători în 

tratamentul leziunilor tendoanelor la cabaline fiind o metodă preferată înfierării.  
 
Iodura de mercur 
Este un vezicător utilizat frecvent fiind încorporat în parafină moale.  
Este utilizată în concentraţii de 2-10% pentru a cauza iritaţii cutanate.  
Ori de câte ori este utilizat un agent vezicător trebuie asigurată protecţia zonelor 

înconjurătoare cu unguent cu oxid de zinc.  
Animalelor trebuie să li se limiteze accesul la zonele tratate, putând fi administrat un 

analgezic pentru reducerea discomfortului; la sfârşitul tratamentului 36-48 ore, zona 
trebuie spălată riguros pentru îndepărtarea produsului. 

 
13.1.10. Căldura 

 
Utilizarea lămpilor cu infraroşu pentru a creşte temperatura în anumite regiuni 

corporale este o metodă frecvent utilizată pentru a cauza vasodilataţie locală în leziunile 
articulare şi musculare.  

La animale tehnica este mai dificilă de aplicat; o formă extremă a acestei metode este 
„înfierarea” aplicarea unui metal fierbinte pentru tratarea leziunilor tendoanelor.  

Din motive umanitare, deşi poate fi eficientă, este o metodă rar utilizată.  
 

Kaolin poultice  
Este o metodă de aplicare localizată a căldurii, caolinul fiind încălzit în apă fiartă şi 

aplicat pe un bandaj , poate fi inclus şi în metilsalicilat, mai mult pentru a îmbunătăţi 
calităţile olfactive decât pentru proprietăţile farmacologice.  
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Capitolul 14 
 
 
  

Substanţele hormonale 
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Hormonii sunt biocatalizatori endogeni care sunt eliberaţi de glandele endocrine şi 

au un rol specific în reglarea funcţiilor organismului.  
Întreg organismul, deci şi sistemul endocrin, este legat de hipofiză şi subordonat 

acesteia (“creier glandular”).  
La rândul ei, hipofiza este dependentă de scoarţa cerebrală prin hipotalamus. La un 

loc, hipofiza şi sistemul nervos coordonator alcătuiesc sistemul neuro-hormonal.  
 
Hipotalamusul controlează activitatea funcţională a hipofizei anterioare prin sinteza 

şi eliberarea hormonilor specifici cu acţiune de stimulare şi de inhibare a eliberării 
hormonilor hipofizari; aceştia sunt transportaţi către hipofiză  pe calea sistemului port 
hipotalamo-hipofizar.  

 
Hormonii cu acţiune stimulatoare (hormonii de eliberare) sunt sintetizaţi în neuroni 

hipotalamici specifici, care acţionează asupra reţelei de capilare a sistemului port 
hipotalamic.  

Activitatea neuronilor implicaţi în sinteza hormonilor stimulatori se află la rândul ei 
sub controlul neurotransmiţătorilor.  

Aceşti neurotransmiţători se găsesc în hipotalamus şi includ noradrenalina, 
adrenalina, dopamina, 5-hidroxitriptamina, acetilcolina şi histamina.  

În plus, există o serie de alte substanţe, cum ar fi substanţa P, encefalinele, 
endorfinele şi neurotensinele, care, împreună cu prostaglandinele, sunt implicate în 
eliberarea hormonilor hipotalamici şi implicit, în funcţionarea hipofizei.  

Spre deosebire de enzime, care sunt tot biocatalizatori proprii ai organismului şi 
vitamine, hormonii nu intră direct în reacţii biochimice, ci dirijează aceste reacţii pentru a 
se ajunge în metabolism la efecte fiziologice asemănătoare din acest punct de vedere cu 
sistemul nervos.  

Deosebirea constă în faptul că sistemul nervos dirijează metabolismul pentru o 
durată scurtă de timp pe când hormonii fac acelaşi lucru dar pentru un timp mai 
îndelungat.  

Factorii de mediu, atât cei externi (cum ar fi fotoperioada, temperatura şi feromonii) 
cât şi cei interni (hormonii steroizi sexuali) influenţează controlul exercitat de sistemul 
hipotalamo-hipofizar asupra gonadelor.  

Ambele categorii de factori (interni şi externi) afectează funcţiile hipotalamice şi 
mediază efectele acestora, iniţial prin intermediul a numeroşi neurotransmiţători (de 
exemplu, steroizii îşi exercită efectele tip feedback asupra eliberării de gonadotropine 
probabil prin alterarea sintezei şi ⁄sau a eliberării de catecolamine). 

Insuficienţa hormonală sau lipsa hormonilor se caracterizează prin tulburări care 
pot fi eliminate doar prin hormonoterapie.  

Rezultate superioare pot fi atinse cu preparatele sintetice (mai active) caracterizate 
prin formule chimice apropiate în general de structura chimică a hormonilor naturali. 

În practica veterinară, hormonii şi preparatele endocrine sunt utilizate nu numai în 
tratamentul de substanţă, ci şi pentru activitatea de elecţie (acţiunea asupra uterului a 
ocitocinei, acţiunea cardioexcitatoare a adrenalinei).  

Hormonii pot să constituie o alternativă terapie valoroasă şi pentru afecţiunile 
neendocrine. 
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14.1. Hormonii hipofizari 
 

Lobul anterior al hipofizei elaboreză:  
 

• FSH,  
• LH,  
• ACTH,  
• STH,  
• TSH,  
• para-TSH,  
• hiperglicemiant.  
 

Lobul posterior produce:  
• ocitocină,  
• vasopresină,  
• melanofor (intermedio-hipofizar).  
 

Toţi aceşti hormoni secretaţi de hipofiză se pot folosi în terapeutică, doar prin uz 
parenteral. Se cunosc şi produşi sintetici sau preparate de origine hipofizară care sunt 
utilizate mai frecvent în medicina veterinară. 

 

Hormonii sferei reproductive de interes practic sunt: 
 

• GnRH 
• Hormonii anterohipofizei 
• Hormonii posterohipofizei 
• Gonadotrofinele placentare 
• Steroizii sexuali 
• Corticosteroizii 
• Prostaglandinele 
• Contractoarele uterine 
• Spasmoliticele uterine 
• Relaxina 
• Melatonina 

 
14.1.1. Hormonul de eliberare al gonadotropinelor  

(Gonadotropin Release Hormon) 
 
GnRH ste un decapeptid care a fost descoperit în regiunile eminenţei mediene, 

regiunea chiasmei optice şi regiunea supra-chiasmatică a hipotalamusului. 
GnRH-ul şi substanţele înrudite din punct de vedere structural sunt localizate de 

asemenea în uter şi ovare.  
GnRH acţionează prin legarea la receptorii specifici ai celulelor gonadotrope din 

anterohipofiză, stimulează creşterea legării calciului, activarea proteinkinazei C şi creşterea 
mobilizării inozitol fosfolipidelor, ceea ce conduce la sinteza şi eliberarea de LH şi FSH.  

Agoniştii de GnRH se leagă de receptorii pentru GnRH, ceea ce are drept rezultat 
creşterea activităţii biologice datorate scăderii procentului de degradare şi creşterii afinităţii 
pentru receptor.  

GnRH are o viaţă biologică foarte scurtă (7-12 minute) şi este metabolizat rapid de 
către peptidazele anterohipofizare, care scindează legăturile peptidice dintre poziţiile şase 
şi şapte şi din poziţia nouă.  
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Efectele GnRH asupra eliberării de LH şi FSH sunt influenţate de: 
1. doza şi calea de administrare; 
2. statusul endocrin al animalului şi momentul instituirii tratamentului; 
3. frecvenţa administrării injecţiilor 
 

Injectarea unei cantităţi crescute, unice, de GnRh în timpul fazei foliculare a ciclului 
estral stimulează apariţia ovulaţiei 24-48 ore mai târziu.  

 

Utilizările posibile în practica veterinară sunt următoarele: 
 

1. injectarea GnRH la sfârşitul unui program de sincronizarea ovulaţiei cu 
prostaglandine sau progestine, în ideea obţinerii unui control cât mai precis al 
momentului ovulaţiei şi prestabilirea momentului inseminării artificiale; 

2. depăşirea problemelor legate de întârzierea ovulaţiei la vacile de lapte, la care 
apariţia sindromului se presupune că ar cauza rate reduse ale concepţiei, în spacial în 
cazul vacilor cu producţii ridicate, care au fost inseminate în intervalul de 60 de zile post-
partum; 

3. injectarea iepelor în perioada estrului pentru a permite sincronizarea ovulaţiei şi 
o acoperire mai precisă, în vedera maximizării ratelor de concepţie; şi 

4. injectarea vacilor în momentul inseminării pentru a creşte rata concepţiei. 
Această abordare a avut rezultate echivoce până în prezent, iar rata succesului poate fi 
mai mare la vacile care prezintă reîntoarceri la estru pentru a treia sau a patra oară. 

 

Injectarea vacilor sau a viţelelor cu o doză ridicată, unică de GnRH este realizată 
numai în momentul în care a fost detectat un chist foliculinic.  

GnRH-ul va provoca o mai mare eliberare de LH şi FSH la vacile aflate sub influenţa 
estrogenilor.  

Această eliberare va conduce, la luteinizarea chistului şi la producerea consecutivă de 
progesteron de către structura luteinizată, care va regresa în general în următoarele 14-18 
săptămâni.  

Majoritatea animalelor tratate manifestă estrul şi ovulează la aproximativ trei 
săptămâni după injectare.  

Pentru a grăbi apariţia estrului la aceste animale, administrarea de GnRH poate fi 
urmată după 7 zile de administrarea unei doze luteolitice de prostaglandină (PG) F2α, estrul 
apărând la 10 zile după tratamentul iniţial cu GnRH.  

Administrarea dozelor mici de GnRH (la intervale de 1-2 ore, timp de 2-10 zile) la 
femelele animalelor de fermă aflate în anestru rezultă în stimularea dezvoltării foliculare, 
apariţia estrului şi a ovulaţiei. 

Această metodă s-a dovedit eficientă la oile aflate în anestru, la vacile post-partum 
furajate corespunzător şi care sunt pe punctul de a relua activitatea ciclică a ovarelor, la 
femelele prepubere şi la iepele aflate în anestru.  

În tabelul 14.1. sunt redate principalele considerente farmacologice pentru controlul 
ovulaţiei la animal.  

Utilizarea practică a acestei abordări necesită dezvoltarea unor implanturi cu 
eliberare lentă (slow-release) sau a preparatelor depozit (tip depot), care sunt eficiente timp 
de câteva zile.  

Aceste formulări reprezintă în prezent obiectul unor cercetări intense în numeroase 
laboratoare, dar nu sunt deocamdată disponibile pe piaţă. 

Injectarea bovinelor cu o doză maximă, unică de GnRH (100 µg), în zilele 14-16 ale 
ciclului estral, anterior inseminării, va duce la creşterea secreţiei de progesteron a corpului 
luteal, eliminarea ciclurilor estrale scurte (cu o durată de 16-19 zile) şi poate favoriza 
creşterea ratei de concepţie la estrul următor.  

GnRh-ul stimulează eliberarea de FSH şi LH şi la masculi şi poate avea utilitate în 
cazul animalelor cu o capacitate redusă de a produce spermă. 
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Tabelul 14.1 
 

Abordări farmaceutice pentru controlarea momentului ovulaţiei la animalele de rentă 
 

(I) Inducerea fazei foliculare prin utilizarea progestinelor exogene 
 

Produsul  
utilizat 

Doza  
hormonală 

Metoda de 
administrare 

Durata 
administrării 

(zile) 

Agentul  
luteolitic 

Specia 
Apariţia 
căldurilor 

(zile) 
Fertilitate 

Progesteron 1,55 g P 
Dispozitiv 

intravaginal 
10-12 10 mg estradiol Bovine 2-4 )ormală 

Progesteron 375 mg P 
Dispozitiv 

intravaginal 
12-14 

)ici un agent 
luteolitic 

Bovine 2-3 )ormală 

)orgestomet 
5 mg OV + 

3 mg 
norgestomet 

Implant 
auricular 

9-10 
Valerat de 
estradiol  

şi norgestomet 

Vaci din 
rase 

carne, 
viţele 

2-4 )ormală 

Progesteron  
+ estradiol 

100 mg P+ 10 mg 
estradiol 

Injecţii 
zilnice 

10-14 
)ici un agent 

luteolitic 
Cabalin

e 
3-7 )ormală 

MAP 60 mg 
Pesarii 

intravaginale 
12-14 

)ici un agent 
luteolitic 

Ovine 1-3 )ormală 

FGA 30 mg 
Pesarii 

intravaginale 
12-14 

)ici un agent 
luteolitic 

Ovine 1-3 )ormală 

Alil-trenbolone 25-30 mg Oral 10-12 
)ici un agent 

luteolitic 
Cabalin

e 
3-7 )ormală 

Alil-trenbolone 27.5 mg⁄ zi-1 Oral 18 
)ici un agent 

luteolitic 
Suine 3-6 )ormală 

 

(II) Determină regresia CL prin intermediul unui agent luteolitic 
 

Produsul  
utilizat 

Metoda de 
administrare 

Specia 
Perioada refractară a 

ciclului (zile) 
Debutul  

estrului (zile) 
Fertilitatea 

PGF2α sau unul  
din analogii sintetici 
ai acesteia 

Injecţie 
unică 

Bovine 
Ovine 
Suine 

Cabaline 

1-6 
1-4 
1-12 
1-5 

2-7 
2-4 
2-5 
2-7 

)ormală 
Scăzută? 

)u de utilizează 
)ormală 

 

*P -progesteron; OV-valerat de estradiol (Oestradiol valerate); MAP–medroxi progesteron; FGA–acetatul de fluorogeston 
(Fluorogestone Acetate) 

 

În tabelul 14.2. sunt redate principalele considerente legate de inducerea ovulaţiei la 
animalele de fermă în anestru. 

 
Tabel 14.2  
Abordări farmacologice pentru inducerea ovulaţiei la femelele animalelor de fermă în anestru (Sinteză) 
 

Activitatea 
Hormonii 

recomandaţi 
Efect Specia Observaţii 

Eliberarea GnRh 
din hipotalamus 

Estradiol 
Eliberarea  
GnRH 

Bovină 
Călduri anovulatorii la unele 
animale 

Eliberarea LH⁄FSH 
din hipofiză 

GnRH sau un 
analog sintetic al 
acestuia 

Eliberarea LH 
şi FSH 

Oi,  
Iepe în anestru,  
Vaci post-
partum,  
Femele 
prepubere 

)ecesită administrarea 
pulsatilă timp de 2-5 zile. 
Unele animale au faz luteală 
scurtă. Estrul ne este prezent 
la toate animalele 

(a) LH⁄FSH 
Creştere 
foliculară, 
ovulaţie 

Toate speciile 
Este costisitoare iar compuşii 
necesari sunt greu de procurat 

(b) eCG 
Creştere 
foliculară 

Suine,  
Ovine,  
Bovine,  
Animale  
de companie 

)u este eficace la iepe. Călduri 
şterse. Poate necesita 
administrarea de progesteron 

Acţiune directă  
asupra ovarelor 

(c) eCG+ hCG 
Creştere 
foliculară, 
ovulaţie 

Suine )u există 

Mimează ciclul 
ovarian prin 
administrarea: 
progesteron + 
gonadotropine 

Progesteron ⁄  
Progestative + 
CG + GnRH 

Acţiune 
asupra 
uterului şi 
encefalului 

Bovine,  
ovine,  
cabaline,  
caprine 

)ecesită nutriţie adecvată. 
Interval post-partum suficient 
de lung 
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14.1.2. Gonadotropinele anterohipofizare 
 

Interesează în special hormonii gonadotropi care acţionează favorizant în sfera 
genitală în cazul ambelor sexe.  

S-a determinat că nu influenţează animalele castrate, deci acţionează sigur asupra 
gonadelor, nu au specificitate de sex sau specie, acţionează la fel atât la femele cât şi la 
masculi. Atât LH cât şi FSH sunt hormoni de natură glicoproteică, au o greutate 
moleculară de 28-32 kDa, constând într-o fracţiune de carbohidraţi de 15-25%.  

Ei sunt secretaţi de celulele gonadotrope ale hipofizei anterioare şi structural sunt 
constituiţi din două subunităţi polipeptidice (α şi β), în care acidul sialic prezent în câteva 
puncte specifice ale fiecărei subunităţi.  

Lanţurile α şi β sunt legate necovalent prin punţi disulfidice şi pot fi disociate una de 
cealaltă. Compoziţia chimică a subunităţii α a FSH, LH şi TSH (hormonul tireotrop) este 
aceeaşi la toate speciile, în timp ce subunitatea β are o compoziţie diferită şi este cea care 
determină activitatea biologică.  

Pentru o activitate biologică deplină, completă, sunt necesare ambele subunităţi.  
Gonadotropinele acţionează prin legarea la receptorii specifici din membrana 

celulelor-ţintă; consecutiv legării la receptori sunt stimulate proteinele cu acţiune 
reglatoare, rezultând producerea enzimatică a c-AMP din ATP de către adenilatciclază.  

AMP ciclic va stimula activitatea protein kinazei, urmarea fiind fosforilarea 
proteinelor.  

Acest lucru conduce la la răspunsuri imediate, cum este steroidogeneza, sau la acţiuni 
prelungite, cum ar fi sinteza ARN, ADN şi proteică.  

 
Efecte 

 
Hormonii gonadotropi controlează ciclul estral la femele şi modulează funcţionarea 

testiculelor la masculi.  
La femele, FSH este responsabil în special de creşterea foliculară prin legarea sa la 

celulele granuloasei şi stimularea producţiei de estradiol.  
LH-ul este responsabil de maturarea finală a foliculilor şi de ovulaţie, prin legarea sa 

la celulele din treaca foliculilor în curs de dezvoltare şi prin stimularea secreţiei de 
androgeni.  

Aceşti hormoni androgeni, în special testosteronul şi androsteronul, difuzează printre 
celulele granuloasei şi sunt transformaţi în 17-β-estradiol de către sistemul aromatazei, 
care este activat de FSH.  

Pe măsură ce foliculii provulatori cresc, este mărită şi producţia de estradiol, cu un 
efect de feedback pozitiv asupra eliberării de LH şi FSH, având loc eliberarea unui val 
preovulator de gonadotropine.  

Acest fenomen are loc în preajma începerii perioadei estrale şi are o durată scurtă (6-
12 ore). La iapă, apariţia acestui „val” este mai puţin acută şi constă în creşterea graduală a 
nivelului de LH pe parcursul estrului, valoarea maximă fiind atinsă post ovulator.  

LH-ul se leagă la celulele luteale şi stimulează steroidogeneza, rezultând o creştere a 
producţiei de progesteron.  

În timpul fazei luteale a cicluluiestral, concentraţiile de LH şi FSH rămân la un nivel 
scăzut în urma acţiunilor combinate de tip feedback negativ ale progesteronului şi ale 17-β-
estradiolui asupra axului hipotalamo-hipofizar.  

Secreţia agentului luteolitic, PGF2α, de către endometru, este responsabilă de regresia 
corpului luteal, de scăderea secreţiei de progesteron şi de secreţia crescută de 
gonadotropine, care are drept rezultat creşterea foliculară ulterioară şi ovulaţia.  

La masculi, LH-ul se leagă la celulele Leydig sau la celulele interstiţiale din stroma 
testiculară şi stimulează secreţia de hormoni androgeni.  
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Unii androgeni pătrund în circulaţia generală şi au efecte tip feed-back negativ asupra 
secreţiei de gonadotropine, în timp ce alţi hormoni difuzează în tubii seminiferi, fenomen 
care este important pentru spermatogeneză. O parte a androgenilor sunt convertiţi la 
estradiol în celulele Sertoli, în urma legării FSH. Această legare a FSH-ului stimulează şi 
secreţia unei peptide, inhibina, care suprimă selectiv secreţia de FSH.  

Androgenii din circulaţia generală pătrund şi în encefal, unde sunt aromatizaţi la 
estradiol, care la rândul său este responsabil de libidoul masculilor.  

Datorită vieţii biologice scurte, FSH şi LH sunt eliminaţi rapid, astfel încât trebuie să 
se dezvolte formulări cu eliberare lentă, pentru a permite utilizarea optimă a acestor 
hormoni. Asigurarea unor doze mari de LH şi FSH purificate este dificil de realizat datorită 
dimensiunilor şi complexităţii chimice şi lipsei disponibilităţii acstor produse pe piaţă; de 
asemenea, dozele mari de hormoni purificaţi sunt costisitoare.  

 

Utilizările LH sunt: 
1. inducerea ovulaţiei în foliculii maturi, aşa cum a fost descris şi în cazul GnRH; 
2. luteinizarea chiştilor foliculinici aşa cum a fost descris şi în cazul GnRH; 
3. inducerea creşterii foliculare şi a ovulaţiei, asemenea GnRH în cazul administrării 

unor cantităţi mici la fiecare 1-2 ore petru un anumit număr de zile, animalelor care 
prezintă foliculi antrali. 

 

Utilizările FSH sunt rare:  
1. creşterea numărului de ovocite obţinute de la vacile tratate în vederea inducerii 

superovulaţiei. Tratamentele actuale includ injectarea FSH de 2x ⁄zi, timp de 3-4 zile, în 
faza luteală, însoţită de administrare de PGF2α. Este important ca preparatele cu FSH 
utilizate să nu fie contaminate cu LH. Se pare că  un raport FSH:LH de 10:1 este suficient 
pentru a induce superovulaţia la bovine. Contaminarea excesivă cu LH reduce utilitatea 
FSH-ului în acest scop. 

2. este posibil ca în viitorul apropiat să se obţină creşterea numărului produşilor de 
concepţie prin creşterea rate ovulaţiei la ovine, bovine şi suine. 

 

Reprezentanţi: 
 

Gonacor (Pregnyl, Glanduantin).  
Conţine hormon coriogonadotrop liofilizat, provenit din urina femelelor gestante.  
Sunt titrate la 500.000 U.I., prepararea acestor soluţii se face ex tempore prin 

solubilizare cu solvent.  
Produsul stimulează dezvoltarea aparatului genital mascul prin secreţia mărită de 

androgeni şi, a aparatului genital femel, prin prelungirea fazei luteale.  
Se foloseşte de adesea în căldurile anovulatorii, chişti ovarieni, hipogalaxie, 

nimfomanie. Dozele sunt la animalele mari până la 5.000U.I., iar la câine până la 200U.I. 
 
Prolan 
Este un preparat de extrahipofiză cu hormoni gonadotropi din urina unor femele 

gestante până în luna a 3-a de gestaţie. Este un produs gonadotrop mai bogat în LH. Se 
comercializează în flacoane de 25ml, 250 U.I., soluţii uleioase injectabile 

 

Prolan A 
Este un preparat gonadotrop foliculostimulant bogat în FSH. Se comercializează în 

flacoane de 200 U.I./ml, soluţie uleioasă, flacoane de 25-50ml.  
Se administrează s.c. sau i.m., în absenţa sau insuficienţa căldurilor până la 1.500 U.I. 

la vacă şi 700 U.I. la scroafă. 
 

Prolan E 
Este comercializat în flacoane de la 1 până la 10.000 U.I., având în plus concentraţii 

mai mari de LH şi un adaus de 30mg/ml vitamină E. 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
456 

Prolan S  
A fost înlocuită vitamina E cu benzoat de estradiol. 
 
Praedyn 
Conţine gonadotropină corionică. Se comercializează în fiole de până la 3.000 

U.I./fiolă.  
Conţine un component luteinizant LH care stimulează ovulaţia şi transformarea 

foliculilor în corp galben şi un component foliculostimulant FSH care va induce maturarea 
foliculilor şi instalarea căldurilor. Este folosit în anafrodisie, în 2-3-tratamente, cu 
eventuală repetare la 3-4 zile. La iepe, vaci poate induce procesul de luteinizare în 
nimfomanie. Se administrează s.c. sau i.m. 

 
Serigon 
Este o pulbere liofilizată, derivată din S.I.G.  
 
Folligon 
Este un hormon gonadotrop, stimulant al gonadelor la masculi şi femele, dezvoltă 

foliculii, la masculi stimulează spermatogeneza. 
 
ACTH (Adenocorticotrop)(Acortan, Alfatrofin, Cibacthene, Corstiline Procortan) 
Are rol în stimularea corticosuprarenalei care secretă cortizon. Se prezintă sub formă 

de pulbere, în flacoane de 50 U.I.  
Dozele mari pot produce hipertrofia corticosuprarenalei, are un rol antiflogistic prin 

intermediul cortizonilor eliberaţi de corticosuprarenală.  
Se foloseşte în artrite, tenosinovite, furbură, acetonemie, pe cale i.m.  
Ca şi cortizonii, scade reacţia de apărare a organismului. (mai ales în boli 

infecţioase). Măresc excitabilitatea SNC, induc hipertensiune sanguină (datorită reţinerii 
clorurii de sodiu în ţesuturi, ca urmare a secreţiei de mineralocorticoizi). 

Se cunoaşte şi ACTH retard, sub formă de soluţie, se prepară ex tempore.  
Datorită complexului fosfat disodic, este de 4 ori mai activ decât ACTH simplu. 
 
Cortrosin depot (Sinachten Depot).  
Se prezintă sub formă de flacoane de 2 ml cu suspensii injectabile.  
Este un polipeptid de sinteză, alcătuit din 24 aminoacizi din ACTH uman. Are 

activitate 24 de ore datorită fosfatului de zinc pe care îl conţine. Se administrează i.m. 
 

14.1.3. Produşi posthipofizari 
 

Extractele din posthipofiză sunt folosite s.c. ele conţin în principal ocitocină care 
stimulează uterul prin contracţie şi vasopresină (pitressină) cu rol în stimularea muşchilor 
vasculari, cu excepţia celor din vasele renale. Are rol antidiuretic. 

 
Ocitocina (Pitocina)  
Este un hormon cu acţiune predominantă asupra uterului pe care îl stimulează în ultima 

parte a gestaţiei înaintea fătării.  
 

Reprezentanţi: 
 

Ocitocina S (Syntocyna) 
Este un analog sintetic cu efect de stimulare asupra uterului, cu acţiune rapidă, efectul 

apărând la 3 minute de la injectarea i.m. şi durează până la 3 ore. Favorizează secreţia şi 
eliminarea lactată deoarece stimulează mioepiteliul glandei mamare.  

Se prezintă sub formă de fiole de 2-5 ml soluţie apoasă injectabilă. 
 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
457 

Presoxinul (Glanduitrin) 
Este extract apos de hipofiză posterioară şi conţine ocitocină şi vasopresină.  
Se prezintă sub formă de fiole de 1, 5, 10 ml.  
Se administrează s.c. în distocii (fetus angajat în colul uterin), retenţii placentare, 

hemoragii postpartum.  
Se poate administra prin injecţii epidurale, dar nu mai mult de 10 ml la vacă. Se 

foloseşte cu succes în ovoretenţie, în doză de 1ml/găină şi în prolaps uterin.  
Este contraindicat în distociile prin exces de volum şi animale gestante. 
Alte preparate care conţin ocitocină: 
Ocitex, Ocitovem, �ocytocine, Dylobil, Daglobine, Pituifral S  
 
Antidiuretina (Desmopressine)  
Este un analog sintetic al ADH-ului natural.  
Produce efect de lungă durată, fiind utilizat în diabetul insipid, prin instalaţii nazale.  
Se comercializează în flacoane de 0,5ml 0,1‰. 

 
14.1.4. Gonadotropinele placentare 

 
Menţinerea corpului luteal de gestaţie implică la unele specii producerea 

gonadotropinei corionice (CG = Chorionic Gonadotrophine), cum ar fi de exemplu 
h(uman)CG la om, începând cu a 8-a zi de gestaţie şi e(cvine)CG66, produs de către 
cupele endometriale începând cu a 40-a zi de gestaţie până în aproximativ ziua 150. 

CG ecvină, a fost denumită iniţial gonadotropina din serul de iapă gestantă (SIG) are 
greutate moleculară de aproximativ 62000Da şi este formată din două subunităţi (α şi β). 
Foarte asemănătoare cu cele care intră în compoziţia LH şi FSH, hCG are o greutate 
moleculară de aproximativ 40000 Da şi este de asemenea formată din subunităţi α şi β.  

 

Efecte 
Datele actuale indică faptul că hCG are activitate specifică similară LH şi se va lega 

la receptorii pentru LH din celulele granuloasei, tecii şi din celulele luteale cu o mare 
specificitate şi afinitate.  

În mod similar, şi eCG are acţiuni asemănătoare LH, dar numai la iapă; la celelalte 
specii are acţiuni asemănătoare FSH.  

Aşadar, la iapă, eCG va cauza luteinizarea foliculilor care sunt deja prezenţi pe ovare 
dar nu va avea efecte de stimulare a creşterii foliculare.  

La celelalte specii eCg a fost utilizat şi pentru a induce superovulaţia, deoarece 
stimulează creşterea foliculară şi ovulaţia, utilizarea eCg pentru a induce superovulaţia la 
bovine a dus, datorită vieţii biologice lungi, la prezenţa, post ovulator, a unor cantităţi 
fiziologice de eCG în sânge. eCG prezent în circulaţie poate continua stimularea foliculilor 
care nu au ovulat şi a foliculilor noi în vederea producerii de estrogeni în cantităţi mari la 
începutul noului ciclu.  

 
CG ecvină (SIG) este utilizată : 
1. Pentru a induce creşterea foliculară şi ovulaţia, fie administrate singure, fie în 

urma administrării de progestine.  
2. Pentru ca acest tratament să conducă la apariţia estrului fertil şi a ovulaţiei, 

unele specii (ovine, bovine şi caprine) necesită:  
- pre-tratamente cu progesteron sau alte progestative, pentru a pregăti centrii encefalici 

să răspundă la estradiol;  
- induce tipare secretorii adecvate de proteine în oviducte şi în uter anterior ovulaţiei; 
- acţionează asupra foliculilor, într.o manieră deocamdată necunoscută, eliminând 

riscul apariţiei ciclurilor scurte. 
                                                           
66 Se preferă această denumire ea fiind mult mai folosită în textele de specialitate. 
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3. Pentru a creşte numărul produşilor de concepţie, fie administrat singur în timpul 
fazei foliculare a ciclului estral, fie administrat la sfârşitul tratamentului de sincronizare a 
căldurilor cu progesteron (de exemplu la ovine). 

4. Pentru a stimula spermatogeneza sau libidoul masculilor; abordarea care este de 
dorit în acest caz este:  
- tratamentul pe termen lung cu gonadotropine, care este preferat administrării de 
androgeni.  

În cazul utilizării eCG pentru inducerea ovulaţiei la animalele aflate în anestru, 
trebuie să se acorde o deosebită atenţie dozei care urmează să fie administrată, deoareece 
cantităţile excesive pot induce superovulaţia, care se poate solda cu produşi de concepţie 
supranumerari şi posibile pierderi prin mortalitate neonatală.  

În cazul anestrului post-partum la scroafele înţărcate, o combinaţie foarte eficientă 
este cea reprezentată de 250 UI hCG şi 400 UI eCG, inducând concomitent estrul şi 
ovulaţia. Acest tratament poate fi utilizat şi pentru inducerea estrului şi ovulaţiei la 
scrofiţele în anestru cu  vârsta de peste 150 zile şi peste 95 kg greutate corporală. 

 
14.1.5. Hormonii steroizi sexuali 

 
Steroizii endogeni 

 
Hormonii steroizi sunt sintetizaţi la nivelul gonadelor, placentei şi glandelor 

suprarenale dintr-un precursor comun, colesterolul.  
În urma scindării catenei laterale a colesterolului se formează pregnelonul (după ce 

metabolic din acidul acetic s-a trecut în colesterol, apoi în precursorii 20α şi 20,22-
hidroxiprogesteron); procesul fiind controlat de către LH.  

În funcţie de ţesutul şi complexul enzimatic prezent, pregnelonul poate fi transformat 
în progesteron sau testosteron (prin biosinteză din 17-hidroxiprogesteron) sau poate fi 
aromatizat, formând diferiţi estrogeni (estronă sau estradiol).  

Astfel, ţesuturile care secretă steroizi pot produce diferiţi compuşi, iar un steroid 
produs într-un organ ţintă poate fi transformat la rândul lui în diferite alte substanţe în alte 
organe, ţesuturi sau în sânge, în cazul în care este prezent un sistem enzimatic adecvat.  

 
A. Progesteronul 

 
Aceşti hormoni sunt metabolizaţi în special la nivel hepatic, prin reacţii de oxidare, 

reducere şi hidroxilare, rezultând diferiţi metaboliţi cu acţiuni variate.  
Unii compuşi devin hidrosolubili prin conjugarea cu glucuronide sau sulfaţi, fiind 

astfel excretaţi la nivel renal (acest fenomen nu este întâlnit la pisică).  
Rumegătoarele transformă 17-β-estradiolul în 17α-estradiol, care are o activitate 

estrogenică scăzută, fiind eliminat sub formă liberă în special prin fecale.  
La cabaline şi suine, principala cale excretorie este cea urinară.  
Progesteronul este metabolizat la pregnanediol şi este excretat sub formă glucuronată 

prin urină. 
Testosteronul este convertit în epitestosteron, care este eliminat prin fecale.  
Steroizii naturali sun liposolubili şi au timpul de înjumătăţire scurt (15-20 minute), 

deoarece sunt inactivaţi în momentul pasajului prin ficat.  
Majoritatea steroizilor au o greutate moleculară mică şi activitate scăzută în cazul 

administrării pe cale orală.  
Structura lor este similară la toate speciile şi nu au proprietăţi antigenice; rezistă 

degradării produse de temperaturile ridicate.  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
459 

Pot fi administraţi subcutanat, cu solvenţi de natură lipidică, pentru a se obţine o 
acţiune de scurtă durată; de asemenea ei pot fi administraţi subcutanat, suspensionaţi în 
uleiuri vegetale, cum ar fi uleiul de pormb sau uleiul de arahide.  

Astfel se obţine întârzierea absorbţiei steroizilor la locul injectării, nivelul sangvin al 
acestora rămânând astfel ridicat timp de 1-3 zile, în funcţie de doza administrată şi de 
activitatea enzimatică.  

Androgenii şi progestagenii sunt în mod fiziologic active în cantităţi infime, (de 
ordinul nanogramelor), în timp ce estrogenii sunt activi în cantităţi şi mai mici (de ordinul 
picogramelor).  

Sunt transportaţi în sânge sub formă asociată cu proteinele specifice de legătură, cum 
ar fi globulina de legătură pentru testosteron, care are o afinitate crescută pentru acesta, 
iarpentru estradiol are afinitate mult mai redusă.  

Estradiolul se leagă de albuminele serice în aşa manieră încât în sânge rămâne liberă 
o cantitate de aproximativ 2-5% din fiecare compus.  

Progesteronul se leagă de globulinele plasmatice care leagă cortiizolul.hormonii 
liberi pătrund în celule prin difuziune simplă şi se leagă la proteinele receptor din 
citoplasmă.  

Acest complex suferă transformări moleculare înaintea pătrunderii în nucleu.  
Complexul steroid-receptor se leagă apoi la cromatina ce rezultă din activitatea 

crescută a ARN polimerazei, având drept consecinţă sinteza de ARN şi proteine.  
Activitatea biologică este determinată de concentraţia receptorilor din ţesutul-ţintă al 

hormonului, de afinitatea hormonului faţă de receptori, durata ocupării de către complexul 
hormon.receptor a situsurilor de legare din cromatină şi de rata reumplerii citoplasmei cu 
proteine receptoare. 

 
Compuşii steroidici sintetici 

 
Din moment ce steroizii naturali se leagă la receptorii specifici, substanţele cu 

structură similară se pot lega la aceeaşi receptori, mimând efectele hormonului al cărui 
receptor îl ocupă.  

Progesteronul este secretat în special de către corpul luteal şi de placentă şi într-o mai 
mică măsură de suprarenale.  

La animalele gestante, cu excepţia cabalinelor, corpul luteal se menţine pe întreaga 
perioadă de gestaţie.  

La unele specii (suine şi caprine) progesteronul luteal este necesar pentru menţinerea 
gestaţiei pe tot parcursul acesteia, în timp ce la alte specii, cum ar fi cabalinele şi ovinele, 
după ziua 100, respectiv 55 de gestaţie, progesteronul luteal este înlocuit de progesteronul 
secretat de placentă.  

La bovine principala sursă de progesteron este cea ovariană (până la 805 din totalul 
progesteronului secretat), în a doua jumătate a gestaţiei.  

La animalele care nu sunt gestante, absenţa semnalului de recunoaştere a gestaţiei 
permite expunerea corpului luteal la nivele ridicate ale secreţiei uterine de PGF2α, datorită 
legării oxitocinei la receptorii uterini. PGF2α provoacă regresia imediată a corpului luteal, 
animalele intrând în faza foliculară.  

 
Controlul ovulaţiei 
Valoarea majoră a progesteronului în medicina veterinară este probabil reprezentată 

de utilizarea feedback-ului negativ pe care acesta îl exercită, suprimând estrul şi ovulaţia 
animalelor ciclice.  

Iniţial au fost utilizate administrările sub formă de injecţii, dar, datorită faptului că 
sunt necesare doze mari, 20-30 mg la ovne şi 50-100 mg la viţele. 
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Ulterior au apărut implanturi din caucuc siliconat (Sil-estrus, 375 mg progesteron), 
dispozitivele intravaginale din silicon (Cidar, 375 mg de progesteron), fiind metode 
eficiente pentru controlul estrului.  

La ovine, progesteronul este administrat timp de 14 zile, iar în urma retragerii 
dispozitivului, estrul apare în 36-60 ore la peste 90% din animale.  

În cazul în care şi pregătirea berbecilor a beneficiat de o atenţie adecvată, fertilitatea 
obţinută în urma acestui tratament a fost la cote normale, cu toate că pentru obţinerea 
acesteia este necesar un număr mai mare de spermatozoizi.  

În prezent se preferă utilizarea altor progestative decât progesteronul în compoziţia 
pesariilor intravaginale.  

La bovine, progesteronul este util şi pentru sincronizarea estrului şi a ovulaţiei.  
Acesta este administrat sub forma dispozitivelor intravaginale cu eliberare de 

progesteron (PRID, Sanofi, Ceva), (fig.14.1.) care conţine progesteron (într-un elastomer 
siliconat inert) (1,55g) şi benzoat de estradiol (10mg), în gelule gelatinoase care sunt 
plasează în vagin prin utilizarea specumului.  

Pentru a obţine o fertilitate normală este important ca durata de administrare să fie 
limitată la 9-12 zile. Pentru a se obţine sincronizarea a peste 90% din animale este necesară 
şi administrarea unui agent luteolitic. 

 

 
 

Fig. 14.1. Dispozitive vaginale (elastice şi spirale) Prid (Sanofi) şi aplicator vaginal. 
 

Se utilizează pe cale intravaginală (cu un aplicator special) pentru sincro-nizarea 
estrului sau inducerea estrului şi anestrie.  

Perioada de eliberare a progesteronului este de 12 zile fiind favorizată de elastomer 
(un steroid secretat în mod normal de către corpul galben).  

Benzoatul de estradiol conţinut este eliberat foarte rapid din gelule după plasarea 
dispozitivului având rolul de a facilita regresia sau de a bloca formarea corpului galben.  

Acţiunea asociată: estradiol-progesteron va per-mite sincronizarea estrului la vaci, 
juninci şi iepe. 

 

Variantele de agenţi luteolitici care pot fi utilizaţi împreună cu progesteronul includ: 
 

1. Injectarea a 5 mg benzoat sau valerat de estradiol în momentul inserării 
dispozitivului intravaginal. 

2. Capsule ce conţin 10 mg estradiol, care adră la dispozitivul intravaginal. 
3. injectarea unei doze luteolitice de PGF2α cu 1-2 zile înaintea îndepărtării 

dispozitivului intravaginal. 
Majoritatea animalelor manifestă estrul la 2-3 zile de la îndepărtarea dispozitivului şi 

pot fi însămânţate la estrul detectat sau la un moment prestabilit, de 56-72 ore de la 
scoaterea dispozitivului.  

Fertilitatea este normală în cazul în care dispozitivele nu sunt menţinute mai mult de 
9-12 zile. 
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La suine, administrarea progesteronului nu este recomandată pentru controlul estrului 
şi al ovulaţiei.  

Acesta va bloca estrul, dar nu este capabil să suprime LH-ul şi FSh-ul pe o perioadă 
de 18 zile, cât trebuie să dureze tratamentul, astfel încât se vor dezvolta foliculi ovarieni.  

Acest lucru poate fi datorat aportului insuficient de progesteron.  
Este necesară perfecţionarea unui progestagen sintetic care să depăşească acest 

inconvenient. 
Pentru iapă nu a fost dezvoltat deocamdată un sistem satisfăcător de administrare a 

progesteronului.în general, pentru că iepele nu tolerează dispozitivele intravaginale 
disponibile în prezent.  

Totuşi, dacă se doreşte utilizarea progesteronului, trebuie să se injecteze 100-150 mg 
progesteron şi 10 mg estradiol. Acest tratament este eficient în cazul administrării timp de 
14 zile, estrul şi ovulaţia având loc la 3-10 zile post tratament.  

Fertilitatea pare să fie normală în cazul montelor naturale. 
 
Inducerea ovulaţiei 
În cazul în care se recurge la inducerea hormonală a ovulaţiei, este necesar să se ţină 

cont de cauzele endocrine ale anestrului post-partum, anestrului prepuberal şi anestrului 
sezonier, care înregistrază variaţii în funcţie de specie.  

În cazul anestrului sezonier la ovine, blocajul împiedică foliculii antrali să intreîn 
stadiul de maturare finală, datorită efectului supresiv al LH şi nu absenţei foliculilor.  

La iapă, blocajul pare să fie de natură centrală şi este legat atât de iniţierea creşterii 
cât şi de maturarea finală. Situaţia anestrului sezonier al iepelor este similară anestrului de 
viţel de la vacile care alăptează; se pare că efectul exercitat de suptul viţeilor acţionează 
blocant la nivel central; acelaşi lucru se întâmplă la scroafele în anestru care alăptează.  

Pe lângă cauzele endocrine intervin şi factori manageriali, cum ar fi nutriţia 
parcimonioasă, starea de întreţinere şi deficienţele minerale, iar la vaci trebuie să se facă 
diferenţa întreestrul needetectat (erori tehnologice) şi anestrul adevărat. n timpul sezonului 
de anestru, ovinele nu ovulează, deoarece modificările apărute în fotoperioadă influenţează 
hipotalamusului, cu efect de feedback negativ asupra secreţiei de estradiol.  

Drept rezultat, secreţia de estrogeni şi ovulaţia sunt suprimate.  
O modalitate de inducere a estrului la ovinele aflate în anestru sezonier este 

reprezentată de administrarea de progesteron, timp de 12-114 zile; progesteronul 
stimulează endometrul, stimulează centrii comportamentului din encefal în vederea 
elaborării răspunsului la estradiol şi influenţează creştera foliculară şi funcţia luteală, 
prevenind apariţia ciclurilor scurte. 

În funcţie de stadiul anestrului, poate fi necesară injectarea eCG, pentru a stimula 
creşterea finală şi maturarea foliculilor.  

În cazul anestrului profund pot fi necesare doze crscute de eCG (600-700UI), în timp 
ce pentru anestrul târziu sunt suficiente doze mai reduse (300-500UI).  

Estrul va apare la 36-72 ore după sistarea administrării progesteronului, fertilitatea 
fiind normală. 

La vacile de lapte, tratamentul cu progesteron timp de 9-12 zile, în zilelel 20-40 post-
partum va induce ovulaţia la un număr mare de animale în anestru, dar nu va induce 
comportamentul estral. Inseminarea la 56 şi 72 ore după sistarea administrării de 
progesteron se soldează cu rate satisfăcătoare ale gastaţiilor.  

La iepele în anestru vechi, administrarea progesteronului nu este eficace în 
stimularea ovulaţiei. Poate avea efect la iepele aflate în faza de tranziţie dinte anestru şi 
sezonul de montă, când activitatea secretorie a GnRh este crescută în urma stimulării 
exercitate de fotoperioadă.  

Utilizarea progestinelor sintetice, administrate pe cale orală, este mai frecventă decât 
injecţiile zilnice cu progesteron în suspensie uleioasă, în doze de 100-150 mg. 
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Reducerea mortalităţii embrionare 
 

Din moment ce progesteronul reprezintă hormonul-cheie pentru menţinerea gestaţiei, 
au fost făcute diferite încercări de a utiliza acest hormon pentru reducerea gradului de 
pierderi embrionare în stadiile incipiente ale gestaţiei.  

Cu toate acestea, până în prezent, administrarea de progesteron exogen nu a avut 
efecte benefice clare la ovine, bovine sau suine.  

La cabaline nu există o legătură clară între insuficienţa în progesteron şi eşecul 
gestaţiei, în ciuda utilizării progesteronului în acest scop.  

Utilizarea progesteronului exogen poate fi totuşi utilă, în cazul iepelor infertile sau la 
cele la care există pericolul avortului în urma inflamaţiilor de la nivelul placentei. 

 
Substanţe gestagene (progestative) 

 
Progesteron (Progestin, Lutocor, Luteosteron) 
Este o pulbere cristalină albă. Se comercializează în fiole de 1-2 ml 1%.  
În organismul femelelor este secretat de corpul galben în prima perioadă a gestaţiei. 

În continuare funcţia de secreţie a acestui hormon este preluată de corticosuprarenale şi de 
către placentă.  

Rolul său este de a pregăti miometrul pentru procesul de nidaţie, esenţial în 
menţinerea sarcinii.  

Are de asemenea rol în pregătirea glandei mamare pentru viitoarea lactaţie; împiedică 
ovulaţia şi apariţia căldurilor (efect antigonadotrop).  

În doze mari determină masculinizarea fătului femel. Se elimină prin urină sub formă 
de pregnanolon şi pregnadiol.  

 

Se recomandă în: 
 

• nimfomanie,  
• degenerarea chistică foliculară,  
• ca anafrodisiac,  
• în combaterea sterilităţii (datorită insuficienţei corpului galben),  
• pentru sincronizarea căldurilor la ovine. La acestea va dispare acţiunea 

antigonadotropă, pentru că se administrează timp mai îndelungat, hormonii 
anterohipofizari apar în concentraţii mai mari în sânge rezultând ovulaţia şi instalarea 
căldurilor. 

Dacă se fac injecţii cu doze mici şi repetate (4-5 ori zilnic sau 6-7 ori la 1-2 zile) se 
vor stimula şi vor sincroniza căldurile (anovulator).  

După ultima administrare de progesteron se va administra obligatoriu un foliculo 
stimulant, (responsabil de producerea ovulaţiei).  

Calea de administrare este s.c., sau i.m. Per os este inactivat. 
 

Produşii de sinteză 
 

În medicina veterinară, progestinele sintetice sunt utilizate pentru controlul sau 
suprimarea estrului şi a ovulaţiei.  

 

Cei mai importanţi compuşi sunt: 
 

Medroxi progesteronul (MAP. Farlutal) 
Este 6-α–metil-17-acetoxi-progesteronul  
Este utilizat pentru controlul estrului şi ovulaţiei la oile aflate în anestru. Este 

disponibil sub forma pesariilor intravaginale , cionţinând 60 mg MAP.  
A fost utilizat de asemenea la căţele sub forma injecţiilor unice în suspensie uleioasă, 

administrate la jumătatea ciclului estral, în vederea suprimării estrului următor. Din 
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nefericire, are efecte secundare la unele specii de animale, cum ar fi hiperplazia 
endometrială chistică şi tumorile mamare, din această cauză nefiind recomandat în aceste 
scopuri.  

 
Acetatul de melengestrol (MGA) 
Este 6-dehidro-16-metilen-6-metil-17- acetoxi-progesteronul. 
Este utilizat pentru suprimarea estruluila viţelele, prin administrarea orală.  
Pare eficient în blocarea valului de gonadotropine, dar nu elimină nivelele bazale ale 

acestora. Astfel, animalele tratate dezvoltă un număr mare de foliculi care nu au ovulat, 
rezultând nivele endogene ale estrogenilor care sporesc rata de creştere a viţelelor tratate 
cu 10%.  

 
Acetatul de fluorogeston (FGA)  
Este 9-fluor-11-hidroxi-17α-acetoxi-progesteronul.  
Este adesea utilizat pentru inducerea estrului la ovine, similar MAP-ului.  
Pesariile cu FGA conţin 60 mg substanţă activ şi sunt foarte eficiente. 
 
�orgestometul (7EA, 7orethandrolone) 
Este administrat vacilor sau viţelelor sub forma implanturilor auriculare, pentru 

controlul sau inducerea ovulaţiei.  
Regimul de tratament este similar celui descris anterior pentru dispozitivele 

intravaginale, cu excepţi faptului că se administrază în parale 5 mg valerat de estradiol şi 3 
mg norgestomet la începutul celor 9-10 zile de tratament.  

Majoritatea animalelor intră în estru la 36-60 ore de la extragerea impalntului, 
fertilitatea fiind normală la estrul detectat sau în urma inseminărilor efectuate la 48 şi 72 
ore de la extragere. Aceşti agenţi pot fi utilizaţi pentru inducerea estrului la vacile de carne, 
administrându-se şi 500-750 UI eCG la sfârşitul tratamentului. 

 

Alil-trenbolona  
Este utilizată pentru controlarea estrului la suine şi cabaline, prin administrări orale. 

La scroafe se administrează 12.5-15 mg⁄zi timp de 18 zile. Peste 90% din animale vor intra 
în călduri la 3-6 zile după tratament, fertilitatea fiind normală.  

La iepe, doza este de 0.04 mg⁄kg., timp de 14-18 zile. Estrul apare la 3-6 zile de la 
tratament, fertilitatea obţinută fiind normală. Acest tratament nu este eficace la animalele 
aflate în anestru profund. 

 

Proligestonul,  
Este 14α, 17 – α – propiliden – dioxi - progesteronul  
Este un progestagen cu potenţă joasă, utilizat pentru controlul estrului la căţele. Se 

administrază subcutanat, în suspensie apoasă.  
Doza optimă variază de la 30 mg⁄kgc. la rasele mici, la 10 mg⁄kgc., la rasele mari 

poate fi adnministrat la intervale de 3-5 luni, fiind eficient indiferent de momentul ciclului 
estral în care este administrat.  

Efectele secundare au fost reduse şi au constat în afecţiuni uterine, tumori mamare, 
apetit crescut, polidipsie şi modificări comportamentale.  

Aşadar, acest compus este eficient în suprimarea sau amânarea estrului la căţele. 
 

Comerciale 
 

Gestafortin (Clormadion),  
 

Bovisynchron  
Soluţie uleioasă 1%, administrat per os de 2 ori/zi, 1ml, timp de 15 zile la vaci. La 5-6 

zile apar căldurile ovulatorii. 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
464 

Orgametril  
Folosit în endometrite şi metroragii,  
 

Gestanon (Turinal)  
Placentotrop care asigură continuitatea gestaţiei. 
 

Depostat,  
Antigonadotrop foarte eficient în adenomul de prostată. Se mai cunosc produse 

antigonadotrope nesteroidice, marea majoritate, derivaţi de ditiocarbazină: 
 

Suisincron  
Preparat cuplat cu zinc metalibur cu acţiune asupra FSH-ului.  
Se administrează per os la scroafe timp de 20 de zile, în a 5-a sau a 6-a zi putând să 

apară căldurile ovulatorii. 
 

Metalibur (7orlestrin, 7on-ovulon). 
Este un antigonadotrop mai toxic. Unii derivaţi sintetici progestativi, prin asociere cu 

estrogenii, în doze mici, dar frecvent, suprimă maturarea foliculilor şi ovulaţia la femele.  
 

Lutestan (Testolutan)  
Determină inhibarea gonadotropinei hipofizare şi simultan protecţia mucoasei 

uterului de activitatea estrogenă. Se administrează în hiperfoliculemie pe cale i.m.  
 

B. Estrogenii 
 

În orgnism sunt produse mai multe tipuri de hormoni estrogeni, cu activităţi biologice 
diferite în stimularea şi menţinerea caracterelor secundare femele.  

Estrogenii derivă din C-8 estran şi au un inel aromatic.  
Modificările minore din structura lor pot avea efecte majore asupra activităţii lor 

biologice.  
 

Sunt produşi de:  
 

• granuloasa celulelor foliculare,  
• corpul luteal la primate,  
• placentă,  
• suprarenale şi  
• testicule. 
 

Estrogenii influenţează caracterele sexuale femele, cum ar fi creşterea în greutate, 
sinteza proteică şi secreţia de fluide a oviductelor, uterului, cervixului şi vaginului; 
afectează de asemenea dezvoltarea glandei mamare.  

Ei induc exprimarea comportamentului estral la femele şi libidoul la masculi.  
Estrogenii au şi efecte asupra metabolismului general, inclusiv asupra distribuţiei 

grăsimilor în corp, metabolismul mineral, creşterea oaselor şi sinteza proteică în 
numeroase ţesuturi; au influenţă asupra secreţiei de gonadotropne şi în concentarţii reduse 
au efecte de feedback negativ asupra hipotalamusului, iar în doze mari şi în absenţa 
progesteronului au efecte tip feedback pozitiv, rezultând, la femele, valul preovulator de 
gonadotropine.  

Testiculele armăsarilor şi taurilor produc cantităţi mari de estrogeni, inclusiv cei cu 
inele A şi B nesaturate (equilinul şi equilininul). 

Estrogenii steroizi naturali includ estradiolul - 17β, estron şi estriolul.  
Potenţa cea mai mare o are estradiolul - 17β, urmat de estronă, cu o potenţă de 50-

70% comparativ cu primul.  
Estrogenii steroizi sintetici includ substanţe cum ar fi benzoatul sau valeratul de 

estradiol, care în momentul hidrolizei eliberează molecula de bază.  
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Creşterea potenţei estrogenilor este obţinută prin introducerea grupărilor etilen în 
poziţiile C-17 sau formarea unui eter ciclopentil la C-3.  

Ultimul compus are acţiune prelungită (de ordinul săptămânilor).  
Cei mai frecvenţi estrogeni non-steroizi, cu o afinitate crescută pentru receptorii 

estradiolului sunt stilbenele. Unii compuşi sunt carcinogeni genotoxici (dietilstilbestrolul), 
motiv pentru care utilizarea lor este interzisă în medicina vetrinară în numeroase ţări. 

Există şi compuşi cu activitate antiestrogenică prin legarea la receptorii pentru 
estrogeni, dar care nu iniţiază secvanţa paşilor necesari activităţii biologice.  

Asemenea compuşi includ tamoxifenul, dar sunt utilizaţi cu precădere în medicina 
umană. Pot fi totuşi utilizaţi pentru a reduce dimensiunile tumorilor estrogen-dependente la 
animale. În ciuda efectelor biologice majore la animale, utilizarea estrogenilor, fără a fi 
însoţiţiţ de alte substanţe, pentru controlul funcţiei de reproducere este limitată.  

Estrogenii pot fi utilizaţi în asocierile cu progesteronul pentru a controla estrul şi 
ovulaţia la iapă. Alte utilizări potenţiale includ: 
 

Evitarea mezalianţei la căţele 
 

Estrogenii pot fi utilizaţi pentru a interfera nidaţia în cazul montelor nedorite la 
căţele.  

În cazul în care femela se află la jumătatea perioadei estrale, se vor utiliza compuşi 
cu o durată scurtă de acţiune, cum ar fi benzoatul de estradiol.  

În cazul în care căţeaua se află la sfârşitul perioadei estrale sau în metestru, se vor 
utiliza compuşi cu durată de acţiune mare, cum ar fi ciprionatul de estradiol. 

 
Inducerea estrului şi ovulaţiei la animalele aflate în anestru 

 
Estradiolul poate induce un val de gonadotropine, dar ovulaţia nu va avea loc.  
Răspunsul ovulator depinde de statusul folicular al animalului în momentul 

administrării.  
Aşadar, estrogenii nu sunt recomandaţi pentru inducerea estrului, deoarece pot induce 

apariţia comportamentului estral, fără ca acesta să fie însoţit de ovulaţie. 
 

Controlul momentului ovulaţiei 
 

Din moment ce estradiolul este hormonul un efect feed-back pozitiv asupra inducerii 
valului de gonadotropine, este implicită luarea în considerare a acestuia ca potenţial agent 
pentru sincronizarea precisă a momentului ovulaţiei, după tratamentele cu progesteron.  

Rezultatele în acest caz nu sunt clare, utilizarea în acest scop nefiind recomandată în 
prezent.  
 

Controlul activităţii corpului luteal 
 

La bovine, estradiolul este parţial agent luteolitic şi este administrat la începutul 
tratamentelorde sincronizare cu progesteron sau progestine.  

Estrogenii au mai fost utilizaţi şi ca agenţi abortigeni la bovine şi ovine. 
 

Alte utilizări la animalele de companie 
 

Administrarea zilnică de estrogeni, pe cale orală în doze de 1-3 mg sau injectabilă, 
0.5-1 mg, poate fi utilizată în obezitatea cauzată de hipogonadism la căţele.  

Monobenzoatul de estradiol (1mg⁄zi⁄3 zile), urmat de administrarea o dat la fiecare 
trei zile este un produs care poate fi utilizat în situaţia menţionată anterior.  
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La carnasiere.  
Estrogenii pot fi utilizaţi în tratamentul adenomatozelor anale, în special în cazul în 

care apar ulceraţii; cauzază regresia prostatei hipertrofiate.  
În cazul adenomatozei anale pot fi utilizaţi estrogenii cu durată de acţiune lungă, dar 

aceştia pot cuza polidipsie şi poliurie.  
În cazul hipertrofierii prostatei, se vor utiliza estrogeni activi în cazul administrării  

pe cale orală.  
Libidoul excesiv la câini, în special la cei tineri, poate fi suprimat cu estrogeni 

administraţi în doze orale zilnice de 1-3 mg, injectabile de 0,5-1mg sau, în cazurile 
persistente, pot fi utilizate implanturi a câte 10 mg, caz în care poate să apar feminizarea 
caracterelor.  

În cazul în care se doreşte suprimarea lactaţiei la căţele şi pisici, estrogenii de vor 
administra într-o doză fracţionată, astfel încât să se facă două administrări la interval de 12 
ore : 2x10 mg la căţea şi 2x3 mg la pisică.  

Androgenii sunt însă preferaţi în acest caz. 
Toxicitate. Estrogenii au o toxicitate care derivă din tulburările intestinale pe care le 

produc şi din feminizarea masculilor.  
Apare retenţia de sodiu şi edemele, care grăbesc apariţia afecţiunilor cardiace.  
În cazul administrărilor cronice se va produce supresia hipofizară şi implicit 

hipogonadismul sau chistizarea ovarelor.  
Utilizarea pe termen lung a contraceptivelor pe bază de estrogen în cazul femeilor 

duce la creşterea coagulabilităţii sângelui.  
 

Experimentele efectuate atât pe om cât şi pe animale au stabilit o corelaţie între 
stilbestrol şi incidenţa crescută a tumorilor.  

 

De asemenea s-a constatat că, conţinutul ridicat în estrogeni naturali al unor păşuni 
(genisteină şi coumestrol) a fost implicat în etiologiile prolapsului vaginal la oi şi a 
balanopostitei la berbeci.  

Alte simptome ale supradozării estrogenice cronice pot include eritem genital, 
iritaţie, polidipsie şi poliuria. 

 
Estrogenii naturali 

 
Foliculina (estradiol dihidrofolic).  
Este produs de către foliculii De Graff, eliminarea făcându-se prin urină sub formă de 

estronă.  
Stimulează dezvoltarea organelor sexuale esenţiale şi a caracterelor secundare la 

femele, participă la funcţia şi maturarea foliculilor, deci la ovulaţie.  
La femele determină apariţia căldurilor, iar la masculi invers, inhibă funcţiile sexuale 

şi produce atrofia testiculară.  
În general se folosesc esterii estradiolului, obţinându-se forme care se absorb şi se 

inactivează lent, rezultând o acţiune de lungă durată. 
 

Comerciale 
Ginosedol B  
Este benzoatul de estradiol. Se comercializează în fiole de 1ml, poate avea valori ale 

titrului de 10-50.000 U.I. Se administrează i.m., în hipofoliculemie şi hipertrofia de 
prostată. 

 
Etinil estradiol (Lynoral).  
Se prezintă sub formă de comprimate până la 50µg.  
Este de 10 ori mai activ datorită grupării etinil, resorbţia fiind lentă.  
Este cel mai apreciabil antagonist al androgenilor. 
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Alte preparate  
Ovestrin (Oestriol),  
Estrolent,  
 
Presomen (amestec de estrogeni naturali).  
Sunt caracterizate printr-o acţiune de scurtă durată, soluţiile injectabile folosindu-se 

ca hemostatice pentru că au calitatea de a creşte rezistenţa capilară.  
Se cunosc şi alţi esteri ai estradiolului şi testosteronului:  
 
Ambosex  
Comprimate folosite în hiperfuncţia hipofizei; 
 
Estrotest  
Fiole care conţin estradiol şi testosteron sub formă de săruri.  
Este folosit în hiperfoliculemie, determinând inhibarea gonadotropinei hipofizare şi 

în corectarea dezechilibrelor neurovegetative. 
 

Estrogenii sintetici 
 

Din punct de vedere chimic sunt deosebiţi de foliculină, dar au proprietăţi 
asemănătoare. Se pot administra per os fără a fi distruşi după absorbţie.  

Majoritatea sunt pe bază de stilben, ajungând la stilbestrol (dietilstilbestrol şi 
hexestrol).  

Asupra secreţiei lactate, prin intermediul anterohipofizei poate determina o activitate 
antilactagogă, dar se pot instala călduri la câteva zile de la utilizare. 

Sunt cei mai practici antagonişti ai hormonilor sexuali masculini, producând 
castrarea hormonală la vieri şi la masculii speciilor de păsări. Se mai pot folosi cu 
rezultate bune în tratamentul tumorilor testiculare. 

 
Sintofolinul (Synestrol, Oestrasol, Diacetilhexestrol).  
Este oficinal, sub formă de pulbere albă, cristalină, fără miros, insolubilă în apă.  
Se comercializează sub formă de comprimate şi fiole. În uzul veterinar se folosesc 

fiole de 1, 2, 5ml, cu administrări s.c. sau i.m. 
 
Dietilstilbestrolul (Distilbene).  
Este o pulbere cristalină, alb-gălbuie, inodoră, aproape insolubilă în apă.  
Se foloseşte sub formă de comprimate, cunoscându-se şi o soluţie uleioasă Cyren B, 

un ester dipropionic în concentraţie de la 0,1 până la 0,5%. Se foloseşte în 
hipofoliculinemie, vaginite şi adenomul de prostată. 

 
TACE (Chlortrianisene).  
Are structură chimică complicată.  
Este un estrogen de sinteză, eficace oral, are efect îndelungat.  
Se foloseşte în cancerul de prostată şi în hipogonadismul femel.  
Se folosesc sub formă de comprimate la căţea.  

 
C. Androgenii 

 
Androgenii care prezintă importanţă majoră sunt: 

• testosteronul,  
• dihidrotestosteronul şi  
• androsteronul.  
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Testosteronul este transformat în : 
1. Dihidrotestosteron, cu activitate biologică în testicule, şi 
2. Estradiol, în encefal, pentru inducerea libidoului masculilor. 
 

Androgenii sunt produşi în celulele Leydig ale testiculelor, iar testosteronul este 
produs şi în epididim, la armăsar.  

Testosteronul este metabolizat la 17-keto steroizi de către steroid dehidrogenază şi la 
un metabolit polar prin hidroxilare.  

 

La masculi androgenii stimulează spermatogeneza, creşterea, dezvoltarea şi secreţia 
de fluid de la nivelul testiculelor, apariţia caracterelor secundare mascule, dezvoltarea 
musculară.  

 

La femele sunt principalii precursori ai sintezei de estrogeni din foliculi. Fac parte 
de asemenea din sistemul de feedback negativ care controlează LH-ul şi FSH-ul.  

 

La animale are utilitate destul de scăzută în controlului funcţiei de reproducere. 
Eliminarea testosteronului se realizează prin urină sub formă de androsteron. 
Propionatul de testosteron, în cazul în care este administrat vacilor sau viţelelor, timp 

de 20-30 zile, dice la androgenizarea femelelor, care pot fi utilizate la detectarea estrului 
celorlate femele, deoarece vacile androgenizate execută saltul asupra  femelelor în călduri.  

Cu toate că androgenii sunt implicaţi în spermatogeneză, nu au nici un rol în cazul 
masculilor cu o producţie spermatiă scăzută, datorită feedback-ului negativ care se 
soldează cu scăderea eliberării de FSH şi LH , exacerbând problema în loc să o rezolve. 

Toxicitate. Androgenii favorizează retenţia sodiului, ceea ce va conduce la o retenţie 
de fluide suficient de mare pentru a cauza agravarea ulterioară a insuficienţei cardiace.  

Este posibilă virilizarea nedorită a femelelor, efect secundar care poate fi reversibil în 
cazul retragetrii androgenului.  

Este posibilă afectarea in utero a fătului de sex femel;  
Androgenii exacerbează hipertrofia prostatei. 
 
Testosteronul  
A fost obţinut iniţial din testicule (astăzi se sintetizează).  
Acest hormon asigură instinctul sexual şi asigură stimularea, dezvoltarea şi 

funcţionarea organelor genitale masculine fiind răspunzător şi de caracterele sexuale 
secundare.  

Se administrează în deficienţele endotesticulare, atenuează tulburările trofice, 
vasculare şi nu în ultimul rând nervoase care apar în urma deficienţei.  

În medicina veterinară se foloseşte rar, la femele hormonul determinând efecte 
inhibitorii (antagonist al hormonilor estrogeni).  

Din această cauză se foloseşte în hiperfoliculinemie, galactoree, în neoplazii, mai ales 
în carcinom mamar.  

Se recomandă pentru reglarea ciclului ovarian şi atunci se asociază cu estradiolul.  
Cel mai utilizat testosteron este enantatul de testosteron care are o acţiune de lungă 

durată prin eliberarea gonadotropinelor.  
Acest fapt va uşura procesul de maturare al foliculilor, ajută la ovulaţie şi instalarea 

căldurilor şi nu în ultimul rând la procesul de luteinizare.  
 

Comerciale 
 

Fecundan  
Conţine asocierea de testosteron enantat şi estradiol.  
Se foloseşte pentru diagnosticul gestaţiei la 10-15 zile de la montă sau de la inseminare 

la vaci precum şi pentru diagnosticul gestaţiei la scroafă. 
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Gravignost  
Are aceeaşi compoziţie şi se utilizează pentru diagnosticul gestaţiei la scrofiţe. 
 
Testolent  
Are acţiune de cca. 3 săptămâni şi conţine propionat şi fenilpropionat de testosteron. 
 
Metiltesto  
Este singura formă de compus androgen administrabilă per os. 
 

Androgenii sunt de asemenea compuşi anabolizanţi: 
 

Cel mai folosit este Clostebolul (steranabol). 
 
Madiolul  
Este folosit de obicei în anorexia nervoasă, dozele virilizând femelele. 
 
Dianabolul (7aposin)  
Este cel mai puternic anabolizant.  
Un alt produs utilizat este Anabolinul. 

 
D. Anti-androgenii 

 
Delmadinon-acetatul  
Este 6-cloro-17α-hidroxi-pregnan-1,4,6-triena-3,20-dion-acetatul, şi este o structură 

progestagenă.  
Este recomandat pentru controlul hipersexualităţii la câini şi motani, tratamentul 

tumorilor şi al dermatozelor corticosteroido-rezistente, cât şi pentru anumite probleme 
comportamentale, cum ar fi agresivitatea.  

Acţiunea se realizează prin comoetiţia cu androgenii pentru recetori şi trebuie să fie 
utilizaţi u precauţie la animalele cărora li se administrează concomitent alţi steroizi.  

Doza este de 1-3 mg⁄kgc, pe cale i.m. sau s.c., dozele mai mari fiind destinate câinilor 
de talie mai mică. Efectul apare la aproximativ 4 zile şi persistă pentru 3-4 săptămâni, 
moment în care tratamentul poate fi repetat. 

 
Imunizarea împotriva androgenilor 

 
Androgenii sunt precursorii sintezei de estrogen la femele.  
Experimentele au arătat că neutralizarea androgenilor prin imunizare, la ovine, creşte 

rata ovulaţiei şi numărul produşilor de concepţie de la 5 la 305. 
Procedeul implică o primă imunizare împotriva conjugatului androstendion-albumină 

serică umană în dextranul corespunzător la 8 săptămâni şi un booster cu 4 săptămâni 
anterior introducerii berbecilor în turmă.  

Acest tratament este disponibil comercial (Fecundin Coopers).  
Este important să se menţină un interval de 4 săptămâni între introducerea berbecilor 

şi booster, pentru a evita mortalitatea embrionară: poate fi administrat în oricare stadiu al 
ciclului, cu conduţia menţinerii intevalului de refacere la introducerea berbecilor. 
 

14.1.6. Prostaglandinele 
 
Prostaglandinele sunt derivaţi endogeni ai acizilor graşi, ce prezintă o vastă activitate 

biologică. Ei sunt sintetizaţi în marea majoritate a ţesuturilor, dar acţionează local.  
Au fost descoperite în America în anii '30. Sunt substanţe care aparţin grupei lipidice.  
Au fost întâlnite prima dată studiindu-se activitatea spermei asupra uterului.  
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Din sperma umană şi din veziculele seminale a fost identificată o substanţă care s-a 
denumit greşit prostaglandină, pentru că se credea că această substanţă este produsă de 
către prostată.  

În realitate, prostata nu produce nici un fel de substanţă, ci aceasta se produce în 
veziculele seminale.  

Prostaglandinele se pare că se pot produce şi în alte ţesuturi, pentru că au fost 
identificate pe toate membranele celulare.  

Primele prostaglandine cristalizate şi purificate şi prima separare a lor a avut loc în 
anii '60, când au apărut primele grupe: E şi F.  

 

Astăzi se cunosc aproximativ 23 de prostaglandine naturale.  
Fiecare grup al prostaglandinelor a fost denumit cu câte o literă (A,B, C, D, E, F, G, 

H, sau I), care denotă modificările structurale în gruparea funcţională a inelelor.  
 

Sunt sintetizate din acidul arahidonic liber, prin oxidarea acestuia pe cel puţin două 
căi diferite: cea catalizată de ciclooxigenază va duce la producerea de prostaglandine şi 
tromboxan.  

Structural, prostaglandinele constau în două inele ciclopentanice cu două lanţuri 
laterale alifatice. S-au realizat şi formule sintetice numite prostanoizi.  

Aceste substanţe au calitatea că sunt active per os. 
Chimic, prostaglandinele au ca bază acidul prostanoic, un acid gras care conţine 20 

atomi de carbon incluşi într-un nucleu pentaciclic şi două catene laterale nesaturate.  
Mod de acţiune. Prostaglandinele sunt active în organism de la nivelul pico sau 

nanogramelor.  
Cele care provin din lichidele seminale determină: vasodilataţie locală, stimulează 

mobilitatea spermatozoizilor, produce luteoliză ovariană, contractă fibrele musculare 
uterine, acest efect ocitocic producându-se mai ales în cazul PGF-2alfa care pot întrerupe 
gestaţia.  

Alte prostaglandine sunt eficiente în hipertensiunea arterială PGA şi E, aritmii 
PGE1, boala ulceroasă, tromboembolii. 

Prostaglandinele sunt metabolizate de către enzime în pulmoni, ficat şi rinichi şi se 
comportă ca şi hormoni numai în cazul în care ste prezent un sistem vascular specializat 
pentru a permite livrarea la nivel local.  

Au un rol în procesul de ovulaţie (PGE2 şi PGF2α), luteoliză, transportul gameţilor, 
motilitatea uterină şi contracţiile miometrului, expulzarea anexelor fetale şi mişcările 
spermatozoizilor în tracturile genitale mascule şi femele.  

Principala utilizare în reproducere a acestor hormoni este legat de efectele luteolitice 
pe care le posedă. În cazul în care nu se instalează gestaţia, endometrul sensibilizate de 
progesteron dezvoltă rapid receptori pentru oxitocină în urma stimulării exercitate de 
estrogeni.  

Legarea ocitocinei la receptori la sfârşitul fazei luteale pare să fie responsabilă de 
eliberarea PGF2α în manieră pulsatilă, ceea ce cauzează regresia corpului luteal.  

Corpul luteal al primatelor este în general refractar la PGF2α, iar CL al animalelor 
domestice este refractar în perioada incipientă a ciclului estral.  

 

De exemplu: 
 

-  vacile sunt refractare în zilele 5-7, 
-  oile până în zilele 4 sau 5,  
-  scroafele până în ziua 12 iar 
-  iepele până în ziua 5.  
 

Deci, prostaglandinele nu se utilizează la suine datorită perioadei refractare prea 
lungi, dar nici la oi, deoarece poate fi afectată fertilitatea la ciclurile estrale următoare. În 
prezent sunt disponibili pe piaţă numeroşi analogi sintetici ai PGF2α, care au fost obţinuţi 
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prin modificarea moleculei naturale. Efectele majore diferă în fucţie de situsul modificării 
şi de compoziţia chimică specifică. 

 

La iapă, proprietăţile luteolitice ale PGF2α sunt utilizate pentru inducerea estrului la: 
 

1. iepele rămase negestante în urma montei sau IA 
2. iepele care au fost diagnosticate ca şi fiind pseudogestante sau având anestru 

prelungit 
3. la iepele la care s-a diagnosticat gestaţie gemelară, anterior zilei 35, (dacă 

acesta este tratamentul de elecţie) 
4. sincronizarea ciclurilor iepelor donoare cu a celor receptoare, în cazul 

transferului de  embrioni. 
 

Doza trebuie să fie atent aleasă, deoarece unele animale, în urma efectului stimularor 
asupra musculaturii netede, pot manifesta efecte adverse, cum ar fi tahicardia.  

Estrul apare , în cazul unui corp luteal sensibil, la 25 zile mjai târziu, fertilitatea fiind 
normală în cazul în care iepele sunt inseminate la momentul potrivit. 

 

PGF2α este utilizat pentru inducerea luteolizei la vaci: 
 

1. vacile la care s-a stabilit faptul că ovulaţia a acut loc, dar care nu au fost 
detectate sau nu sunt în estru, 

2. infecţiei uterine susţinute de prezenţa corpului luteal. 
3. întreruperea gestaţiei până în ziua 150 
4. inducerea parturiţiei la vaci în cazul în care li se administrează cu câteva zile 

înaintea date presupuse a parturiţiei, deşi s-a constatat că în numeroase 
asemenea cazuri creşte incidenţa retenţiei învelitorilor fetale 

5. sincronizarea ovulaţiei. 
 

În legătură cu sincronizarea ovulaţiei la bovine, trebuie să se ia în considerare: 
 

1. injecţie dublă la 11-12 zile distanţă una faţă de cealaltă, urmate de inseminarea 
la 72 şi 96 ore post injecţie, 

2. injectarea fie în cazul palpării unui corp luteal fie a măsurării nivelelor 
plasmatice ale progesteronului, urmată de insenminarea la estru detectat, 

3.  injectarea tuturor vacilor şi inseminarea celor care au intrat în călduri în urma 
primei injecţii, 

4. la sfârşitul celor 7-10 zile de tratament cu progesteron se injectează 
prostaglandine în doze luteolitice la animalele cu corp luteal activ. Vacile 
injectate cu PGF2α sau unul din analogii sintetici ai acestuia intră de obicei în 
călduri la 3-7 zile post tratament.fertilitatea este normală în cazul inseminării la 
momentul oportun. 

 
PGF-2alfa (Enzaprost, Oestrophan).  
Este o prostaglandină cu rol important în creşterea animalelor, având un rol luteolitic 

şi unul de contracţie ale musculaturii netede.  
Se cunosc fiole de 1ml ce conţin 5mg PGF-2alfa, sub denumirea comercială.  
Se recomandă la bovine pentru declanşarea căldurilor fecunde, efectul apare la 3-4 

zile de la prima administrare, corpul galben (în special cel cu chişti) regresează, iar în caz 
de retenţie placentară, uterul intră în involuţie. La căţele se poate declanşa parturiţia şi 
expulzarea rapidă a învelitorilor fetale şi a feţilor mumifiaţi. Doza este de 5mg/animal. 

 
Lutalyse (Dinoprost) 
Este un produs sintetic de PGF-2alfa, cristalin, livrat în fiole de 10ml 5%. Se 

administrează pe cale i.m. la bovine, cabaline şi suine.  
Medicamentul induce regresia corpului galben şi stimulează bronhoconstricţia şi 

musculatura netedă, în general. Se recomandă în controlul estrului şi al ovulaţiei la bovine 
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şi cabaline, pentru tratamentul în special a corpului galben funcţional, dar la animalele la 
care nu se observă manifestări de estru.  

Se mai recomandă în metrite cronice, piometrite la bovine, pentru dirijarea 
reproducţiei. Determină regresia corpului galben care este urmată de estru şi/sau ovulaţie. 

 

Estrumate 
Este un analog sintetic prostaglandinic, înrudit cu PGF-2alfa.  
Este un luteolitic cu potenţial ridicat la bovine. Luteoliza este urmată în mod obişnuit 

de revenirea estrului la 2-4 zile după primul tratament şi instalarea ovulaţiei normale.  
Administrarea se face i.m., pentru dirijarea funcţiei de reproducţie făcându-se de 

obicei 2 injecţii la 11 zile interval, realizându-se astfel instalarea corectă a ciclului la 
bovine. Fertilitatea normală poate fi posibilă după două inseminări care se efectuează la 72 
şi 96 ore de la a 2-a injecţie.  

Doza este de 2ml (5,10,100 x unidoze Mallinckrot).  
Nu se foloseşte la animalele gestante, pentru că produc luteoliza, deci avort. 

 
Alte utilizări 

 
Prostaglandinele mai pot fi produse şi de către celulele tumorale.  
Acestea inhibă macrofagele, fiind create condiţii de favorizare a metastazelor, deci 

scad citotoxicitatea globulelor albe.  
De asemenea se mai cunoaşte şi o acţiune inhibitoare asupra limfocitelor care induce 

fenomenul de respingere a grefelor.  
De aceea administrarea PG din categoria E va produce suportarea grefelor.  
Studiindu-se însă rolul nefast în evoluţia procesului cancerigen, s-au căutat substanţe 

cu rol inhibitor asupra PG, găsindu-se unele anti-PG care dau unele speranţe în terapia 
anticanceroasă.  
 

14.1.7. Medicaţia uterului 
 

A. Substanţele ecbolice 
 

O substanţă ecbolică este o substanţă care stimulează contracţiile uterului gestant.  
Anumite medicamente au capacitatea de a induce parturiţia înainte de termen şi sunt 

cunoscute sub denumirea de substanţe abortigene.ecbolicele se administrază la sfârşitul 
gestaţiei, în general în momentul în care parturiţia a început.  

Acţiunea lor este de a creşte contractilitatea miometrului.  
Există o diferenţă majoră între ecbolice şi abortigene, care în mare parte constă în 

însuşi scopul pentru care sunt utilizate şi nu în diferenţele existente între modurile de 
acţiune. 

 

Ecbolicele sunt indicate în: 
 

1. timpul parturiţiei, în cazul în care poziţia şi prezentarea fătului sunt normale şi 
cervixul este  dilatat corespunzător; 

2. pentru stimularea involuţiei uterine în cazul în care tonusul uterului post-partum 
este scăzut 

3. pentru hemoragiile post-partum în cazul inerţiei utrine sau a revenirii lente, 
trebuie să se administreze doze mai mici, dar repetate. 

 

Numeroase substanţe au efecte ecbolice, inclusiv toate tipurile de purgative, în 
special cele „drastice”, antracenele sau purgativele neuromusculare.  

În ciuda faptului că există numeroase substanţe cu acţiune ecbolizană, puţuine dintre 
aceste a sunt utilizate în terapie, dintre care ergotul şi derivaţii săi, extractele de hipofiză 
poserioară şi prostaglandinele. 
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Alcaloizii ergotului 
 

Ergometrina 
Este extrasă natural din cornul secarei (secara care a fost infestată de Claviceps 

purpurea). Ergometrina are capacitatea de induce contracţii uterine; are de asemenea 
proprietăţi vasoconstrictoare asemănătoare  ergotului care cauzează gangrena extremităţilor 
la bovine. Ea nu se mai administrează în perioada parturiţiei, deoarece uneori determină 
apariţia contracţiilor spasmodice, întârziind astfel parturiţia, dar totuşi rămâne o substanţă 
valoroasă în stadiul 3 al travaliului unde apariţia rapidă şi durata lungă a vasoconstricţiei pe 
care o induce şi acţiunile puternice de stimulare a contracţiilor miometrului asigură 
involuţia uterină rapidă şi controlarea hemoragiilor post-partum.  

Actualmente ergometrina se mai regăseşte în preparatele menite să favorizeze 
expulzia placentei reţinute la bovine. 

 
Metilergometrina  
Este mai puternică decât ergometrina, dar îi lipsesc efectele vasoconstrictorii.  
Dozarea maleatului de ergometrină, sub formă de tablete sau formă injectabilă este: 
 

Iepe şi vaci -  10-20 mg 
Ovine şi suine - 0.5-1 mg 
Căţea- 0.2-1mg 
Pisică - până la 0.125 mg  
 
Oxitocina 
Este o substanţă produsă în neuronii nuceilor supraoptici şi paraventriculari ai 

hipotalamusului şi este stocată în hipofiza posterioară.  
Corpul neuronilor produce, în reticulul endoplasmatic rugos, o polipeptidă care este 

depozitată în granule secretorii.  
Axonii terminali ai acestor neuroni sunt prezenţi în hipofiza posterioară.  
În timpul transportului granulelor neurosecretorii de-a lungul axonului, oxitocina este 

desprinsă de proteina neurofizin  transportoare.  
Aceasta nu are activitate biologică cunoscută.  
Oxitocina conţine 9 aminoacizi şi are o greutate moleculară de 1007 Da.  
Are o perioadă de înjumătăţire scurtă (minute) şi este rapid descompusă în 

aminoacizii constituenţi. Eliberarea de oxitocină din hipofiza posterioară este controlată de 
mecanisme adrenergice şi colinergice, asemenea peptidelor opioide şi estrogenilor.  

Receptorii opioizi sunt prezenţi în hipofiza posterioară şi în urma legării pare că este 
blocată secreţia de oxitocină la peptidul terminal. Secreţia de oxitocină poate descreşte în 
timpul stresului. 

Oxitocina acţionează prin legarea la receptorii specifici prezenţi în miometru şi în 
glanda mamară; aceştia din urmă cresc în timpul gestaţiei şi rămân într-un număr constant 
pe perioada lactaţiei. În miometru, numărul receptorilor creşte doar anterior parturiţiei, 
după care numărul lor descreşte. 

Pregătirea miometrului de către progesteron pare să fie esenţială înainte ca estrogenii 
să poată induce formarea receptorilor miometrali.în urma legării, oxitocina stimulează 
cantracţia musculaturii netede, favorizând eliberarea de PGF2α, care va iniţia luteoliza.  

Injecţiile cu oxitocină sunt utilizate în special pentru a grăbi expulzarea fătului în 
cazul în care s-a pus diagnosticul de inerţie uterină.  

Utilizarea ei în acest scop trebuie limitată la cazurile  în care prezentarea şi poziţia 
viţelului sunt normale.  

Oxitocina este adesea utilă în expulzarea ultimului  produs de concepţie (căţel, 
purcel, pisică). După parturiţie, oxitocina va ajuta la expulzarea anexelor fetale şi va 
accelera involuţia uterină.  
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Injectarea intramurală la bovine, în urma cezarienei, grăbeşte involuţia uterină şi 
menţine sub control hemoragiile.  

În cazul prolapsului uterin, injectarea de ocitocină în mai milte părţi ale organului 
reduce gradul de îngroşare şi contractă uterul eversat, care astfel va putea fi repus cu 
uşurinţă. 

Agalaxia funcţională la scroafe răspunde, în interval de câteva minute la 
administrarea intramusculară şi în câteva secunde la administrarea intravenoasă de 
ocitocină.  

Administrată i.v., ocitocina, în doze de 10-40 unităţi a fost utilizată în tratamentul 
mastitelor la bovine, şi a ajutat la exprimarea întregii cantităţi de lapte patologic din 
sferturile afectate, putându-se astfel administra chimioterapicele; oxitocina trebuie 
administrată în injecţii profunde i.m. Soluţiile trebuie să fie diluate de 1:10. 

 
B. Spasmoliticele uterine 

 
a. Inhibitoarele miometrului 

 
Există situaţii în care este necesară suprimarea coontracţiilor uterine, cum ar fi de 

exemplu în timpul încercărilor de embriotomie sau remedierea prezentărilor vicioase.  
Uneori, uterul pare să prezinte spasme incoordonat în locul contracţiilor, întârziind 

astfel parturiţia.aceste situaţii, precum şi supradozarea de ecbolice reprezinră indicaţii 
pentru utilizarea spasmoliticelor. 

Principalele substanţe care au fost utilizate au inclus perpherazina şi heroina, în 
medicina umană; în prezent se preferă utilizarea agoniştilor de β2 adrenoceptori.  

Aceste substanţe acţionează direct asupra celulelor miometrului, determinând 
relaxarea acestora; acest răspuns este sporit de stadiul de gestaţie.  

Această acţiune antagonizează acţiunea exercitată de substanţele ecbolice şi este 
antagonizată de medicamentele β-adrenoceptor –blocante. 

 
Isoxuprina  
Este un agonist mixt de β-adrenoceptor , comercializat ca şi produs uterorelaxant  

pentru speciile domestice.  
Se administrază pe cale intramusculară, în doze de 0.5 mg⁄kgc., la toate speciile.  
Efectul este aparent după 15 minute şi durează 1-2 ore, după care administrarea poate 

fi repetată dacă este nevoie.  
Efectele secundare care pot să apară includ tahicardia, vasodilataţia periferică şi 

tremorul muscular. 
 
Clenbuterolul   
Este un agonist β2, comercializat pentru utilizarea ca şi bronhodilatator la 

cabaline.capacitatea acestui produs de a inhiba contracţiile uterine este atât de puternică 
încât necesită retragerea produsului înainte de termenul presupus al fătării.  

Poate fi utilizat la vaci pentru suprimarea contracţiilor miometrului timp de 6-8 ore, 
fiind util astfel în amânarea parturiţiilor de noapte în cazul fătărilor dificile. 

 
b. Dilatatoarele cervixului 

 
Relaxarea inadecvată a tractului genital şi în special dilatarea incompletă a cervixului 

reprezintă indicaţii pentru efectuarea operaţiei de cezaraină.  
În timp ce activitatea hormonală produce, în mod normal relaxarea tractului genital, 

există cazuri clinice la care acest răspuns este prea lent, necesitând administrarea de 
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substanţe care să suprime contracţiile miometrului şi să aibă aceleaşi indicaţii ca şi agonist 
de β-adrenoceptor. 

 
Proquamezina  
Este un derivat de fenotiazină ce are proprietăţi miorelaxante pentru musculatura 

netedă; se administrează lent, în injecţii i.v.  
Este recomandat şi pentru ameliorarea simptomelor în colici, urolitiază.  
Este recomandat un tratament per 24 ore şi nu este recomandată administrarea 

simultană a altor derivate fenotiazinice.  
Un preparat care conţine fenpipran şi fenpipramină (Efosin) este recomandat pentru 

administrarea pe cale intramusculară. În absenţa răspunsului dorit, administrarea se poate 
repeta  după 30 minute.  

Atât proquamezina cât şi Efosinul sunt recomandate pentru situaţiile în care 
contractilitatea uterină trebuie să fie redusă, cum ar fi de exemplu controlul contracţiilor 
uterine severe şi incoordonate, de natură fiziologică sau farmacologic-indusă. 

 

Relaxina 
Relaxina este un dipeptid cu o greutate moleculară de aproximativ 6000Da, care 

constă din două lanţuri de aminoacizi legaţi prin punţi disulfidice.  
Este prezent în corpul luteal, placentă şi uter. Stimulează înmuierea cervixului şi a 

ligamentelor pelvine.  
 

Melatonina 
Numeroase animale prezintă călduri sezoniere; în prezent se cunoaşte faptul că 

fotoperioada reglează ciclul reproductiv anual.  
Semnalele luminoase acţionează asupra retinei şi sunt transmise, pe cale neuronală în 

ganglionul cervical superior şi către hipofiză, ceea ce modifică secreţiile zilnice de 
melatonină.  

Aceasta se secretă în ritm circadian cu nivele foarte scăzute în timpul zilei, nivel care 
creşte şi rămâne la nivel ridicat odată cu lăsarea serii. Se poate spune aşadar că durata unei 
nopţi poate fi măsurată prin determinarea concentraţiei de melatonină.  

Semnalele pe care le transmit concentraţiile diferite de melatonină la nivelul 
hipotalamusului şi reglează secreţia de GnRH şi implicit frecvenţa pulsurilor de LH din 
timpul anestrului.  

Administrarea de melatonină oilor în luna iunie va mima efectele zilelor mai scurte şi 
va devansa sezonul de reproducere cu 2-3 săptămâni; rata ovulatorie fiind în general mare.  

Melatonina poate fi administrată zilnic , injectabil sau în furaje, după amiaza, prin 
metoda implanturilor (Regulin) sau în boluri ruminale (metodă deocamdată în stadiu 
experimental).  

Aceasta este o metodă alternativă pentru luarea în considerare a posibilităţii 
devansării sezonului de reproducere la ovine. Melatonina, sub forma implanturilor, poate 
grăbi apariţia blănii hibernale la nurcă cu 4-6 săptămâni. 

 
14.1.8. Hormonii suprarenalieni 

 
Nu au efecte directe asupra controlului funcţiei de reproducere, fiind implicaţi doar în 

iniţierea parturiţiei; secreţia de ACTH din hipofiza fătului, care stimulează eliberarea de 
cortizol fetal este evenimentul care iniţiază parturiţia la animale.  

 
Cortizolul  
Modifică tiparul enzimatic steroid din placentă, rezultând conversia progestronului la 

estrogen. La rândul lui, acesta declanşează evenimentele care conduc la expulzarea fătului. 
Principalele tipuri de corticosteroizi utilizaţi sunt: 
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Glucocorticoizii solubili cu acţiune scurtă, cum ar fi dexametazona sa betametazona.  
 

Derivaţi cu acţiune lungă, preparţi prin esterificarea alcoolului din catena laterală 
 

Preparate care prelungesc rata de eliberare de la locul injecţiei 
În cazul în care vacilor aflate în zilele 250-260 ale gestaţiei li se administrază 

glucocorticoizi cu durată lungă de acţiune, 40-50% dintre vaci vor făta în termen de 10 zile 
de la tratament.  

Vacilor aflate în preajma parturiţiei (peste 270 zile de gestaţie) poate să li se 
administreze o injecţie cu un corticosteroid cu acţiune scurtă; majoritatea vor făta în 1-3 
zile de la tratament.  

Mortalitatea neonatală este mai mare în cazul în care parturiţia a fost indusă între 
zilele 250-260.  

Retenţiile învelitorilor fetale au fost constatate la 20-30% din femele, chiar şi 12 zile 
post-partum. Producţia de lapte şi funcţiile reproductive ulterioare au fost aparent normale.  

Corticosteroizii sunt utilizaţi şi pentru inducerea parturiţiei la ovine, dexametazona şi 
flumetazona fiind eficiente în cazul în care sunt injectate cu 2-3 zile înaintea date 
presupuse a parturiţiei (15-20 şi respectiv 2 mg).  

Oile tratate au fătat în termen de trei zile, viabilitatea mieilor şi fertilitatea ulterioară 
fiind normale. 

 

Glucocorticoizii.  
 

Se utilizează cel mai adesea: 
• antiflogistic,  
• antianafilactici,  
• antireumatismali,  
• antihipoglicemianţi,  
• în acetonemie,  
• furbură,  
• oftalmii. 
 

Terapia cu glucocorticoizi este numai simptomatică, producând efect de scurtă 
durată, mascând afecţiunea fără să combată cauza.  

De aceea, în terapia antiinfecţioasă se asociază cu antimicrobiene care au activitate 
etiotropă propriu-zisă. 

 
Acetatul de cortizon (Cortisone).  
Este o pulbere cristalină, albă 
, inodoră, amorfă, insolubilă în apă. Este oficinală.  
Se păstrează la Separanda. Se comercializează în fiole de 5ml care conţin 25mg 

substanţă activă. Este un glucocorticoid sintetic utilizat ca substituent în insuficienţele 
suprarenalei, antiinflamator, antialergic, în eczeme, artrite, acetonemii, furbură.  

Se porneşte cu doze de atac, după care se poate intercala şi cu ACTH. 
 

Hidrocortizonul  
Este o pulbere albă, cristalină, inodoră, amară, insolubilă în apă. Este oficinală.  
 

Alte produse:  
• Hidrocorton,  
• Cortisol,  
• Synthacort,  
• Dermacortin.  

Se prezintă sub formă de fiole de 1-2ml, soluţie apoasă injectabilă care conţine 2,5% 
substanţă activă. Este mult mai activ decât cortizonul, putându-se folosi local sau general. 
Se cunosc unguentele cu acetat de hidrocortizon 1% şi cu kanamicină şi hidrocortizon. 
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Bixtonimul  
Conţine 2% hidrocortizon, efedrină, nafazolină. 
 
Corticin  
Uste un unguent oftalmic care conţine cortizon şi bacitracină.  
Se utilizează în alergii, artrite, insuficienţă suprarenaliană acută, colaps 

cardiovascular. 
 
Prednisolon (Supercortil, Contarcyl, Ultracorten Supracortizol, Hostacortin H).  
Este o pulbere cristalină, alb-gălbuie, insipidă care devine apoi amară, insolubilă în 

apă, oficinală.  
Se cunoaşte şi acetatul de prednisolon sub formă de comprimate şi soluţii injectabile 

2,5%. Este de 5 ori mai activ decât cortizonul, având aceleaşi utilizări.  
Se administrează local ca unguent 2% sau suspensii 2%. 
Acţionează ca antiinflamator şi antialergic, cu utilizări în reumatismul poliartritic, 

miozite, pneumopatii, oftalmii.  
Se prezintă sub formă de suspensii apoase cu administrări s.c. şi i.m. 
 
Superprednol (Decadron, Milicortene, Dexametason).  
Se prezintă sub formă de comprimate şi soluţii injectabile 1-4‰.  
Este foarte bun glucocorticoid de sinteză, având efecte antialergice şi 

antiinflamatoare. Este un frenator al axei hipofiză-suprarenală.  
Se administrează oral şi injectabil în afecţiuni reumatismale, rinite, edeme laringiene, 

urticarie, eczeme, toxiemii, acetonemii şi oftalmologie soluţii 1‰. 
 
Triamcinolon (Volone, Kenacort).  
Este un glucocorticoid sintetic asemănător su superprednolul.  
Are acţiune antiinflamatoare şi antialergică.  
Se prezintă sub formă de comprimate, utilizându-se în insuficienţe 

corticosuprarenaliene, dermatite, alergii, reumatism. 
Un derivat este Kenalog 40 comercializat în fiole injectabile de 1-5ml.  
Este un glucocorticoid fluorurat, cu acţiune antiinflamatoare şi antialergică. Se 

administrează i.m. profund şi intraarticular în burse sau teci tendinoase. 
 
Fluocinolon  
Este un glucocorticoid fluorurat cu acţiune antiinflamatoare, antipruriginoasă, 

antialergică. Normalizează procesul keratinizării. 
 

Mineralocorticoizii 
 

Influenţează metabolismul hidro-ionic al organismului, reţinând sodiul, clorul şi apa.  
Sunt un subgrup important pentru medicina veterinară. 
 
Mincortid (DOCA, Decorten, Cortenyl).  
Este o pulbere albă, inodoră, insipidă, aproape insolubilă în apă. Se prezintă sub 

formă de fiole de 1ml 0,5 sau 1% suspensie apoasă.  
Este un mineralocorticoid sintetic fără acţiune glucocorticoidă.  
Acţiunea de bază este legată de metabolizarea apei şi a electroliţilor. Favorizează 

retenţia sodiului, a clorurilor, apei, intensifică eliminarea potasiului.  
Are rol în corectarea metabolismului hidroionic care este dereglat în insuficienţele 

renale, având activitate hipertensivă. Se foloseşte în şoc operator, traumatic sau obstetrical. 
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14.2 Antidiabetice cu posibile utilizări a.u.v. 
 

Insulina  
Este un hormon care se produce în pancreas, cu structură polipeptidică, intervenind 

în metabolismul glucidic.  
Favorizează formarea glicogenului şi inhibă efectul hiperglicemiant al 

anterohipofizei.  
Are rol în scăderea cetonemiei şi în restaurarea echilibrului acido-bazic.  
Acţiunea se instalează după 1-2 ore şi durează 12 ore.  
Se prezintă sub formă de flacoane de 200 U.I:  
Dozele sunt: 
 Animalele mari până la 300 U.I., 
 Câine până la 40 U.I.  
Datorită efectului de scurtă durată se preferă preparate care se absorb lent şi 

acţionează durabil.  
De exemplu:  
 
Insulin-novo  
Fiole de 10ml care conţin insulină extrasă din pancreas de porc fiind diferită de 

insulina umană prin ultimul aminoacid al lanţului B. 
 
Kombinsulin 
Se prezintă ca flacoane de 400 U.I. care conţin insulină porcină purificată. 
 
HG-Insulin  
flacoane de 10ml sau 400 U.I. 
 
Izofan zinc-insulina.  
Are acţiunea cea mai lentă. 
 

Se cunosc de asemenea substanţe substitutive ale insulinei folosite în hipoglicemie 
derivaţi de guanidină: 

 
Meguan (Glucophage, Metformin) 
Comprimate cu dimetil-guanil-guanidină.  
Favorizează utilizarea periferică a insulinei, împiedicând inactivarea acesteia prin 

activarea cu globulinele normale din sângele diabeticilor. Este anorexigenă. 
 

Sulfamidele antidiabetice 
 

Daonil şi Glurenorm 
Îşi bazează activitatea pe stimularea celulelor beta.  
În cazul hipoglicemiilor grave provocate de insulină se utilizează glucagonul.  
Este un hormon polipeptidic pancreatic hiperglicemiant produs de celulele alfa.  
Acţionează prin mobilizarea glicogenului hepatic şi transformarea lui în glucoză.  
Deci, glucagonul lucrează doar în prezenţa glicogenului din ficat, neavând eficienţă în 

hipoglicemiiile cronice.  
Se prezintă sub formă de fiole care conţin 1 sau 10mg clorhidrat, cu administrare s.c., 

i.m., rar i.v. 
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14.3. Preparatele tiroidiene şi tireostatice 
 
Se cunoaşte că în tiroidă există 20% din iodul organic din organism, deşi această 

glandă reprezintă foarte puţin din greutatea corporală (0,02%).  
 
Iodul este un element indispensabil funcţionării tiroidei, pentru că intră în compoziţia 

tiroxinei şi di-iod-tirozinei, având şi alt rol în metabolism. 
 
Tiroxina 
S-a extras prima dată din tiroidă, ulterior s-a obţinut prin sinteză.  
Se foloseşte în hipotiroidism cu administrare parenterală sau orală.  
Se comercializează sub formă de drajeuri şi pulbere de tiroidă care au conţinut în 

tirozină.  
Se foloseşte ca stimulant al metabolismului celular, corectându-l pe cel glucidic şi 

hidric, în insuficienţe tiroidene, mixedem, tulburări trofice ale fanerelor, întârzieri ale 
dezvoltării psihomotorii. 

 
Tri-iod-tironina 
Este un aminoacid al tiroidei care are un atom de iod mai puţin.  
 

Ca preparat comercial se cunoaşte:  
 
Tiroton comprimate este un medicament intens activ, cu efect rapid, dar de scurtă 

durată. Intervine în metabolismul tisular şi în echilibrul hidric. Se utilizează în insuficienţa 
tiroidei, cretinism, obezitate, mixedem. 

 
Tyreoton  
Este un amestec de tri-iod-tironină şi levotirozină.  
Are rol eficace în hipotiroidism.  
Acesta poate fi combătut prin administrarea cu precauţie a iodului, bucal, sub formă 

de ioduri.  
Va avea loc favorizarea sintezei de tiroxină.  
În unele situaţii iodul poate exercita un efect asupra anterohipofizei, micşorând 

formarea hormonului tireotrop.  
Consecinţa va fi scăderea secreţiei hormonului tiroidian. 
Hipertiroidismul poate fi eliminat prin substanţe tireostatice, care din punct de vedere 

chimic sunt derivaţi de tiouree.  
Radicalul tiroureic inhibă secreţia de hormon tiroidian. 
 
Metiltiouracil (Alkirol) 
Sunt comprimate care deprimă funcţia de sinteză a hormonilor tiroidieni.  
Se foloseşte în boala Basedow şi adenomul tireotoxic.  
S-a folosit încercarea acestuia pentru îngrăşarea procilor şi păsărilor. 
 
Carbimazolul (7eomercazole).  
Este un tireostatic foarte activ, frânând formarea hormonului şi scăzând metabolismul 

bazal. 
 

 
 



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
480 

 
 
 

14.4. Preparatele paratiroidiene 
 
Hormonul paratiroidian nu a fost pus încă în evidenţă în stare pură, dar se pot folosi 

extracte de paratiroidă care sunt foarte eficace în hiperparatiroidii.  
Acest lucru arată că acest hormon există într-un titru ridicat. 
 
Parathormonul 
Este extract de glandă paratiroidă cu activitate favorizantă în hipofuncţia paratiroidei.  
Se foloseşte în: hipocalcemie, hiperfosforemie, tetanie, spasmofilie.  
În contracararea tetaniilor efectul este destul de lent.  
Din această cauză în tetanii şi în hipocalcemii acute se preferă, în afară de adăugarea 

sărurilor de calciu şi preparatul Tachystin (Tachydon) cu administrare per os timp de o 
săptămână.  

După prima administrare se restaurează calcemia urmare a hipoparatiroidiei şi 
rahitismului rezistent la vitamina D. 
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14.5. Preparatele epifizare 
 
Epifizan  
 
Conţine 0,1g substanţă activă de epifiză proaspătă în soluţie injectabilă.  
 

Are activitate antigonadică şi slab inhibitoare a tiroidei.  
 

Se foloseşte în tratamentul de substituţie în: 
  
- sindrom hipoepifizar (macro genitosomii),  
- hiper-foliculemie,  
- călduri prelungite,  
- fibrom uterin,  
- metroragii estrogene,  
- gestaţie şi lactaţie imaginară la căţele,  
- ca adjuvant în hipertiroidie, tulburări de creştere.  
 
Se administrează s.c., o fiolă de 1ml la 2 zile. 
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14.6. Preparatele timice și alte produse endocrine 
 
Se comercializează în fiole ce conţin 1g de timus proaspăt.  
Este un bun stimulant al dezvoltării şi maturizării sexuale.  
Se recomandă în tulburări de creştere, infantilism, distrofii. Se administrează s.c. 
 
Leucotrofina 
Se prezintă sub formă de fiole de 2ml ce conţin extract din timus de viţel.  
Are 2 variante: per os 20% şi injectabil 1:50.  
Se foloseşte în leucopenie, fiind unul dintre cele mai bune stimulante de leucopoieză. 
 

Alte produse endocrine 
 

În ultimul deceniu s-au depistat hormoni care în viitor ar putea să devină foarte 
eficace în terapia unor boli.  

De exemplu: 
 
Endorfinele 
Sunt peptide secretate de către encefal și din acest considerent mai sunt numite şi 

encefaline.  
Sediul sintezei sunt neuronii din nucleul caudat, hipotalamus, hipofiză şi alte 

formaţiuni nervoase adiacente, posedând o acţiune foarte puternică analgezică, 
asemănătoare cu a opiaceelor şi moderatoare a unor hormoni (vasopresina, ocitocina, 
prolactina). 

 
Interferonul 
Este un hormon de structură lipoproteică, de natură tisulară aglandulară.  
Este unul din cei mai buni factori antivirali şi inhibatori ai proliferării celulare, fiind 

un virtual medicament împotriva proliferării virusale şi în unele neoplasme. 
 
Somatomedinele 
Sunt de structură peptidică, se formează în ficat, rinichi, suprarenale.  
Sunt insulino-mimetice. 
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Capitolul 15  
 
 
 

Vitaminele 
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Sunt biocatalizatori exogeni, cu rol important în cadrul schimburilor nutritive.  
Se formează cu precădere în plante, dar pot să se găsească şi în ţesuturile animale.  
7u au în structură azot, deci nu sunt amine. 
Până la ora actuală se cunosc 14 structuri vitaminice, unele sintetice.  
Administrarea se face în hipo şi avitaminoze, corectând tulburările metabolice prin 

participarea lor la procesele oxido-reducătoare, prin activitatea specifică de coenzime, 
prin acţiunea sinergică sau uneori, antagonică faţă de hormoni. 

În afară de întrebuinţările de bază, vitaminele se folosesc şi în calitate de 
medicament în diverse afecţiuni care nu sunt legate strict de hipo sau avitaminoze. 

În mod uzual vitaminele sunt denumite după literele din alfabetul latin.  
Ele mai pot fi denumite după acţiunea produsă (ex. antixeroftalmică, antiscorbutică 

etc), după structura chimică (tocoferoli, beta caroten, nicotinamidă, ciancobalamină etc) 
sau după alte criterii.  

Cea mai cunoscută clasificare este după solubilitatea lor.  
Se cunosc vitamine liposolubile, aceste se absorb din intestin odată cu grăsimile, 

carenţele acestor vitamine manifestându-se tardiv (deoarece în ficat se găsesc rezerve din 
aceste vitamine) şi vitamine hidrosolubile care există de obicei în surse exogene, dar pot 
coexista cu vitaminele liposolubile, carenţa lor observându-se imediat. 

Toxicitatea vitaminelor este în general scăzută.  
Cele liposolubile, totuşi, prin cumulare, datorită supradozării, pot produce unele 

efecte toxice.  
Vitaminele hidrosolubile, datorită eliminării rapide şi uşoare nu pot genera acţiuni 

nocive. 
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15.1. Vitamina A și asocierile 
 
Vitamina A  
 

(Retinol, vitamina antiinfecţioasă, antixeroftalmică, factor de creştere, de protejare a 
mucoaselor şi epiteliilor).  

 
Forma oficinală este acetatul, care este o soluţie uleioasă, sau un amestec de cristale 

galben-portocalii, cu miros şi gust caracteristic care conţine 950 U.I./g. 
Precursorul este carotenul, o hidrocarbură care provine din polimerizarea 

izoprenului, la capetele lanţului de carbon situându-se pseudo ioni alfa şi beta.  
Carotenul este inactiv biologic, dar odată ajuns în organism, influenţat de carotinaza 

hepatică şi în prezenţa hormonului tiroidian, trece în vitamina A activată.  
Aceasta se va depozita în ficat sub formă de rezervă.  
Absenţa vitaminei A are ca urmare: tulburarea trofică a tegumentului, deranjamente 

vizuale, mai ales la lumină crepusculară-hemeralopie, xeroftalmie (vit.A intră în 
componenţa purpurului retinian).  

Hipovitaminoza A este urmată de tulburări de creştere, sterilitate şi în general 
scăderea accentuată a rezistenţei organismului faţă de agresiunea bacteriană. 

Vitamina A are un rol deosebit în desfăşurarea normală a metabolismului celulelor 
epiteliale, stimulează creşterea statutară şi ponderală, participă la desfăşurarea proceselor 
metabolice ale steroizilor sexuali şi glucocorticoizilor, cu un rol deosebit în dinamica 
proceselor de oxido-reducere. 

 

Se indică în:  
 

- perioada de creştere a tineretului animal,  
- gastroenterite,  
- pneumopatii catarale,  
- coccidioză,  
- la femele în lactaţie şi  
- în gestaţie,  
- la păsările ouătoare,  
- afecţiuni oculare,  
- boli infecţioase,  
- eczeme,  
- arsuri,  
- degerături,  
- hipertiroidism (vit. A este antagonică cu tiroxina).  

 

Administrări masive se fac primăvara şi iarna, prin injectare s.c. pe o perioadă de 2 
săptămâni, zilnic. Se folosesc şi soluţii buvabile şi în infuzii. 

Condiţionarea este sub formă de capsule a 500.000 U.I., care sunt oficinale, drajeuri 
de 10.000U.I., fiole de 1 şi 5ml, soluţii buvabile ce conţin 30.000 U.I. şi unguente în tuburi 
de 20g cu 1.000.000 U.I.  

Se cunosc produse apoase injectabile de 400,000 U.I. în flacoane de 50, 100 ml. 
Vitamina A hidrosolubilă este forma palmitat, soluţiile se prepară ex tempore, nu se 

menţine de la o zi la alta.  
Acest tip se foloseşte la găini ouătoare şi pui de carne, tineretul celorlalte specii. 
Local se aplică pe piele şi mucoase, în forme medicamentoase adecvate.  
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Pentru a i se mări spectrul de acţiune şi pentru a i se întări eficacitatea terapeutică, se 
asociază cu alte vitamine liposolubile.  

Din ficatul de peşte (Gadus morhhua) se extrage untura de peşte oficinală. 
 
Oleum jecoris 
Este un ulei gras, purificat prin răcire la 0°C.  
Conţine cel puţin 850 U.I./g vitamina A şi 1/10 părţi de U.I. vitamina D/g.  
Are culoare galben deschis, miros şi gust de peşte.  
Se administrează oral în doze de 100 mg.  
Intră în compoziţia Jecolanului şi a Jecozincului şi sunt folosite extern în:  
 

- ulcerele pielii,  
- arsuri,  
- degerături.  

 
Una dintre cele mai cunoscute asocieri este  
 
Vitamina A şi D2 (Vitol)  
Aceasta conţine 300 U.I. vit.A şi 1000 U.I. vit.D2.  
Se comercializează sub formă de drajeuri, capsule de 250-550 U.I., fiole buvabile de 

3ml cu 350.000 U.I. vit. A şi 300.000 U.I. vit. D2 şi fiole de 5ml injectabil cu 30.000U.I. 
vit. A şi 15.000 U.I. vit.D2.. 

Se indică în osteomalacie, osteoporoză, rahitism, fracturi.  
Se administrează s.c. sau i.m. 15-20 zile la rând, putându-se relua. 
 
Vitamina A+E. 
Se prezintă sub formă de fiole injectabile cu 500.000 U.I. vit. A şi 0,25g vit. E.  
Este un lichid uleios, indicat în combaterea sterilităţii şi prevenirea avorturilor.  
Calea de administrare este s.c., i.m., în doze de 8-10ml.  
Repetările se fac la 3-4-zile, de 2-3 ori.  
 
Cel mai eficient compus comercial asociat este: 
  
Vitamina AD3E (Ursovit, Turlin, Trigantol). 
 

Se prezintă sub formă de flacoane de 20, 50, 100ml care conţin vit.A 50.000U.I./ml, 
vit.D3 25.000U.I./ml şi vit. E 20mg/ml.  

Administrat adesea oral, se recomandă preventiv la tineret, curativ în stres, stimularea 
creşterii, mărirea rezistenţei, stimularea ouatului, rahitism, osteomalacie, îmbunătăţirea 
funcţiilor sexuale. 
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15.2. Vitaminele B 
 
Vitamina B1 (anti beri-berică, antinevritică, tiamina, amurina).  
Denumirea oficială este tiamina.  
Este o vitamină hidrosolubilă, oficinal fiind clorhidratul.  
Este o pulbere albă, cristalină, inodoră, uşor amară, solubilă uşor în apă.  
Se obţine şi sintetic. 
Mecanism de acţiune: În organism, prin esterificare cu acidul pirofosforic, va trece în 

forma sa activă cu rol în metabolismul glucidelor.  
Esenţialmente vitamina B1 facilitează decarboxilarea acidului piruvic.  
În carenţe de vitamină B1, acidul piruvic nu se va metaboliza, el se acumulează în 

ţesuturi, dând tulburări legate de pareze, polinevrite, stări de abatere, oboseală, paralizii.  
De asemenea pot să apară tulburări digestive (beri-beri).  
La animale, hipovitaminoza se instalează mai ales în cursul gestaţiei, în curba de 

lactaţie maximă, în intoxicaţii, unele boli infecţioase.  
Natural se găseşte în furajele leguminoase, fructe, drojdia de bere, tărâţe de orez, ouă, 

grăunţe încolţite. Se recomandă în pareze, paralizii, miopatii, pareza compartimentelor 
gastrice, acetonemie, boli infecţioase. Se condiţionează în comprimate de 0,01g şi fiole de 
1ml sau 2ml 1, 2,5, 5%. 

 
Vitamina B2 (riboflavina, lactoflavina, betaflavina). 
Este o pulbere cristalină, galbenă, cu miros slab, gust amar, greu solubilă în apă, 

oficinală. Se găseşte cel mai mult în drojdia de bere, germenii grăunţelor de lucernă, albuş, 
ficat. 

Mecanism de acţiune: în organism se activează prin fosforilare, intervenind favorabil 
în metabolismul glucidelor, lipidelor, proteinelor.  

De asemenea, intră în componenţa fermentului galben respirator, care are rol esenţial 
în respiraţia celulară a ţesuturilor lipsite de vascularizaţie (cornee, cristalin), rol în 
hematopoeză şi în funcţia vizuală. 

Carenţele în vit.B2 se exteriorizează prin fotofobie, leziuni tegumentare, cefalee, 
hemeralopie. Se utilizează cel mai adesea în terapia stomatitelor, a cheratozei foliculare 
seboreice, dermatite, conjunctivite. 

Este condiţionată sub formă de fiole de 1ml 5‰ sau de 2ml 5‰. Se administrează 
i.m., în cure de o săptămână. 

 
Vitamina B6 (piridoxina, Benadon, Adermin, Hexobion) 
Mecanism de acţiune: în organism, sub formă fosforilată, intervine activ în diferite 

procese enzimatice, putând fi parte componentă a unor enzime.  
Are rol în metabolizarea grăsimilor, favorizând sinteza lor din acizi graşi nesaturaţi, 

are rol în metabolizarea protidelor (triptofan). 
Fiind un antianemic, activator al troficităţii celulelor cutanate şi nervoase se 

recomandă în: afecţiuni hematologice, dermatologice, polinevrite, distrofii, stări de 
convalescenţă.  

Se condiţionează sub formă de fiole de 1, 2, 5 ml, soluţie 2,5% sau 5%şi comprimate 
de 0,25g.  

 

Vitamina B9 (acid folic) 
Este o pulbere cristalină, albă, aproape insolubilă în apă. Se găseşte în orz, spanac, 

ficat, drojdie de bere. Se obţine şi sintetic. Structural, este alcătuită din 3 grupe: pteridină, 
acid para- aminobenzoic şi acid glutamic. 
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Sub formă de coenzimă, legat de carboxilaze, este un factor foarte important în 
anemii (mai ales în cele megaloblastice fiind stimulant principal al eritropoezei), dar nu 
posedă proprietăţi de restaurare asupra leziunilor din mucoasa gastro-intestinală şi sistemul 
nervos. Menţine constant numărul de eritrocite, volumul şi procentul acestora în 
hemoglobină. În plus mai stimulează leucopoeza şi sinteza proteică. 

 
Vitamina B12 (ciancobalamina, Cobione, Rubivitan).  
Este o vitamină hidrosolubilă, oficinală. Este o pulbere cristalină, roşie închis sau sub 

formă de cristale, inodore, insipide.  
Deşi este higroscopică, este puţin solubilă în apă.  
Are activitate antianemică.  
Factorul antianemic din ficat, eriteina provine dintr-un factor extrinsec alimentar care 

este vitamina B12 şi un factor intrisec care există în mucoasa gastrică, apoferiteină. 
Vitamina B12 este produsă şi în cultura unor ciuperci din familia Streptomyces.  
Unele reziduuri de la fabricile de antibiotice pot fi folosite în hrana porcilor, a 

păsărilor (biostimulatorul Bevitex), în uruieli în cantitate de 300 ppm.  
Chiar şi în doze de micrograme, vit.B12 dă rezultate bune în anemia perniciosă la om, 

dar nu şi în anemia infecţioasă ecvină. 
Se poate utiliza în anemii toxico-infecţiose, tulburări nutriţionale şi nervoase, hepatite 

(rol de factor lipotrop), ciroze, după hemoragii. Se administrează s.c. şi i.m. timp de 3-10 
zile, în funcţie de gravitatea cazului. La păsări se administrează şi per os. 

 
Acidul para amino benzoic (Paraminol, vit.H1). 
Este o pulbere cristalină, alb-gălbuie, cu gust uşor acru, amară, are solubilitate mică 

în apă, este oficinal. 
Este un factor antisulfamidic, dar mai are şi un rol în menţinerea cutisului, fanerelor 

(lipsa determină depigmentarea părului). Se utilizează în boli ale pielii, tulburări de trofism 
ale părului. 

 
Vitamina H (biotina, Murnil).  
Este tot un principiu din complexul B, este un acid organic care este optic activ 

(dextrogir), cristale aciculare, incolore, puţin solubile. Sarea este oficinală.  
Ca acţiune intervine în metabolizarea aminoacizilor, stimulează rezistenţa pielii şi a 

fanerelor. 
 
Vitamina B8 (inozitol, Tonozid).  
Este un hexadihidroxihexan, conţine 8 izomeri, dintre care doar mezoinozitolul este 

optic activ. Are acţiune lipotropă, este hepatoprotector.  
Se foloseşte în distrofii musculare progresive, în hipercolesterolemie.  
Se condiţionează sub formă de comprimate, administrându-se de 4-8 ori pe zi. 
 
Vitamina B15 (acidul pangamic).  
Are activitate antitoxică, lipotropă. Scade sensibilitatea organismului faţă de acţiunile 

secundare ale alcoolului etilic, opiaceelor, barbituricelor, antibioticelor. 
 
Vitamina PP (nicotinamida, acid nicotinic, 7icobion, Bepella).  
Este amida acidului nicotinic, ulterior constatându-se că şi acidul are acelaşi rol 

vitaminic. Este numită şi pellagra preventi. Se conservă la Separanda.  
Se întâlneşte în roşii, ficat, lapte, drojdie, ciuperci.  
Are rol în metabolizarea glucidelor, lipidelor, proteinelor.  
Este un catalizator al procesului de oxido-reducere, intensifică formarea 

trombokinazei, este vasodilatator, hipersecretor, hipermotilizant pentru stomac şi intestin.  
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Carenţa produce pelagra la om se întâlneşte şi la câine, suine, păsări.  
La câine produce black tongue disease, la porc tulburări gastrointestinale, la păsări 

dermatite. Se foloseşte în eritrodermii, eczeme, stomatite. 
Administrarea se face per os, s.c., i.m., i.v. lent.  
Este comercializat sub formă de fiole de 1ml 3% sau de 2ml 5%. 
 
Acidul panthotenic (Vitamina B3, factorul antidermatitic).  
Se întâlneşte în complexul B, este un compus optic activ, activ fiind componenta 

dextrogiră.  
Are un aspect uleios, destul de instabil, de aceea se folosesc sărurile de calciu. Intră 

în componenţa coenzimei A.  
Previne exsudatul la puii de găină şi şobolan, favorizează creşterea. 
Preparate comerciale: Pantothenol, Panthotenatul de calciu comercializat în fiole de 

2ml 2,5% şi 5ml 10%. 
 
Drojdia de bere (Faex medicinalis).  
Este o ciupercă din familia Sacharomyces cerevisiae.  
Conţine toate vitaminele complexului B, în formă proaspătă fiind un remediu în 

infecţii uterine, în formă uscată (sicca) se caracterizează şi prin proprietăţi plastice, 
recomandată în rahitism, furunculoză, în doze de 5 ori mai mici decât cea proaspătă. 

 
Complexul B (Poly B).  
Se comercializează sub formă de fiole de 2ml soluţii apoase injectabile, conţinând 

vitamina B1 - 0,01g, vitamina B2 -0,02g, vitamina B6 0,006g, nicotina 0,05g, apă ad 2ml. 
Este un bun roburant în stări de surmenaj, oftalmologie.  

Se administrează i.m., în cure de 5-10 zile. 
 
Complex B forte (Pyvital).  
Este comercializat sub formă de drajeuri.  
Conţine vitaminele B1, B2, B6, nicotinamidă, panthotenat de calciu, extract din 

drojdie de bere.  
Este un roburant puternic, mai puternic decât Complex B de două ori. 
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15.3. Vitamina C și asocierile 
 
 
Vitamina C (vit. antiscorbutică, Vitascorbol, Cebion, Ascorbit, Redoxon.)  
 
Este vitamina care conţine acid ascorbic; este oficinală.  
În organism se oxidează foarte rapid în acid dehidroascorbic care păstrează 

proprietăţile farmacodinamice al acidului ascorbic.  
Acţiunea are la bază tocmai această reversibilitate a acestor două forme.  
De aceea se recomandă în intoxicaţii, unde intervine în procesele de reglare a 

fenomenelor de oxido-reducere.  
De asemenea măreşte rezistenţa pereţilor capilari, exercitând o bună hemostază, 

favorizând cicatrizarea, este un factor antiflogistic, stimulează troficitatea ţesuturilor (mai 
ales mezenchimatoase), activează enzimele din sfera gastrointestinală, nu acţionează 
asupra amilazei. 

Are activitate sinergică cu hormonii din corticosuprarenală şi cu vit. B1.  
Poate fi antagonistă cu tiroxina şi vit. A. În cazul animalelor de fermă hipovitaminoza 

C este rar întâlnită.  
Totuşi, la viţeii sugari, la porci, câine, în cazul sezoanelor sărace, în cursul gestaţiei 

sau lactaţiei poate să apară avitaminoze.  
Insuficienţa vit. C duce la scăderea rezistenţei la eforturi şi la agenţi exogeni nocivi, 

la instalarea diatezei hemoragice. Fracturile se vindecă mai greu. 
Este folosită ca adjuvant în boli infecţioase, pneumopatii, intoxicaţii, stări 

hemoragipare, convalescenţă, fracturi.  
Tratamentul durează 3-7 zile.  
Se comercializează sub formă de comprimate de 0,005g sau 0,20g şi fiole de 2, 5ml 

10%. 
 
Vitamina P (Rutin, Rutozid, Tarosin, Rutascorbin, Ascorutin  
 

Vitamina permeabilităţii capilare este un glicozid flavonic, o fracţiune care se 
găseşte alături de acidul ascorbic în unele droguri vegetale (lamâi, măcieş, coacăze negre, 
nuci, în fruze de hrişcă).  

Are rol în menţinerea normală a pereţilor vasculari şi împiedică menţinerea 
hemoragiilor rebele, are rol de complectare a vitaminei C.  

Carenţa este urmată de stări hemoragipare.  
Este utilă în tratamentul hemoragiilor capilare pe bază de scorbut sau de altă natură. 

Se comercializează sub formă de fiole de 2ml 4%. 
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15.4. Vitamina P 

 
 
Vitamina F (Linomag, Linosan, Linocilin).  
 
Este un concentrat de esteri etilici ai unor acizi graşi nesaturaţi.  
Se extrage din uleiul de floarea soarelui.  
 
Are rol terapeutic în:  
 

- menținerea troficităţii pielii,  
- în metabolismul lipidelor şi a colesterolului,  
- în mecanismul endocrin de ovulaţie,  
- creştere,  
- în tratamentul arsurilor,  
- tratamentul plăgilor,  
- acnee,  
- seboree,  
- hiperfoliculemie. 
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15.5. Vitamina D 
 
 
 
Vitamina D (antirahitică).  
 
În regnul vegetal se găseşte vitamina D2 care se formează din ergosterol sub influenţa 

radiaţiilor U.V.  
În regnul animal se formează vitamina D3 (dehidrocolesterol), în piele, sub influenţa 

radiaţiilor U.V. 
În organism vit. D asigură resorbţia calciului din intestin sub formă de fosfaţi şi 

depunerea sub această formă în oase şi dinţi.  
Stimulează transformarea substanţelor fosforate anorganice în compuşi organici, 

restabileşte raportul Ca/P.  
Când acest raport se dereglează, în urma absenţei vitaminelor D se instalează 

rahitismul şi osteomalacia, calciul diminuând din oase 50-75%.  
Hipovitaminoza D se întâlneşte la toate categoriile de tineret, la femele gestante şi în 

lactaţie, în general la animalele care stau exclusiv în stabulaţie şi la întuneric. 
Se foloseşte în osteopatii hipocalcice, tetanii, spasmofilii, tratamentul se face prin 

administrarea o dată s.c., i.m. la 15-20 zile, cu reluări după pauze de 10 zile. 
Dozele sunt de 1.000.000 U.I. per os sau injectabil.  
Este condiţionată sub formă de capsule de 50.000 U.I., fiole de 400.000 U.I., 600.000 

U.I. soluţie uleioasă injectabilă, fiole x 3ml soluţie buvabilă şi fiole de 1-2ml. 
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15.6. Vitamina E 
 
 
Vitamina E (Vit. antisterilitate, tocoferol, fertiol) 
 
Din punct de vedere al structurii este asemănătoare cu vit. A şi K1 prin prezenţa 

lanţului fitin. De aceea este întâlnită frecvent în prezenţa acestor vitamine.  
Este liposolubilă, oficinală.  
Se prezintă sub formă de acetat; este o soluţie vâscoasă, galbenă, limpede. 
Se găseşte în plantele verzi leguminoase, în embrionii de grăunţe, ulei de bumbac, de 

unde s-au extras beta şi gama tocoferolii, în osânza de porc, în anterohipofiză, placentă, 
gălbenuş de ou.  

Astăzi se prepară exclusiv prin sinteză.  
În organism este necesară pentru funcţiile organelor genitale, contribuind la 

desfăşurarea normală a gestaţiei. În urma carenţelor experimentale s-a constatat la masculi 
azospermie şi sterilitate definitivă, la femele fetuşi resorbiţi în prima fază, avorturi, fetuşi 
neviabili.  

De asemenea mai are rol în metabolizarea creatininei musculare, a apei, glucidelor, 
lipidelor, în procesele oxidative, în calitate de factor antioxidant.  

Lipsa provoacă distrofii neuromusculare, degenerescenţa miocardului  
Este sinergică cu seleniul, protejând membrana şi organitele de procesele nocive, în 

prevenirea morţii embrionilor, avorturilor, miopatiilor, encefalopatii, boala muşchilor albi, 
la mânji şi viţei. 

Este condiţionată sub formă de capsule de 0,03g sau 0,1g, drajeuri, fiole de 1ml 1, 3, 
30%, soluţie injectabilă uleioasă 10ml 10% şi hidrosolubilă 20ml 5%. 
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15.7. Vitamina K 
 
Vitamina K (Antihemoragică) 
 
Este liposolubilă. În natură se găseşte în spanac, varză, tomate, urzici, ficat de porc, 

ouă, lapte.  
În regnul animal se întâlneşte fitomenadionul (vitamina K1) este sintetizată de către 

flora digestivă a mamiferelor, la aceste animale neîntâlnindu-se hipo- sau avitaminoza.  
Carenţa este frecventă la păsări (diateza hemoragică).  
Se comercializează în soluţii 1%, iar ca produs sintetic se cunoaşte vitamina K3 

(menadiona).  
Aceasta este sub formă de soluţie buvabilă sau injectabilă în fiole de 1 - 10ml 10%.  
 
Vitamina K3  
Este liposolubilă se absoarbe doar în prezenţa bilei, forma hidrosolubilă absorbindu-

se şi în absenţa acesteia.  
Se foloseşte în diateza hemoragică, hemoragii, hipoprotrombinemie.  
Poate mări rezistenţa capilarelor.  
 
Vitamina K1  
Produce efect hemostatic rapid, iar vitamina K3 acţionează timp mai îndelungat.  
Soluţiile 1% de vitamină K1 se administrează s.c. şi i.v., în timp ce vitamina K3 se 

recomandă mai ales la păsări, ca soluţie buvabilă, de obicei, adjuvant în tratamentul 
coccidiozelor, în apa de băut. 
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Capitolul 16 
 
 
 

)oțiuni elementare de homeopatie 
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Introducere 
 
Acest ultim capitol este doar o scurtă prezentare, am putea spune, elementară, ca 

alternativă la mijloacele terapeutice existente în medicina veterinară, cititorul luând 
hotărârea de a descoperi, sau nu, acest tărâm minunat.  

Pornind de la idei enunţate încă din, antichitate, medicul sas Christian Friedrich 
Samuel Hahnemann (1755-1843), considerat “părintele”, (figura.16.1.) a pus bazele 
homeopatiei enunţând celebrul dicton ”Similia similibus curentur”, in 1796 şi care a in 
lucrarea “Organon der heilkunst” în 1824 (figura 16.2).  

Acesta a trăit o perioadă la Sibiu unde a funcţionat pentru o scurtă periodă ca 
bibliotecar. 
 

  
 

Fig. 16.1. Friedrich Samuel Hahnemann  
(1755-1843) – părintele homeopatiei. 

 

 
 

Fig.16.2. Lucrarea “Organon der heilkunst” 
 

 
apărută în 1824 unde autorul reafirmă principiul homeopatiei: “Simila similibus curentur”, enunţat pentru prima 
oară de către Hahnemann în 1796. 

 

Sursa: www.wikipedia.org/wiki/ 
 

Asocierile homeopatice sunt practic nelimitate şi aşa cum s-a constatat, cu deplină 
aplicabilitate şi în medicina veterinară. 
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16.1. Homeopatia veterinară - scurt istoric 
 

De la prima carte de homeopatie veterinară, scrisă de un anonim în 1835 şi prima 
revistă apărută în acelaşi an, “Allgemaine homöopathische Zeitung” încercările de a adapta 
principiile homeopatice de la om la animale au continuat într-una.  

Principiile isopatice şi zooiasice, promovate de Johann Joseph Lux, cum ar fi: 
“Materia contagioasă conţine în ea însăşi germenele vindecării” sau “boli care cu arta 
medicală nu s-au putut trata, cedează uşor la doar câteva administrări de principii 
homeopatice”, suscită interesul lumii medicale şi deschide şirul a lungi dispute în legătură 
cu eficacitatea homeopatiei.  

În revista “Zooiasis” (Zooiasis oder Heilungen der Tiere nach der Gesetze de 7atur”, 
“Zooiasis sau vindecarea animalelor conform legilor naturii”) apar pentru prima dată 
dozele infinitezimale pentru tratamentul colicilor la cal şi al nimfomaniei, remediile utilizate 
fiind 7ux vomica, Camphora, Aconitum şi Opium.  

Prima lucrare de homeopatie pentru medici veterinari a fost editată în Germania în 
1837 şi a fost redactată de către Johannes Carl Ludwig Genzke şi descrie cazuistică şi 
remedii homeopatice pentru cabaline, bovine şi câine. 

Evoluţia homeopatiei ca ştiinţă, cu toată opoziţia medicinii clasice (care nici acum nu 
recunoaşte, în unele ţări, statutul practicanţilor homeopatiei), cunoaşte o foarte amplă 
dezvoltare în deceniul al cincilea al secolului nostru, în Germania şi Elveţia şi, mai apoi, în 
Italia, Franţa, Anglia, Olanda, Austria unde se înfiinţează asociaţii ale homeopaţilor 
veterinari (prima a fost fondată în Germania în 1936).  

O figură marcantă în mişcarea de homeopatie contemporană este Hans Wolfer (autorul 
lucrării “Klinische Homöopathie in der Veterinärmedizin” - “Homeopatia clinică în 
medicina veterinară”, apărută în 1954 la Ulm), fondatorul primei Asociaţii a homeopaţilor 
veterinari. 

H. Wolfer a fost urmat la conducerea asociaţiei de către Hans Günter Wolf (autorul 
lucrării “Homöopathie für Tierärtzte” - “Homeopatie pentru medici veterinari”, apărută în 
două volume, la Hanovra în 1980).  

Din 1986, în Europa apare prima revistă de profil: International Journal for 
Veterinary Homeopathy, editată de Asociaţia Internaţională pentru Homeopatie Veterinară. 

O frumoasă rememorare a evoluţiei ştiinţelor naturiste în medicină şi a homeopatiei 
veterinare se poate lectura în numărul 58/1977 al revistei “Der Praktische Tierartzt“, autor 
N. Grieser. 

În România, noţiunile de homeopatie sunt încă destul de vagi, atât pentru medicii 
umani cât şi pentru cei veterinari (datorită lipsei obligativităţii predării acestei discipline în 
şcolile de medicină) în acest peisaj oarecum arid ridicându-se şcolile de homeopatie din 
Cluj, Bucureşti şi Timişoara, care numără şi medici veterinari. 

 
În literatura de specialitate din România au apărut lucrări importante, dintre acestea în 

specialitatea medicină veterinară amintim lucrările: 
 “Introducere în homeopatia veterinară”, autori C. Mihăilescu şi C. Stătescu apărută 

în 1985 la Bucureşti şi excelenta lucrare “Manual practic de homeopatie veterinară”, autori 
I. Boitor, I. Bogdan şi D. Moise, apărută în 1994 la Cluj-Napoca. 
 

16.1.1. Argumente pro homeopatie în medicina veterinară 
 
Un fapt incontestabil este că în lume, cu toate descoperirile epocale, numărul bolilor şi 

al cazurilor de boală înregistrate a crescut.  
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De asemenea (neuitându-se explozia demografică), deşi sintezele de produse 
antiinfecţioase este de-a dreptul uluitoare, agenţii bacterieni şi-au văzut de supravieţuire, 
rezistenţa la antiinfecţioase fiind un fapt aproape cotidian.  

 
• Datorită faptului că patogeneziile se stabilesc pe om (dar şi pe animal), se 
consideră că extrapolarea de la om la animal a rezultatelor studiate de milenii este 
perfect aplicabilă, logică şi biologic valabilă.  

• Faptul că animalul nu cunoaşte termenul de “placebo” şi totuşi vindecarea se 
instituie, este un puternic argument în favoarea terapiei homeopate în medicina 
veterinară unde rezultatele adesea excepţionale sunt prin ele însele un răspuns 
valabil la argumentele contra homeopatiei ale adversarilor acesteia. 

• Homeopatia instituită competent aduce vindecarea sigură şi în timp scurt, fără 
complicaţii (situaţie care a fost confirmată prin examenele morfopatologice, 
histologice şi paraclinice). 

• Datorită posologiei, care se face cu doze mici (pe cale orală, s.c. sau i.m, foarte rar, 
i.v., ori în aplicaţii externe), administrările sunt facile, injecţiile sunt nedureroase şi 
simple, terapia homeopatică, chiar şi în cazul alegerii greşite a remediului sau a 
potenţelor, nu este nocivă. 

• 7u în ultimul rând, aspectul economic şi ecologic, prin lipsa reziduurilor este net în 
favoarea remediilor homeopatice. 

 
16.1.2. Argumente contra homeopatie în medicina veterinară 

 
Acestea sunt foarte vechi, însoţind de fapt evoluţia acestei ramuri medicale.  
 

Cele mai importante argumente impotrivă, care recomandă intervenţia mijloacelor 
clinice alopate sunt: 

 

• ineficacitatea în bolile unde reactivitatea organismelor este blocată, fie de 
mecanismul infecţiei, fie de intoxicaţie, fie datorită câmpurilor de interferenţă 
nocive, situaţii (care după Hebhardt (1980) se pot rezolva doar după “deblocarea 
reactivităţii organismului” ), fie datorită stadiilor de boală foarte avansate (cancer, 
blocaje organice), situaţii în care reactivitatea organică este foarte scăzută sau 
chiar nulă. 

• Ineficienţa asupra subiecţilor sănătoşi sau asupra afectelor experimentale, este o 
dilemă la care homeopaţii încă nu au putut da un răspuns; 

• Alopaţii sunt împotriva utilizării chiar şi sub formă de “urme” a substanţelor toxice 
(ex. fosfor pur, anilină, cadmiu, plumb, arsen, izolate din ciuperci, veninuri etc.) al 
căror comportament este foarte greu de anticipat şi care, totuşi, sunt clamate a fi 
eficiente din punct de vedere homeopatic (în diluţii mari). 
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16.2. Principiile hahnemiene ale homeopatiei 
 

16.2.1. Principiul similitudinii 
 
Enunţat, prima oară, în 1796, dictonul “Similia similibus curentur” a stat la baza 

definirii homeopatiei (procedeu terapeutic în care medicamentul produce aceeaşi suferinţă 
ca boala pe care o vindecă, termenul venind de la cuvintele greceşti homoios = identic şi 
pathos = suferinţă, boală). 

Această teză vine în contradicţie cu medicina ştiinţifică, denumită şi alopată, unde 
simptomele bolii sunt considerate ca fiind dăunătoare şi, deci, trebuie combătute.  

În concepţia homeopatică, această interpretare este total falsă, deoarece, prin 
estomparea sau eliminarea unui simptom, este blocată doar funcţia care determină 
simptomatologia (ex. enterita = digestiv, tusea = respirator, voma = S.N.C. etc) şi nu boala 
ca atare, dezechilibrul funcţional persistând în continuare. 

Alopatia are ca dicton: “Contraria contraribus curantur”, enunţat de către Hipocrate 
din Cos, şi, spre deosebire de homeopatie, unde examenul clinic nu are ca scop primordial 
stabilirea unui “diagnostic tip”, stabilirea diagnosticului şi a terapiei specifice este esenţială. 

Homeopatia consideră simptomele un indicator în orientarea terapeutică şi în 
vindecare. Cea mai importantă este “starea de armonie” (sau de “echilibru vital”), stare în 
care simptomele dispar de la sine. 

Homeopatia este văzută ca terapie de redresare, vindecarea putând să apară rapid sau 
tardiv (uneori, chiar după o fază de înrăutăţire, care trebuie privită ca fiind de bun augur). 
 

16.2.2. Principiul diluării (potenţării) 
 

Aparţine tot lui Hahnemann, căruia i-a venit ideea de a dilua medicamentele, care 
administrate ca atare, nediluate, produceau o fază de înrăutăţire accentuată şi care constată 
ca odată cu administrările medicamentelor diluate se producea o creştere a efectului.  

Wolff vede în “faza de înrăutăţire” necesitatea de a schimba potenţa.  
Homeopaţii contemporani consideră că această fază s-ar datora nu unor potenţe 

nepotrivite, dar şi unei reacţii adverse toxice.  
Dealtfel Gebhardt denumeşte homeopatia ca “toxicologie aplicată” sau “terapie 

iritativă specifică”. 
După această constatare, Hahnemann va fi primul care a definit “potenţa” şi cel care 

va recomanda apa de mare, pentru a potenţa fluidele injectabile, şi lactoza, pentru 
potenţarea substanţelor metaloide. 

Concepţia homeopatică modernă recomandă administrările până la declan-şarea 
reacţiei de redresare din partea organismului. 

Teoria potenţării există şi în medicina alopată, cunoscându-se că diluarea unor 
medicamente le “îndulceşte” acţiunea uneori brutală (ex. hipertensiunea determinată de 
adrenalină, în doze mari, şi efectul contrar, în doze mici; hiperexcitabilitatea şi tahicardia, 
pro-vocate de cofeina administrată în doze mari şi efectul sedativ şi chiar hipnotic, în doze 
mici etc.).  

Prin diluări şi aducerea în concentraţii homeopatice dorite a substanţelor, acestea vor 
demonstra proprietăţi nebănuite (şi încă necunoscute pe deplin). 

 

Diluţiile decimale(DH)(1:10).  
Au fost propuse de Vehsemeier şi pornesc de la DH 0 = medicamentul de la care vor 

porni diluţiile. 
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Prima diluţie decimală (DH1) se obţine prin amestecarea a 1,0 g din principiul 
homeopatic DH0 cu 9,0 g excipient.  

În cazul în care excipientul este solid, medicamentul se va omogeniza, timp de 30 
minute, 10 minute, cu prima treime din excipient, apoi încă 10 minute, cu a doua treime şi, 
în final, tot 10 minute, cu ultima treime de excipient. 

În cazul excipienţilor lichizi omogenizarea se va face prin agitarea vasului închis cu 
soluţia medicamentoasă de cel puţin 100 de ori.  

Volumul recipientelor trebuie să fie mai mare cu 20-30 %, decât volumul total al 
medicamentelor, în aşa fel ca să se poată agita corespunzător. 

 

• Diluţia a doua decimală (DH2) din DH1 în proporţia 1,0g DH 1 la 9,0g excipient.  
• Diluţia a treia decimală (DH3) din DH2 în proporţia 1,0g DH2 la 9,0g excipient.  
• Diluţia a patra decimală (DH4) din DH3 în proporţia 1,0g DH3 la 9,0g excipient. 
 

În acelaşi mod se prepară şi diluţiile următoare.  
Până la D30, considerată diluţia cea mai mare în medicina veterinară. 
 

Diluţiile se vor executa pentru fiecare treaptă decimală în parte, fiind greşit saltul peste 
o diluţie. De exemplu de la DH3 (DH3 = 1:1.000) la DH5 (DH5 = 1:100.000) fără a mai 
trece prin DH4 (DH4 = 1:10.000).  

Această situaţie ar putea modifica efectul scontat.  
Pregătirea diluţiilor se va face în vase separate, la temperatură constantă în condiţii de 

curăţenie absolută.Instrumentarul şi vasele utilizate vor fi din porţelan, sticlă, materiale 
plastice de bună calitate, metalele neadmiţându-se ca instrumentar. 

 

Diluţiile centezimale (1:100). 
 

Acestea se prepară prin amestecarea a 1,0g din medicamentul homeopatic (DH 0) cu 
99,0g excipient.  

Preparatul reprezintă prima diluţie centezimală (CH1). 
 

• Diluţia a doua centezimală (CH2) din CH1, care se obţine omogenizând 1,0g CH1 
cu 99,0g excipient.  

• Diluţia a treia centezimală (CH3) se prepară din 1,0g CH2 şi 99,0g excipient.  
• Diluţia a patra centezimală (C4) se prepară din 1,0g C3 şi 99,0g excipient. 
 

Diluţiile se pot face succesiv, dintr-una în alta, până la gradul de diluţie C30 
considerat de homeopaţi ca ultima diluţie (CH30=1:1060).  

De reţinut că nu se poate face analogia diluţiilor decimale cu cele centezimale (ex. 
DH4 = CH2, DH6 = CH3, DH8 = CH4, etc.), deoarece modul de preparare al diluţiilor 
decimale este mai simplu, decât al celor centezimale corespondente, deci eficacitatea lor va 
fi diferită.  

Ştiinţa a dovedit că peste diluţia DH23 nu se mai găseşte nici o moleculă de 
substanţă activă în preparatele homeopatice.  

Bazându-se pe relaţia Loschmidt (6,023 x 1023), Schmid, Kamke şi col. cit. de Boitor 
şi col. (1994) au demonstrat ineficacitatea diluţiilor înalte, arătând că un pacient care 
consumă zilnic 1 ml dintr-un preparat diluat DH30 va avea nevoie de 33.600.000 zile 
pentru ingerarea unei singure molecule din substanţa activă sau va fi nevoit să consume nu 
mai puţin de 27 tone din preparatul diluat.  

În favoarea acestei ipoteze, au venit şi Prokop şi col. (cit de Boitor şi col., 1994) care 
au preparat substanţe homeopatice cu iod şi fosfor radioactiv (I131, P32) şi au constatat că în 
cazul diluţiilor peste DH5, numărul impulsurilor a scăzut sub 0.  

De asemenea, principiul potenţării mai este combătut şi de principiul Dinman, 
conform căruia substanţele biologic active (inclusiv cele de natură homeopatică) trebuie să 
atingă 40.000 molecule/celulă, considerată concentraţia necesară impresionării 
farmacoreceptorilor, adică un total de 1,6 x 1018 molecule.  
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La concentraţia de DH30 acest deziderat nu se poate realiza niciodată, în schimb, este 
foarte eficientă, când se apelează la potenţe până la DH6. 

Principiul potenţării are şi contra argumente legate de gradul diluţiilor, homeopaţii 
contemporani refuzând ideea că “pe măsură ce se diluează, medicamentul homeopatic 
devine tot mai activ”. 

Actualmente se consideră că diluţiile până la care se pot accepta efecte homeopatice ar 
fi diluţiile până la DH15, acum cunoscându-se că peste diluţiile DH23 sau CH10 nu mai 
există molecule de substanţă activă, în excipient. 
 

16.2.3. Principul individualizării 
 
Este un principiu care contravine tezelor medicinii alopate, (unde se încearcă să se 

stabilească diagnosticul şi se tratează simptomele bolii).  
Aşa cum s-a arătat, în homeopatie este importantă individualizarea medicamentului şi 

medicaţiei pentru pacient, pe baza stabilirii cât mai amănunţite a simptomelor bolii, scopul 
nefiind combaterea lor ci activarea forţelor proprii de apărare ale pacienţilor.  

Potrivit acestui principiu, succesul unui tratament este legat de păstrarea capacităţilor 
de-a răspunde la excitaţiile primite (Lebenskraft = forţa vitală).  

Homeopaţii susţin că vindecarea totală este posibilă numai în cazul unei evoluţii 
normale a bolii, aceasta trebuind să traverseze toate etapele. În general, consultaţiile în 
homeopatie durează mult mai mult decât consultaţiile uzuale, medicul homeopat fiind 
chemat să stabilească simptomele esenţiale întâlnite la pacientul analizat. 

 

Individualizarea medicamentului  
Aceasta ia în calcul constituţia şi temperamentul pacienţilor, care este considerat 

deocamdată identic, atât la om cât şi la animale, la acestea din urmă diferenţele de specie 
complică oarecum stabilirea tipului constituţional şi al celui temperamental. 

 

Constituţional  
se identifică trei tipuri principale:  

• carbonic,  
• fosforic şi  
• fluoric, 

iar temperamental, tipurile: 
• oxigenoid,  
• hidrogenoid şi  
• carbonitrogenoid. 

 
Constituţia  
este un factor esenţial în alegerea medicamentului homeopatic. 
Tipul carbonic - tipul sănătos, echilibrat armonic pe plan fizic, fiziologic şi psihologic.  
Acesta prezintă:  
- membre scurte, bine dezvoltate,  
- dinţi laţi, puternici  
- unghii pătrate, mâna, membre groase şi tari.  
 

Ca tipologie umană, acest tip este caracterizat prin:  
- inerţia în gândire,  

- încăpăţânare,  
- viteză în vorbire,  
- preocuparea legată de viitor,  
- mersul iute,  
- transpiraţii abundente la nivelul capului (mâinile reci, umede etc.).  
 

Cele mai caracteristice afecţiuni ale acestei constituţii sunt:  
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- hipertensiune,  
- obezitate,  
- tulburări de nutriţie (mai ales la vârstele extreme).  
Dintre animalele de fermă, acestui tip îi corespund rasele de carne. 
 

Tipul fosforic - este tipul uman suplu: 
- slab,  
- cu osatură fină,  
- păr fin, mătăsos  
- cu torace îngust,  
- mâini şi degete fine şi lungi,  
- unghii ovale, dinţi ovali, “tipul intelectual”. 
 

Acest tip este: 
- nervos, agitat, anxios, 
- mai puţin robust şi rezistent la boli în comparaţie cu tipul carbonic.  
Ca analogie cu animalele, rasele de competiţie şi vacile de lapte corespund acestei 

tipologii. 
 

Tipul fluoric - este tipul uman intermediar între cele două tipologii, caracterizat 
psihomotor prin dinamie variabilă.  

Sub aspect organic, această tipologie prezintă tendinţă spre: 
- varice,  
- fibroame,  
- ulceraţii ale gambei,  
- tendinţa spre ptozele viscerale.  
Animalele cele mai identificabile cu această tipologie sunt rasele mixte. 
 

Pe lângă tipurile constituţionale principale, se cunosc şi tipuri mai rare:  
- Graphytes,  
- Ignatia,  
- Lycopodium,  
- 7atrium muriaticum,  
- 7ux vomica,  
- Sulphur şi  
- Thuja. 
 

După temperament şi comportament (care exprimă de fapt temperamentul) există o 
analogie între remediul homeopatic şi temperamentul animalului, de exemplu: 

• animale liniştite: Arnica, Bryonia 
• animale neliniştite: Aconitum, Arsenicum album, Rhus toxicodendron  
• animale agresive: Hyoscianus, Stramonium, 7atrium muriaticum 
• animale nesociabile: Sepia, Aurum, 7atrium muriaticum  
• animale răzbunătoare: 7atrium muriaticum, Ignatia  
• animale fricoase: Aconitum, Argentum nitricum, Arsenicum album, Carbo, Ignatia, 

7ux vomica, Phosphorus, Veratrum  
• animale timide, sensibile: Ignatia, Pulsatilla  
 

Stabilirea simptomelor se face cât mai amănunţit şi nuanţat, luând în considerare toate 
simptomele:  

 

Funcţionale: 
- modificarea marilor funcţii,  
- febră,  
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- vomă,  
- enterită,  
- dispnee etc. 
 

Organice 
Semnele organice sau procesele patologice vor fi ameliorate de către unele remedii cu 

tropism specific asupra:  
- artereleor şi creierului: Aconitum;  
- sânge, ficat, ovare: Lachesis;  
- ficat: Chelidonium, Podophyllum, Phosphorus;  
- rinichi: Cantharis, Solidago;  
- splină: Ceanothus;  
- inimă: Crataegus;  
- măduvă: Nux vomica;  
- piele: Saponaria, Sulfur;  
- rect: Aloe, Ruta;  
- tendoane: Rhus toxicodendron;  
- glande endocrine: Conium, Phytolaca.  
 

În procesele 
- inflamatorii acute se folosesc Aconitum şi Belladona;  
- în procesele edematoase: Apis;  
- în procesele purulente: Hepar sulfuris;  
- în cele cronice însoţite de fistulizare: Silicea;  
- în cele septice: Lachesis. 

 

Principalele semne organice sunt: 
- modificarea mărimii viscerelor,  
- prezenţa secreţiilor, excreţiilor,  
- aspectul mucoaselor şi cutisului etc.)  

 

De natură psihotropă 
- aspectul general,  
- apetitul,  
- poziţii adoptate etc.  

 

De asemenea, în stabilirea unui tablou simptomatologic cât mai complet se va urmări: 
gradul de lateralitate al semnelor clinice (stânga, dreapta sau ambilateral). 

Unele medicamente homeopatice acţionează preponderent în  
partea stângă (a inimii): Antimonum sulfuratum, Argentum nitricum, Ferrum 

phosphricum, Lachesis, Phosphorus.  
Altele au lateralitate pentru partea dreaptă : Apis, Bryonia, Chelidonium, Lycopodium, 

Sanguinaria. 
La acestea se adaugă informaţiile amănunţite despre: “modalităţile bolii”.  
“Modalităţile”  
Sunt condiţiile în care evoluează boala şi remediile recomandabile.  
În cazul în care boala are un debut rapid (Aconitum, 7ux vomica), debut lent 

(Argentum nitricum, Pulsatilla). 
- cronotropismul diurn al semnelor, adică: 
Momentul zilei:  
dimineaţa (Lachesis, Nux vomica, Silicea); seara (Licopodium). 
Anotimpul:  
primăvara şi vara (Lachesis, Natrium muriaticum, Natrium carbonicum),  
toamna (Colchicum);  



 
 
Romeo T. Cristina                                                                                                Suport Curs:  Farmacologie veterinară – Partea a II-a 

 
504 

iarna (Petroleum, Nux vomica). 
- influenţa tipului alimentaţiei,  
- factorilor de mediu (temperatură, umiditate, condiţii climatice).  
Mediul influenţează şi el terapia homeopatică: 
- vreme frumoasă (Causticum, Hepar sulfuris, Nux vomica);  
- vreme caldă (Natrium sulfuricum); 
- vreme rea (Aconitum, Belladona, Dulcamara, Calcium carbonici, Calcium 

phosphoricum, Silicea, Thuja Rhus toxicodendron); 
- vreme schimbătoare (Dulcamara, Rhus toxicodendron);  
- vânt (Aconitum, Rhododendron). 
 

Pe lângă simptomele esenţiale (apetit, sete, aspectul urinei, fecalelor), întâlnite în 
cursul unei consultaţii se pot identifica şi simptome, strict individualizate, care nu se 
întâlnesc uzual în simptomatologia clasică a bolii respective şi, de aceea, foarte importante 
în stabilirea remediilor cele mai potrivite. 

 

Simptomele fiziologice 
Sunt indicii importante în alegerea medicamentelor, situaţiile putând fi rezolvate de la 

primele semne: 
 

Apetitul:  
- refuzul laptelui: Calcium carbonicum;  
- repulsia la mirosuri: Arsenicum album, Colchicum;  
- apetit prezent, dar însoţit de slăbire: Abrotanum, Iodum, 7atrium muriaticum;  
- refuzul cărnii: Calcium carbonicum, Graphites, Pulsatilla, 7ux vomica, Sepia, 

Silicea, Sulfur;  
- refuzul grăsimii: Pulsatilla, 7ux vomica, Sepia;  
- boli alimentare: Antimonium crudum, Arsenicum album, Ipecacuanhae, 7ux 

vomica, Pulsatilla, Sulfur. 
   

  Setea: 
- polidipsia: Aconitum, Bryonia, 7atrium muriaticum;  
- oligodipsia: Arsenicum album, Lycopodium;  
- adipsie: Apis, Hepar, 7ux vomica, Pulsatilla, Sulfuris. 

   

  Eliminarea şi analiza fecalelor:  
- evacuare spastică: 7ux vomica, Ignatia, 7atrium muriaticum;  
- evacuare atonă: Opium, Silicea, Graphites;  
- fecale de nuanţă deschisă: Chelidonium; 
- fecale de nuanţă cenuşie: Săruri de magneziu;  
- fecale de nuanţă închisă: Carduus marianus, 7ux vomica, Taraxacum;  
- fecale cu consistenţă scăzută: Arsenicum album;  
- fecale cu consistenţă ridicată: 7ux vomica, Graphites, 7atrium muriaticum.  

     

   Analiza urinei:  
- reacţie acidă: Coccus cacti;  
- reacţie alcalină: Acidum benzoicum;  
- culoare deschisă: Ignatia, 7atrium muriaticum;  
- culoare închisă: Acidum benzoicum; 
- aspect tulbure: Acidum benzoicum; Berberis, Lycopodium;  
- poliurie: Gelsemium, Ignatia;  
- oligurie, anurie: Cantharis, Bryonia. 
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16.3. Instituirea tratamentului homeopatic 
 
Se face luând în calcul toţi factorii care influenţază evoluţia tratamentului:  

• constituţie,  
• temperament,  
• comportament,  
• organotropism şi lateralitate,  
• modalităţile şi simptomele fiziologice şi organice.  

 

Medicul homeopat va parcurge etapele: 
 

1. Anamneză şi examen clinic amănuntit. 
2. Alegerea celui mai potrivit remediu. 
3. Stabilirea potenţei, dozei, căii şi intervalelor de administrare. 
 

16.3.1. Anamneza şi examenul clinic 
 
Se face foarte amănunţit, luându-se în considerare:  

• evoluţia simptomatologiei şi  
• notarea a cât mai multor simptome ale animalului bolnav (simptomele “cheie” 

locale, generale, de comportament, tipul constitutiv, simptomele de lateralitate, 
modul de apariţie a bolii, momentul diurn al apariţiei bolii, sezonul şi regimul 
climatic, apetitul, setea, analiza fecalelor şi urinii, simptome paradoxale).  

 

Toate simptomele vor fi notate într-o “Fişă homeopatică” a animalului.  
Acestea vor fi analizate şi vor conduce în final la un diagnostic, în baza căruia se vor 

alege remediile cele mai potrivite bolii şi simptomelor întâlnite. 
Cunoaşterea patogeneziilor (simptome apărute după administrarea unui medicament 

homeopatic în doze mari) este primordială, patogeneziile fiind de fapt indicaţia remediului 
homeopatic.  

Considerăm că primul pas în formarea unui viitor homeopat este cunoaşterea 
patogeneziilor, care, după Hahnemann, “cu cât corespund mai bine simptomelor animalului 
bolnav, cu atât vindecarea va fi mai sigură, mai rapidă şi mai durabilă”.  

 

În cazul în care nu se cunosc patogeneziile de la animale, Wolff recomandă analogia 
cu patogeneziile umane, “suprapunerea patogeneziilor umane peste cele veterinare fiind 
aproape perfectă (lipsind doar simptomele subiective)”.  

 
Analogii ale patogeneziilor de la om şi de la animale, stabilite de Farre, Metzger şi 

Wolf se pot întâlni în lucrarea lui H.G. Wolff: Hahnemann über Homoöpathie bae 
Haustiere.  

Cele mai importante remedii homeopatice poartă denumirea de polichreste.  
 

Din polichreste fac parte:  
 

• remediile constituţionale şi  
• remediile cu organotropism specific.  

 
După Boitor şi col. (1994) cele mai importante polichreste sunt redate în tabelul 16.1. 
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Tabelul 16.1 
Polichrestele esenţiale în medicina veterinară 

 (Boitor şi col., 1994) 
 

Remediul Utilizarea 

Aconitum Boli infecţioase, stări infecţioase nespecifice, febrile, tulburări generale numai în debutul bolii 
Apis Antiinflamator, antiedematos (indirect antialergic) 
Aristolochia Activitate hormonal - mimetică (h. gonadotropi) în sterilitate 
Arnica Accidente traumatice însoţite de hemoragie, contuzii, plăgi, şoc, paralizii 
Asa foetida Procese locale purulente, dezvoltarea organelor genitale femele şi a mamelei 
Arsenicum album Enterite acute şi cronice, urmate de deshidratarea gravă şi slăbire accentuată 
Belladona Este continuarea la tratamentele cu Aconitum, cu aceleaşi indicaţii. Remediu tipic la cabaline 

Bryonia alba 
În algiile musculare şi afecţiunile dureroase, când fiecare mişcare este însoţită de durere. Animalele, 
prin faptul că preferă decubitul pe partea dureroasă, indică faptul că prin presiune durerea este 
diminuată. 

Calcium carbonicum Remediu constituţional: tipul carbonic. 
Calcium fluoricum Remediu constituţional: tipul fluoric. 
Calcium 
phosphoricum 

Remediu constituţional: tipul fosforic 

Chelidonium Remediu specific: boli specifice. 
Caneophyllum Remediu specific: uşurarea fătării. 
Colocynthis Colici spastice: spasm biliar, intestinal, urinar. 
Causticum Remediu specific: neoformaţii cutanate. 

Echinacea 
Este supranumită “antibioticul homeopatiei”, stimulează apărarea antiinfecţioasă şi fagocitoza. 
Uzual se asociază cu Aconitum şi Belladonna. 

Flor de Piedra Remediu specific: în boli hepatice şi tulburările metabolice hepatotrope. 
Graphites Remediu constituţional: tipul Graphites. 
Hekla lava Remediu specific: în boli degenerative şi proliferative ale oaselor 
Hepar sulfuris Grăbeşte colectarea şi abcedarea proceselor purulente. 
Hypericum Remediul filetelor nervoase (şi posttraumatic). 
Ignatia Remediu constituţional: tipul Ignatia. 

Lachesis 
În bolile infecţioase sau stări infecţioase septicemice. Activator al seriei albe.  
Remediu tipic pentru bovine şi pisici. 

Lycopodium Remediu constituţional: tipul Lycopodium. 
)atrium muriaticum Remediu constituţional: tipul )atrium muriaticum. 

)ux vomica 
Remediu constituţional: tipul )ux vomica. Remediu în bolile aparatului digestiv. Remediu tipic 
pentru bovine. 

Pulsatilla Activitate estrogenică. Tipică pentru bovinele cu un temperament vioi, curioase sau liniştite. 
Phosphorus Remediu constituţional: tipul fosforic. 
Phytolaca Remediu specific: în afecţiunile mamare (mai ales mamite). 
Pyrogenium Completează efectele Lachesis. 
Podophyllum Remediu specific: enterite. 
Rhus toxicodendron Remediu specific: afecţiunile aparatului locomotor (însoţite de şchiopături, tendinite, artrite). 
Sabina )ormalizarea contracţiilor uterine. 
Silicea În evoluţii infecţioase subacute sau cronice. 
Symphytum  Remediu specific: oase şi periost 
Sulfur Remediu constituţional: tipul Sulfur. Remediu al pielii. 
Thuja occidentalis Remediu constituţional: tipul Thuja 

 

În cadrul patogeneziilor, între diferitele componente dintr-o asociere aleasă greşit, pot 
să apară antagonisme, tot aşa cum într-o asociere bine chibzuită pot să apară sinergisme: 

 

Antagonismele 
 

Cele mai frecvente sunt concomitente şi au apărut ca urmare a necesităţii apariţiei de 
preparate homeopatice complexe cu trei, patru sau mai multe componente, datorită 
identificării mai multor patogenezii “cheie” la un singur pacient.  

 

)u se asociază: 
 

- 7ux vomica  cu Coffea;  
- Belladonna  cu Opium;  
- Bryonia   cu Rhus toxicodendron;  
- Hepar sulfuris  cu Mercurius;  
- Apis   cu Rhus toxicodendron;  
- Silicea   cu Mercurius;  
- Phosphorus  cu Causticum. 
Antagonismele succesive care trebuie evitate sunt cele între:  
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•••• Bryonia şi Rhus toxicodendron  
   (nu Rhus toxicodendron, după Bryonia; invers e posibil),  
•••• Mercurius, după Hepar sulfuris (invers, se poate),  
 

Se cunosc şi antagonisme folositoare, cele antidot, de exemplu:  
 

- Lycopodium - China sau  
- Ignatia - 7ux vomica, în care reacţiile prea brutale ale unui remediu pot fi atenuate 

sau anulate de antidot. 
 

Sinergismele 
 
Sinergismele simultane (sau concomitente),  
Sunt cele mai folosite şi sunt cele care urmăresc mărirea spectrului terapeutic (au fost 

cele care au justificat apariţia preparatelor homeopatice asociate), de exemplu, asocierea:  
- Aconitum – Lachesis - Echinacea foarte eficientă în combaterea hipertermiei;  
- Podophyllum - Rheum - Arsenicum album asociere în combaterea enteritelor rebele. 
 

Sinergismele complementare (sau succesive)  
Sunt utilizate când se urmăreşte finalizarea procesului de vindecare început de alte 

remedii, de exemplu: 
- Calcium carbonicum se administrează după Belladonna;  
- Sulfur, după 7ux vomica;  
- 7atrium muriaticum, după Apis;  
- Graphites, după Calcium carbonicum, administrat la rândul lui după Sulfur etc. 

 

 
16.3.2. Prepararea remediului homeopatic 

 
 

În prezent, se cunosc peste 2000 de medicamente homeopatice, dintre care doar 500 
sunt verificate total.  

În mod practic, “medicamentele” homeopatice sunt, de fapt, preparate homeopatice 
care au la bază componentele clasice, alopate, diferenţa fiind că în homeopatie se folosesc 
aproape exclusiv substanţe de origine naturală: 

 

Plantele medicinale 
 

Sunt cele mai numeroase şi se pot folosi, atât în stare proaspătă, cât şi uscată.  
Produsul vegetal brut denumit si drog reprezinta organul sau partea de planta 

recoltata si uscata mai rar in stare proaspata care se utilizeaza in scopul prepararii unui 
medicament fie la nivel de receptura sau in substante active in tratamentul unor afectiuni 
umane. 

Plantele aromatice contin, pe langa principiile active, si un ulei volatil.  
Aceasta isi gaseste utilizare in terapie, alimentatie, cosmetica si industria parfumului. 
Plantele pot proveni din flora spontana sau pot fi plante de cultura.  
Orice planta apartine unei specii care face parte dintr-un gen care, la randul sau, 

apartine unei familii.  
In cadrul aceleasi specii pot exista mai multe subspecii; diferenta dintre ele facandu-

se pe baza unor criterii: morfologice, chimice, citologice. 
 

Recoltarea 
- aceasta se recomanda a fi facuta in momentul in care plantele medicinale contin o 

cantitate maxima deprincipii active.  
Momentul optim este strans legat de dezvoltarea plantei. Continutul in substante 

active poate fi influentat de altitudine, gardul de umiditate al solului, de momentul zilei in 
care se face recoltarea, de temperatura etc. 
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Momentul recoltarii 
- mugurii se recolteaza primavara inainte de momentul desfacerii lor; 
- scoarta se recolteaza tot primavara pana in momentul aparitiei primelor frunze; 
- frunzele, se recomanda recoltarea în zilele frumoase, cu excepția frunzelor care 

contin uleiuri volatile, care se recolteaza intr-o zi noroasa.  
Recoltarea frunzelor incepe de la baza plantei și se continua catre varf. 
- florile, in functie de specia respectiva, pot fi recoltate sub forma de boboc, la 

maturitate cand sunt complet desfacute sau in orice stadiu. 
-fructele si semințele se recolteaza in stadiul de maturitate (cu unele exceptii) 
- rizomii si rădăcinile, se recolteaza primavara, respectiv toamna. 
 

Tehnica recoltarii 
- mugurii se recolteaza manual 
- scoarta se recolteaza prin dezlipire cu cutitul, prin incizii; 
- frunzele se recolteaza manual 
- florile se recolteaza manual, se taie cu foarfeca sau prin scuturare 
- frunzele se recolteaza manual sau mecanizata; 
- fructele se recolteaza manual prin scuturare sau cu ajutorul unor piepteni speciali; 
- radacinile si  rizomii se recolteaza manual, cu ajutorul harletului, lopetii. 
 

Sortarea produselor vegetale 
Dupa recoltare produsele vegetale sunt transportate in ambalaje corespunzatoare, 

bine aerisite, catre locul de uscare. Pregatirea pentru uscare necesita selectionarea 
produsului recoltat.  

Astfel sunt indepartate corpurile străine, organele care apartin altor plante, unele 
substante minerale. Tot in cadrul acestei operatii unele operatii de plante, cum ar fi: 
scoarta, redacinile, rizomii, sunt tăiate la dimensiuni convenabile. 

 

Uscarea produselor vegetale 
Plantele recoltate si sortate sunt supuse imediat unui proces de uscare. de regula, 

dupa recoltare incepe, de fapt, procesul de degradare a constituientilor celulari inclusiv a 
principiilor active.  

Aceste procese implica reactii de hidroliza, oxidare, izomerizare, polimerizare, toate 
catalizate enzimatic.  

Actiunea enzimelor poate fi oprita prin scaderea continutului de apa sau modificarea 
temperaturii de conservare (cea mai practica metoda prin care se poate face oprirea acestui 
proces este uscarea produselor vegetale până la umiditatea de 10-15 procente.  

Umiditatea remanentă este redusa și nu poate determina procese microcbiologice.  
Prin eliminarea apei volumul si greutatea produselor vegetale scade, iar forma lor 

initiala se schimba (ex. frunzele se incretesc, scoarța se încovoiază, suprafata rizomilor, a 
radacinilor devine striată. 

Uscarea naturala 
- se face in aer liber la soare sau la umbra (astfel se usucă rizomii, radacinile, fructele, 

semintele si unele flori, de regula albe si respectiv, galbene). 
- nu se recomanda uscarea la soare a partilor aeriene, a frunzelor si a florilor colorate. 
- pentru uscarea in aer liber sunt folosite încăperi speciale amenajate in acest scop.  
Acestea trebuie sa aiba o buna ventilatie astfel incat aerul, incarcat cu vapori de apa, 

sa poata fi indepartat cu usurinta. 
- intervalurile de timp alocate uscării sunt variabile, in functie de anotimp si de 

conditiile atmosferice. 
Uscarea artificiala 
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- avantajul major comparativ cu uscarea naturala este că prin aceasta metodă procesul 
de uscare se desfasoara în timp mult mai scurt fiind prevenite degradarile principiilor 
active conținute. 

- temperatura de uscare poate fi reglata in functie de natura compusilor chimici 
continuti in planta respectiva, astfel incat principiul activ final obtinut sa fie de o calitate 
superioara. 

- in zonele in care se practica uscarea artificiala se asigura circulatia continua a 
aerului cald, astfel incat temperatura sa fie uniforma in toata incinta respectiva. 

- la uscarea peoduselor se utilizeaza, de regula, o temperatura medie de 40-50*C, 
rareori mai ridicat (60-70*C). 

- produsele vegetale care contin ulei volatil se usuca la o temperatura de 30-35*C. 
Uscarea in vid  
Da rezultate bune, produsul isi mentine aporape neschimbate toate proprietatile care 

le avea in stare proaspata. 
- aceasta modalitate se recomanda plantelor care contin uleiuri volatile; acestea 

trebuie uscate repede, la o temperatura cat mai joasa. 
- uscarea se mai poate face în etuve dotate cu pompe de vid. Uneori putem folosi pt. 

procesul de uscare si radiatiile infrarosii. 
Liofilizarea  
Este un procedeu rapid, bun, apa fiind eliminata din produsul vegetal printr-un proces 

de sublinare. 
 

Stabilizarea produselor vegetale 
Stabilizarea produselor vegetale se poate face prin introducerea produselor proaspat 

recoltate pt. un interval scurt de timp in alcool fierbinte. 
- mentinerea produselor se face la o temperatura de 60ºC, timp de o ora. 
- vizeaza precipitarea unor principii active cu anumita saruri. 
 

Conditionarea produselor vegetale 
- produsele vegetale sunt supuse unei moi selecionari in vederea aducerilor la un grad 

de puritate, cont. de farmacopeea in vigoare. 
- sunt indepartate partile de planta alterate, mucegaite, degradate in timpul uscarii. 
 

Ambalarea 
- produsele vegetale, inainte de a fi expediate, trebuie sa fie ambalate: florile se 

ambaleaza in saci de hartie, frunzele si partile aeriene se ambaleaza in saci de panza, 
redacinile pot fi ambalate in saci de panza. 

 

Etichetarea  
- denumirea stiintifica 
- denumirea populara 
- partile de planta care sunt ambalate 
- adresa unitatii furnizoare 
- numarul lotului 
- greutatea neta/bruta 
- datele de identificare ale buletinului care reglementeaza calitatea. 
- pe eticheta se precizeaza daca produsele sunt toxice sau nu: produsele toxice sunt 

marcate pe eticheta cu cap de mort. 
 

Depozitarea si conservarea 
- conservarea depinde in mare masura de calitatea lor și de principiile active pe care 

le contine. 
- plantele vegetale care contin principii active toxice depozitarea se face in incaperi 

complet separate special. 
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- plantele vegetale care contin uleiuri volatile se conserva in vase inchise si la 
temperaturi de 19ºC. 

Factorii care pot influenta in mod negativ conservarea: temperatura, arerul, 
umiditatea, lumina, poluarea microbiana. 

 

Principiile active care le pot contine produsele vegetale 
Glucide: fructoza, glucoza, galactoza, ramnoza, 
oxidele (ozidele) sunt combinatiile glicozilice rezultate prin legarea electrica (prin 

intermediul oxidului glicozilic) a doua sau mai multe molecule de oza. (ex. maltoza, 
celobioza, gentiobioza). 

- amidon 
- imulina 
- celuloza 
- poliuronidele (compusi macromoleculari de origine glucidica, care au prin molecula 

lor acizi uronici, acid glupuronic, acid galacuronic). 
- heteroxide 
- vitamina - acid ascorbic 
- compusi fenolici cu nuclee benzoatice, cu structura propochimica, cu structuri 

cumarinica, ligmatica 
Compusi cu structura flavonoidică 
- fosfolipide (lecitina) 
- glicerinele 
- prostaglandina 
- parafina 
Compusi aromatici 
- monocitrici 
- bicitrici       ex: naftochionic 
- tricitric        ex: santonele 
- izoprerozide, monoterpene, dipertene, triterpene steronice, carotenozide, alcaloizi. 

 

În farmacopeele homeopatice (existente deja în multe ţări: SUA, Brazilia, India, 
Franţa, Germania etc.), sunt redate, sub formă de monografii, plantele, principiul folosit, 
modul şi momentul recoltării (tabelul. 16.2). 
 
Tabelul 16.2 

Denumirea celor mai utilizate droguri vegetale în homeopatie 
(Sursa: Trif şi Curtui 1997) 

 

Denumirea latina Denumirea indigena Familia Tipul 

Achilea millefolium  Coada şoricelului  Compositae  M 
Adonis vernalis Ruscuţa de primăvară Ranunculaceae  MT 
Agrostema githago )eghina Caryophylaceae  T 
Aloe spp. Sabur Liliaceae  M 
Althaea officinalis  )alba mare  Malvaceae  M 
Amaranthus retroflexus Ştir Amaranthaceae  T 
Anemone spp. Floarea paştelui Ranunculaceae  T 
Arctium lappa Brusture  Compositae  M 
Aristolochia clematitis Cucurbeţică, Mărul lupului Aristolochiaceae  MT 
Artemisia absinthium  Pelin alb Compositae  MT 
Arum maculatum Rodul pământului Araceae MT 
Atropa belladonna  Mătrăgună  Solanaceae  MT 
 Berberis vulgaris Drăcilă, Lemn galben Berberidaceae  MT 
Beta vulgaris Sfecla Chenopodiaceae  TF 
Betula verrucosa Mesteacăn Betulaceae  M 
Calendula officinalis  Gălbenele Compositae  M 
Caltha laeta Calcea calului Ranunculaceae  T 
Capsella bursa pastoris Traista ciobanului Cruciferae  M 
Carum carvi Chimen Umbelliferae  M 
Centaurea cyanus  Albăstrele  Compositae  M 
Centaurium umbellatum  Fierea pământului  Gentianaceae  M 
Chelidonium majus Rostopască Papaveraceae  M 
Cichorium inthybus  Cicoare Compositae  M 
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Conium maculatum Cucuta Umbelliferae  MT 
Convalaria majalis  Lăcrămioare  Liliaceae  MT 
Coronilla varia Coronişte Leguminosae  MT 
Corylus avelana Alunul Betulaceae  MT 
Crategus monogyna Păducel Rosaceae  M 
Cynachum vincetoxicum  Iarba fiarelor Asclepiadaceae  T 
Cynara scolimus  Anghinare  Compositae  M 
Datura stramonium  Ciumăfaie, Laur Solanaceae  MT 
Delphinium consolida )emţişor de câmp Ranunculaceae  T 
Digitalis purpurea  Degeţel roşu Scrophulariaceae  M 
 Equisetum arvense Coada calului Equisetaceae  M 
Euphorbia cyparissias Laptele câinelui Euphorbiaceae  T 
Fagus silvatica Fag  Fagaceae  MT 
Foeniculum vulgarae Fenicul, Chimen dulce Umbelliferae  M 
Glycyrrhiza glabra Lemn dulce Leguminosae  M 
Hedera helix Iedera  Araliaceae  MT 
Heleborus purpurascens Spânz Ranunculaceae  MT 
Hippophae rhamnoides Cătina de râu Eleagnaceae  M 
Hordeum vulgare  Orz  Gramineae  FMT 
Humulus lupulus Hamei Cannabaceae  M 
Hyoscyamus niger  Măselariţă  Solanaceae  MT 
Hypericum perforatum Sunătoare Theaceae  MT 
Juglans regia )uc  Juglandaceae  M 
Juniperus communis Ienupăr Cupresaceae  M 
Laburnum anagyroides Salcâm galben Leguminosae  M 
Lamium album  Urzica moartă  Labiatae  M 
Leonurus cardiaca  Talpa gâştii  Labiatae  M 
Ligustrum vulgare  Lemn câinesc  Oleaceae  MT 
Linum usitatissimum Inul Linaceae  M 
 Lycopodium clavatum Pedicuţă  Lycopodiaceae  M 
Malva silvestris  )alba de pădure  Malvaceae  M 
Matricaria chamomilla  Muşeţel  Compositae  M 
Melilotus officinalis Sulfina Leguminosae  MT 
Mentha piperita  Mentă, Izmă  Labiatae  M 
)erium oleander  Lenadru, Oleandru  Apocynaceae  MT 
Papaver rhoeas Macul roşu Papaveraceae  MT 
 Pinus silvestris Pin Pinaceae  M 
Plantago spp. Pătlăgină  Plantaginaceae  M 
Polygonum aviculare Troscot Polygonaceae  M 
Polygonum hydropiper Piperul de baltă Polygonaceae  MT 
Potentilla anserina Coada racului Rosaceae  M 
Primula officinalis  Ciuboţica cucului  Primulaceae  M 
Prunus spinosa Porumbar  Rosaceae  M 
Quercus spp. Stejar, Gorun, Cer Fagaceae  M 
Ranunculus spp. Piciorul cocoşului Ranunculaceae  T 
Ricinus communis Ricinul Euphorbiaceae  MT 
Robinia pseudoacacia Salcâm Leguminosae  MT 
Rosa canina Măceş Rosaceae  M 
Rumex spp. Măcriş Polygonaceae  MT 
Salix alba Salcia albă Salicaceae M 
Salvia officinalis  Jaleş de grădină  Labiatae  M 
Sambucus nigra  Soc  Caprifoliaceae  M 
Saponaria officinalis Săpunariţa Caryophylaceae  MT 
Secale cereale  Secara  Gramineae  FM 
Sinapis spp. Mustar Cruciferae  MT 
Solanum nigrum  Zârnă  Solanaceae  T 
Sorghum halepense  Costrei  Gramineae  T 
Symphytum officinale  Tătăneasă  Boraginaceae M 
Taraxacum officinale  Păpădia  Compositae  M 
Thymus spp.  Cimbru Labiatae  M 
Triticum aestivum Grâu  Gramineae  FM 
Tulia spp. Tei  Tiliaceae  M 
Tusilago farfara  Podbal  Compositae  M 
Urtica dioica Urzica mare, Urzica vie Urticaceae  M 
Vaccinium vitis idaea  Merişor de munte  Ericaceae  M 
Valeriana officinalis  Odolean Valerianaceae  M 
Veratrum album  Ştirigoaie  Liliaceae M 

Verbascum phlamoides  
Lumânărică,  
Coada vacii  Scrophulariaceae  M 

Viola tricolor Trei fraţi pătaţi Violaceae  M 
 
M     =   Medicinala,  
T      =   Toxica,  
MT   =   Medicinala sau Toxica,  
FM   =   Farmaceutica sau Toxica  
FMT =   Farmaceutica, Medicinala, Toxica 
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Tehnica:  
- plantele întregi şi frunzele se recoltează în perioada de înflorire, florile înainte de 

înflorirea totală. Tot de origine vegetală sunt considerate şi ciupercile, precum şi 
unele răşini sau secreţii ale plantelor. 

 

Metalele şi mineralele 
 

Acestea sunt, în general, cuprul, argintul, aurul, fierul, ca atare sau sub formă de săruri 
(fosfat, clorură), sulful, siliciul, chiar şi unele substanţe chimioterapice. 

 

Animalele 
 

Sunt animale întregi, organe sau insecte, de obicei, omorâte înaintea prelucrării ex: 
• albina = Apis mellifica); 
• bila de bou = Fel tauri; 
 

Insecte uscate 
 

- gândacul de de frasin (Cantharis Lita vesicatoria),  
- păianjeni: Aranea avicularis (păianjenul păsăresc), Latrodectus mactans (Văduva 

neagră),  
- furnicile: Formica rufa (furnica roşie).  
 

De la animalele inferioare vii se recoltează:  
 

Produse de secreţie sau excreţie: 
 

• Lachesis (venin) Naja tripudians (şarpele cu ochelari),  
• Vipera ursini sau Vipera berus, vipera şi vipera cu corn  
• Bufo (secreţia Broaştei râioase).  
 

Se mai pot folosi şi:  
• organele animalelor: (hipofiză, pancreas, suprarenale, ochi etc.) 
 

)osodele (noxe) 
 

Sunt în general de origine microbiologică:  
 

• culturi microbiene,  
• secreţii cu conţinut în bacterii şi virusuri sau alte secreţii,  
• excreţii patologice.  
 

Pentru a putea fi utilizate, acest tip de “materii prime” vor fi sterilizate obligatoriu.  
Din sursele homeopatice enumerate se vor prepara: tincturi şi soluţii solubilizate prin 

triturare. 
 

Tincturile 
 

În funcţie de compoziţia plantelor, suculenţa sau gradul de uscare se pot prepara mai 
multe tipuri de tincturi mame, după procedura obişnuită, din care se vor face diluţiile 
terapeutice: 

 
Tincturi din plante proaspete cu suc abundent 

 
Tehnica:  
- plantele proaspete se mărunţesc, se zdrobesc şi se presează.  
- sucul obţinut se va amesteca cu o cantitate egală de alcool etilic 90° (g/g) în sticle 

colorate, 10 zile, la temperatura camerei (15-20°C), obţinându-se tinctura I.  
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- reziduul de plantă rămas în urma presării se acoperă cu o cantitate egală de alcool 
etilic 90° (g/g) şi se lasă la extras, în aceleaşi condiţii (temperatura camerei) 10 zile.  

- tinctura obţinută se va decanta (reziduul mai presându-se o dată).  
Se va obţine astfel tinctura II. Cele două tincturi iniţiale se amestecă bine, se lăsă să 

decanteze bine, după care se filtrează, obţinându-se tinctura mamă (figura 16.1).  
 

 
 

Fig. 16.1. Flacon cu tinctura mamă. 
 

La obţinerea primei diluţii decimale (DH 1) se va ţine cont de faptul că tinctura mamă de la care se porneşte, conţine o cantitate 
dublă de alcool (provenită de la tinctura I, respectiv II), deci nu se prepară 1:10 ci 2:20 (în consecinţă, prima diluţie centezimală (CH 
1) se prepară 2:100 şi nu 1:100). 

 

Tincturi din plante proaspete cu suc foarte puţin. 
 

Tehnica:  
- planta proaspătă va fi mărunţită şi apoi triturată până la obţinerea unei consistenţe 

păstoase.  
- aceasta se va acoperi cu o cantitate egală (g/g) de alcool etilic 90°,  
- se acoperă şi se păstrează 10 zile la temperatura camerei.  
- apoi se decantează şi se filtrează.  
- Diluţiile se vor face 1:10 (decimale) sau 1:100 (centezimale). 

 

Tincturi din plante uscate. 
 

Tehnica:  
- planta/partea plantei uscată se va tritura până la obţinerea unei pulberi omogene.  
- Aceasta se va acoperi cu alcool 70° (g/g) în proporţia 1 parte drog uscat: 9 părţi 

alcool. În cazul tincturii mamă de Calendulla, proporţia de amestec va fi de 1:19. 
- Condiţiile de păstrare şi filtrare vor fi la fel ca la celelalte tincturi.  
- Potenţa considerată: DH 1. 

 

Tincturi din materii animale uscate. 
 

Tehnica:  
-  insectele uscate, secreţiile şi excreţiile animalelor inferioare sau organele vor fi 

prelucrate identic cu preparatele din plante uscate. Potenţa tincturilor va fi 
considerată: DH 1. 

 
Soluţiile homeopatice. 

 
Acestea pot fi obţinute fie prin solubilizarea într-un solvent a unor substanţe de natură 

chimică, fie prin solubilizarea unor metale, minerale sau materii animale, iniţial insolubile. 
 

Soluţii obţinute din substanţe chimice (solubile) 
 

Acestea se prepară după metode homeopatice obişnuite.  
Excipienţii sunt: apa distilată, bi sau tridistilată, alcool etilic de diferite concentraţii, 

preparările făcându-se în potenţe decimale sau centezimale. 
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Soluţiile obţinute din minerale sau animale (insolubile). 
 

Substanţele insolubile vor fi supuse unor faze de mărunţire cât mai fină, prin triturare, 
în diluţii centezimale.  

Se consideră că orice substanţă care este insolubilă, după trei diluţii centezimale (prin 
triturare) va deveni solubilă la un grad de diluţie 1:1.000.000. 

 

Tehnica:  
- medicamentul fin triturat se va amesteca cu excipient (cel mai adesea lactoza) pentru 

prima diluţie CH 1, astfel: excipientul se va cântări (pentru prima diluţie CH 1), se va tritura 
în cantităţi mici, pentru a se acoperi porii mojarului,  

- apoi se va adăuga medicamentul de solubilizat cu aproximativ o treime din 
excipient.  

- se va tritura energic căutându-se obţinerea unui diametru cât mai mic al particulelor 
(farmacopeele de homeopatie indică diametre de sub 10 µm la peste 80% din particule, 
nefiind permise diametre mai mari de 50µm). 

- datorită diametrului mic şi adezivităţii particulelor la pereţii mojarului, pereţii 
acestuia se vor răzui cu lamele sau linguriţe de plastic, adăugându-se treptat toată cantitatea 
de excipient (figura 16.2). 

 
 

Fig. 16.2. Flacoane cu preparate homeopatice. 
 

Farmacopeele homeopatice, diluţiile centezimale se obţin după triturarea timp de 30 
de minute, 10 min. pentru fiecare treime de excipient care trebuie încorporat (sursele 
germane dublează această perioadă). 

Pentru a doua diluţie, CH 2, se va lua 1g. din diluţia CH 1, care se va amesteca cu 99 
grame excipient. Pentru CH 3, se va lua 1g. din diluţia CH 2, care se va amesteca cu 99g 
excipient. De la diluţia următoare, CH 4, diluţiile se pot efectua cu apă distilată sau cu 
alcool etilic, respectiv diluţia CH 4 se prepară cu apă bidistilată (0,1g CH 3 şi 10ml apă 
bidistilată). După CH 4 se pot executa şi soluţii alcoolice. Tincturile mame, odată obţinute, 
trebuie controlate, farmacopeele indicând: 

 

Analiza capilară 
 

 

Tehnică: tincturile se vor îmbiba în fâşii de hârtie de filtru care se vor usca.  
După uscare, pe benzile de hârtie vor rămâne dâre caracteristice fiecărei tincturi (care 

se găsesc în caracteristicile tincturilor). 
 

Cromatografia pe hârtie 
 

Tehnica: se bazează tot pe acelaşi principiu, petele specifice obţinute fiind evidenţiate 
mult mai bine prin utilizarea reactivilor. 

 

Formulările homeopatice 
 

Formulările din homeopatie sunt cele care se administrează pe: 
- cale orală (soluţiile apoase sau alcoolice, granulele, globulele în furaje sau apă), 
- cale externă (soluţii externe, tincturile, unguentele) sau  
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- formulări injectabile care se administrează pe cale i.m. sau s.c. (sau i.v., de obicei în 
cazuri de urgenţă).  

Calea intrarectală (supozitoare) nu este utilizată prea frecvent în medicina veterinară. 
 

Soluţiile 
 

 

Soluţiile utilizate pentru uzul intern sunt, de obicei, soluţii apoase sau alcolice 
potenţate (figura 16.3.).  

În cazul soluţiilor injectabile, în plus, trebuie să se reţină că: 
•••• la ultimele potenţe, în cazul diluţiilor decimale şi la ultima potenţă în cazul diluţiilor 

centezimale, preparările se vor face cu apă bidistilată; 
•••• sterilizarea este obligatorie şi se face prin autoclavare; 
•••• soluţiile se pot izotoniza, dar în mod exclusiv cu clorură de sodiu. 

 

Granulele şi globulele 
 

Sunt sfere sau sferule de diferite dimensiuni:  
• 50-60mg (granulele) sau  
• 3-5 mg (globulele). 
 

a. Granulele 
Sunt sfere (micropilule) din lactoză sau zaharoză, impregnate cu soluţii homeopatice 

(uzual, potenţe joase). Unele farmacopee (germană) nu admit alt excipient decât lactoza, 
altele admit şi adăugarea stearatului de magneziu (maxim 2%), behenatului de calciu 
(maxim 2%) sau amidonului (maxim 10%). Granulelor li se mai spune şi tablete. 

 

b. Globulele 
Sunt sferule mici, de dimensiunea unor alice, cu mărimi de la Nr.1 (cca. 550 

glob./gram) până la Nr.10 (2 glob./gram): 
Globule )r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Globule / gram 500 250 120 80 30 25 10 5 3 2 
 

 
 

Fig. 16.3. Potenţarea unei soluţii homeopatice. 
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Fig. 16.4. Granule şi tehnica de impregnare a granulelor. 
 

Tehnică: 
- nucleele de excipient ale granulelor sau globulelor se impregnează cu diluţia 

homeopatică indicată (figura 16.4),  
- în vase închise de sticlă, prin agitare prelungită, după care se usucă la aer.  
- granulele şi globulele vor purta numele diluţiilor cu care sunt impregnate. 

 
Tincturile mamă 

 

Se prepară cu alcool de diferite concentraţii şi se utilizează strict extern.  
Unele farmacopee homeopatice admit adaosuri de 10% glicerină. 

 

Unguentele 
 

 

Se prepară din tincturi mamă (uzual 10% din greutatea totală a unguentului).  
Excipientul este, de obicei, unguentul simplu (vaselina + lanolina 9:1).  
Pe lângă cunoaşterea patogeneziilor şi polichrestelor, pentru reuşita tratamentului 

homeopatic trebuie alese corect: potenţa, doza, calea şi intervalul de administrare. 
 

Alegerea potenţei (diluţia) 
 

Alegerea potenţei în homeopatie este puţin importantă, în comparaţie cu alegerea 
medicamentului.  

Se pare că, alegerea unei diluţii (decimale sau centezimale) nu este esenţială, ea fiind 
legată de tradiţie sau şcoala de homeopatie, de altfel homeopaţii având convingerea că 
potenţe identice ale celor două serii (DH sau CH) au efect asemănător (doar că diluţiile CH 
acţionează mai lent, comparativ cu diluţiile DH (vezi Principiul potenţării). 

Unele aspecte legate de evoluţia bolii, felul şi originea remediului, reactivitatea 
animalului sunt, totuşi, de luat în calculul instituirii tratamentului, astfel: 

• în bolile acute, de regulă, se vor folosi potenţe joase (mici): DH1-DH6 sau CH1-
CH3, efectul unei administrări având o durată de 2, maximum 4 ore, durata tratamentului 
nedepăşind 4 săptămâni.  

Există şi homeopaţi care susţin că uzul potenţelor joase nu este obligatoriu, 
cunoscându-se rezultate foarte bune şi cu potenţe înalte 

• în bolile subacute se vor folosi de regulă potenţele mijlocii (DH7-DH19 sau CH4-
CH9); efectul administrărilor se întinde pe durata a 12-24 ore (1-2 administrări/zi); 

• în bolile cronice se va apela la potenţe înalte (mari), respectiv de la DH20 (CH10-
CH30).  

Efectul unei administrări va avea o durată de 2 săptămâni.  
Repetările în această situaţie se vor aplica la intervale de 15-30 zile, pe durate lungi de 

timp (luni). Aşa cum se poate vedea, administrările sunt foarte dese în cazul bolilor acute, 
ele rărindu-se substanţial în cazul afectelor cronice (tabelul 16.3).  

De asemenea, potenţele se vor alege în funcţie de felul şi originea remediului.  
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Tabelul 16.3 
Criterii de alegere a remediului homeopatic potrivit 

 (Cristina, R.T.  2007) 
 

Diluţia 
Potenţa 

recomandată 
Tipul Bolii Reacţia organică Funcţia afectată 

Originea 
remediului 

 
 
 
DH 20    CH 10 

 
 
 

Î)ALTĂ 

 
 

CRO)IC 
1-2 administrări la 

15 - 30 zile 

H 
I 
P 
O 
E 
R 

 
Senzorială 

 
 

PSIHICĂ 

 
Toxine animale 
 
Metale 
 
Vegetală 

DH 19      CH 9 
.                       . 
.                       . 
.                       . 
.                       . 
.                       . 
.                       . 
DH 7        CH 4  

 
 
 
 

MEDIE 

 
SUBACUT 

 
1 -2 administrări/zi 

G 
I 
E 

---------------- 
H 
I 
P 
E 

 
 
 

Funcţională 
 
 

CO)STITUŢIO)ALĂ 

 
 
 
Minerală 

DH 6        CH 3 
DH 5               . 
DH 4               . 
DH 3       CH 2 
DH 2               . 
DH 1      CH 1 

 
 
 

JOASĂ 

 
 

ACUT 
mai multe 

administrări pe zi 

R 
E 
R 
G 
I 
E 

 
 

Lezională organică 
 

ORGA)OTROPĂ 

 
 
Vegetală 

 
Alegerea dozei şi a căii de administrare 

 

Deşi pare de neconceput pentru alopaţi, doza în homeopatie, nu este imperios exactă, 
important fiind ca remediul să ajungă pe un “teren reactiv”, după absorbţie. Majoritatea 
homeopaţilor au stabilit dozaje în funcţie de talia animalelor (tabelul 16.4). 

 
Tabelul 16.4 

Dozarea remediilor homeopatice în functie de talia animalului 
 

Per os Injectabil 
TALIA soluţii, 

breuvaje 
granule pulberi 

Extern s.c., i.m., 
i.v. 

Intrarectal 

Mari 
20 - 60 
picături 

- în furaje 
tincturi 
unguente 

5 - 10 ml,  
rar i.v. 

- 

Mici 
10 - 20 
picături 

1-2/ 
administrare 

direct sau în 
hrană 

tincturi 
unguente 
creme 

1 - 5 ml 
nu i.v. 

? 

 

)ota: Pentru talia mijlocie se va alege media. 
 

Alegerea dozelor şi a căii de administrare se face în funcţie de talia animalelor.  
Administrarea se face cu instrumentar specific (sticle de breuvaj, linguriţe şi pensete 

din plastic, seringi din plastic etc.).  
Cu rol orientativ s-a convenit şi o corespondenţă între diversele forme homeopatice: 1 

vf. cuţit de pulbere = 5 picături soluţie = 5 globule = 1 granulă (tabletă).  
Aşa cum s-a arătat şi la alegerea potenţelor, intervalul de administrare este foarte 

variabil în funcţie de forma clinică, homeopaţii venind cu recomandări ajutătoare care vor 
delimita momentele administrărilor.  

 
Cele mai importante recomandări sunt: 
 
• tratamentele nu se repetă decât după dispariţia efectelor dozei precedente; 

repetarea se instituie numai dacă reapar simptomele bolii; 
• dacă se doreşte reînnoirea tratamentului, după o perioadă de întrerupere, se va 

schimba potenţa. 
• în cazul în care un tratament homeopatic nu prezintă rezultate favorabile, se pot 

incrimina următoarele cauze: 
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• medicamentul sau potenţa prescrisă nu au fost cele mai potrivite; 
• prepararea remediului homeopatic nu a fost corectă sau din materii prime 

necorespunzătoare; 
• medicul homeopat nu a cunoscut patogeneziile şi din această cauză nu a prescris 

medicamentul cel mai potrivit; 
• medicul homeopat nu a administrat dozajul corect la frecvenţa de administrare 

corectă; 
• reactivitatea animalelor este slabă, blocată sau absentă (procese grave, 

disfuncţionalităţi organice, cancer etc.); 
• întreţinerea şi habitusul animalelor sunt total necorespunzătoare. 
În aceste situaţii, medicul homeopat va căuta să îmbunătăţească condiţiile de 

alimentaţie, zooigienă, să schimbe potenţa sau să utilizeze un remediu intermediar (ex. 
Echinacea, Sulfur sau o nosoda). 

Sunt situaţii când terapia homeopatică are oarecare semne pozitive, dar ameliorarea 
este prea lentă sau este de scurtă durată. În aceste situaţii se vor administra potenţe mai 
înalte şi se va încerca stimularea reactivităţii. 

În cazul în care tratamentele homeopatice sunt urmate de înrăutăţirea stării de 
sănătate, explicaţiile pot fi următoarele: 

• dacă simptomele se intensifică doar pasager, se poate considera că este “faza de 
înrăutăţire” explicată de homeopaţii de şcoală veche ca fiind de bun augur.  

Aceştia considerau că medicamentul a fost bine ales, dar potenţa a fost apreciată greşit 
(prea joasă) sau este vorba de o reacţie toxică. În aceste situaţii se recomandă întreruperea 
timp de 24 ore a tratamentului şi apoi continuarea cu o potenţă mai înaltă; 

• dacă simptomele se intensifică şi boala evoluează - se poate încerca stimularea 
suplimentară a reactivităţii; 

• dacă apar simptome identice cu cele patogenezice ale medicamentului se va apela 
la antidotul specific sau se va continua cu acelaşi remediu, dar într-o diluţie mai mare; 

• dacă apar şi alte boli în timpul terapiei, boala nou apărută va fi tratată în mod 
suplimentar. 

Terapia homeopatică, deşi privită cu neîncredere, merită o atenţie mai mare din partea 
medicinii alopate, homeopatia putând fi asociată cu succes, aşa cum s-a desprins din 
ultimele studii, chimioterapiei, antibioterapiei, sulfamidoterapiei sau mineraloterapiei (mai 
puţin, este adevărat, corticoterapiei sau terapiei antiinflamatorii). 

Începând cu anii ’60 în Europa, dar şi în America, principiile homeopatiei au prins tot 
mai multă substanţă şi în medicina veterinară.  

Văzută ca o alternativă solidă la terapia clasică, homeopatia tinde să acopere un 
deziderat foarte important, şi anume: produse animaliere mai sănătoase, libere de reziduuri 
nocive sănătăţii omului. 

Asocierile homeopatice sunt practic nelimitate, cu aplicabilitate deplină şi în medicina 
veterinară.  

Pentru justificare, în cele ce urmează vom prezenta doar câteva produse de 
homeopatie veterinară tipizate, din multitudinea de preparate cu circulaţie în Europa.  

Din raţiuni de spaţiu în acest subcapitol nu au fost incluse numărul foarte mare de 
“materia medica homeopatica” (care pot fi întâlnite în orice farmacopee homeopatică, 
asocierea remediilor fiind la latitudinea şi priceperea fiecărui terapeut), precum şi fişe 
homeopatice, reamintindu-ne de dictonul hahnemian: “7u există boli, există doar bolnavi”. 
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16.3. Alte mijloace de terapie nespecifică 
 

 

In afara homeopatiei, în medicina veterinară se cunosc încercări terapeutice şi cu 
Florile lui Bach, bazat pe calităţile terapeutice ale petalelor a diferite flori transformate în 
soluţii buvabile. 

De asemenea, acupunctura, cu o tradiţie milenară, preluată de la popoarele asiatice, 
se bazează pe remedierea dezechilibrelor energetice (cu ajutorul unor mijloace specifice 
figura 5) cunoscând meridianele energetice (în număr de 12) existente atât la om cât şi la 
animale. 

 

 
 

Ace de acupunctură 
 

 
 

Plantă moxa 
 

 
 

Suport metalic pentru moxa 
 

 
 

Ţigară moxa 
 

Fig. 5. Mijloace specifice acupuncturii. 
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