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Rememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatorii

SNCSNCSNCSNCSNCSNCSNCSNC este alcătuit din este alcătuit din este alcătuit din este alcătuit din este alcătuit din este alcătuit din este alcătuit din este alcătuit din: : : : : : : : 

–– creier creier creier creier creier creier creier creier şşşşşşşşi i i i i i i i 
–– măduva spinăriimăduva spinăriimăduva spinăriimăduva spinăriimăduva spinăriimăduva spinăriimăduva spinăriimăduva spinării,,,,,,,,

El este implicat El este implicat El este implicat El este implicat El este implicat El este implicat El este implicat El este implicat îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: 

–– controlul controlul controlul controlul controlul controlul controlul controlul şşşşşşşşi coordonarea mii coordonarea mii coordonarea mii coordonarea mii coordonarea mii coordonarea mii coordonarea mii coordonarea mişşşşşşşşcăriicăriicăriicăriicăriicăriicăriicării, , , , , , , , 
–– îîîîîîîîn memorare n memorare n memorare n memorare n memorare n memorare n memorare n memorare şşşşşşşşi i i i i i i i 
–– conconconconconconconconşşşşşşşştientientientientientientientienŃŃŃŃŃŃŃŃa.a.a.a.a.a.a.a.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Unitatea funcUnitatea funcUnitatea funcUnitatea funcUnitatea funcUnitatea funcUnitatea funcUnitatea funcŃŃŃŃŃŃŃŃională a SNCională a SNCională a SNCională a SNCională a SNCională a SNCională a SNCională a SNC = = = = = = = = neuronulneuronulneuronulneuronulneuronulneuronulneuronulneuronul alcătuit din alcătuit din alcătuit din alcătuit din alcătuit din alcătuit din alcătuit din alcătuit din::::::::

-- corpul neuronului, corpul neuronului, corpul neuronului, corpul neuronului, corpul neuronului, corpul neuronului, corpul neuronului, corpul neuronului, 
-- dendrite dendrite dendrite dendrite dendrite dendrite dendrite dendrite şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- axon.axon.axon.axon.axon.axon.axon.axon.

Impulsul nervos la nivelul neuronuluiImpulsul nervos la nivelul neuronuluiImpulsul nervos la nivelul neuronuluiImpulsul nervos la nivelul neuronuluiImpulsul nervos la nivelul neuronuluiImpulsul nervos la nivelul neuronuluiImpulsul nervos la nivelul neuronuluiImpulsul nervos la nivelul neuronului poate fi:poate fi:poate fi:poate fi:poate fi:poate fi:poate fi:poate fi:

-- blocat;blocat;blocat;blocat;blocat;blocat;blocat;blocat;
-- transformat din impuls singular transformat din impuls singular transformat din impuls singular transformat din impuls singular transformat din impuls singular transformat din impuls singular transformat din impuls singular transformat din impuls singular îîîîîîîîn impuls repetitiv;n impuls repetitiv;n impuls repetitiv;n impuls repetitiv;n impuls repetitiv;n impuls repetitiv;n impuls repetitiv;n impuls repetitiv;
-- amplificat prin interacamplificat prin interacamplificat prin interacamplificat prin interacamplificat prin interacamplificat prin interacamplificat prin interacamplificat prin interacŃŃŃŃŃŃŃŃiunea cu aliunea cu aliunea cu aliunea cu aliunea cu aliunea cu aliunea cu aliunea cu alŃŃŃŃŃŃŃŃi neuroni.i neuroni.i neuroni.i neuroni.i neuroni.i neuroni.i neuroni.i neuroni.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul = Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul = Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul = Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul = Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul = Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul = Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul = Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul = 
prin intermediul sinapselor.prin intermediul sinapselor.prin intermediul sinapselor.prin intermediul sinapselor.prin intermediul sinapselor.prin intermediul sinapselor.prin intermediul sinapselor.prin intermediul sinapselor.

    Există     Există     Există     Există     Există     Există     Există     Există două tipuridouă tipuridouă tipuridouă tipuridouă tipuridouă tipuridouă tipuridouă tipuri de sinapse: de sinapse: de sinapse: de sinapse: de sinapse: de sinapse: de sinapse: de sinapse: 
�� electrice =electrice =electrice =electrice =electrice =electrice =electrice =electrice = transmit impulsul direct de la un neuron la altul transmit impulsul direct de la un neuron la altul transmit impulsul direct de la un neuron la altul transmit impulsul direct de la un neuron la altul transmit impulsul direct de la un neuron la altul transmit impulsul direct de la un neuron la altul transmit impulsul direct de la un neuron la altul transmit impulsul direct de la un neuron la altul 
�� chimicechimicechimicechimicechimicechimicechimicechimice = folosesc structuri chimice pt. acela= folosesc structuri chimice pt. acela= folosesc structuri chimice pt. acela= folosesc structuri chimice pt. acela= folosesc structuri chimice pt. acela= folosesc structuri chimice pt. acela= folosesc structuri chimice pt. acela= folosesc structuri chimice pt. acelaşşşşşşşşi scop.i scop.i scop.i scop.i scop.i scop.i scop.i scop.
�� îîîîîîîîn prezent se n prezent se n prezent se n prezent se n prezent se n prezent se n prezent se n prezent se cunosc pestecunosc pestecunosc pestecunosc pestecunosc pestecunosc pestecunosc pestecunosc peste 40 de substan40 de substan40 de substan40 de substan40 de substan40 de substan40 de substan40 de substanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeee cu rol de cu rol de cu rol de cu rol de cu rol de cu rol de cu rol de cu rol de 
neurotransmineurotransmineurotransmineurotransmineurotransmineurotransmineurotransmineurotransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătoriătoriătoriătoriătoriătoriătoriători, , , , , , , , intre care cele mai importante sunt:intre care cele mai importante sunt:intre care cele mai importante sunt:intre care cele mai importante sunt:intre care cele mai importante sunt:intre care cele mai importante sunt:intre care cele mai importante sunt:intre care cele mai importante sunt:
acetilcolina, norepinefrina, dopamina, ac. gamaaninobutiric acetilcolina, norepinefrina, dopamina, ac. gamaaninobutiric acetilcolina, norepinefrina, dopamina, ac. gamaaninobutiric acetilcolina, norepinefrina, dopamina, ac. gamaaninobutiric acetilcolina, norepinefrina, dopamina, ac. gamaaninobutiric acetilcolina, norepinefrina, dopamina, ac. gamaaninobutiric acetilcolina, norepinefrina, dopamina, ac. gamaaninobutiric acetilcolina, norepinefrina, dopamina, ac. gamaaninobutiric 
--------GABA,GABA,GABA,GABA,GABA,GABA,GABA,GABA, etc.).etc.).etc.).etc.).etc.).etc.).etc.).etc.).
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Rolul principal al medicaRolul principal al medicaRolul principal al medicaRolul principal al medicaRolul principal al medicaRolul principal al medicaRolul principal al medicaRolul principal al medicaŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei = = = = = = = = specificspecificspecificspecificspecificspecificspecificspecific

a modifica etapele transmiterii impulsului nervosa modifica etapele transmiterii impulsului nervosa modifica etapele transmiterii impulsului nervosa modifica etapele transmiterii impulsului nervosa modifica etapele transmiterii impulsului nervosa modifica etapele transmiterii impulsului nervosa modifica etapele transmiterii impulsului nervosa modifica etapele transmiterii impulsului nervos
Rezultat:Rezultat:Rezultat:Rezultat:Rezultat:Rezultat:Rezultat:Rezultat:

▼▼

-- blocarea / amplificarea impulsului sau, blocarea / amplificarea impulsului sau, blocarea / amplificarea impulsului sau, blocarea / amplificarea impulsului sau, blocarea / amplificarea impulsului sau, blocarea / amplificarea impulsului sau, blocarea / amplificarea impulsului sau, blocarea / amplificarea impulsului sau, 
-- de a acde a acde a acde a acde a acde a acde a acde a acŃŃŃŃŃŃŃŃiona asupra diferite tipuri de celule iona asupra diferite tipuri de celule iona asupra diferite tipuri de celule iona asupra diferite tipuri de celule iona asupra diferite tipuri de celule iona asupra diferite tipuri de celule iona asupra diferite tipuri de celule iona asupra diferite tipuri de celule şşşşşşşşi i i i i i i i ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi 
(inclusiv SNC) cu mecanisme mai mult sau mai pu(inclusiv SNC) cu mecanisme mai mult sau mai pu(inclusiv SNC) cu mecanisme mai mult sau mai pu(inclusiv SNC) cu mecanisme mai mult sau mai pu(inclusiv SNC) cu mecanisme mai mult sau mai pu(inclusiv SNC) cu mecanisme mai mult sau mai pu(inclusiv SNC) cu mecanisme mai mult sau mai pu(inclusiv SNC) cu mecanisme mai mult sau mai puŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in 
cunoscutecunoscutecunoscutecunoscutecunoscutecunoscutecunoscutecunoscute. . 
Principala barieră SNCPrincipala barieră SNCPrincipala barieră SNCPrincipala barieră SNCPrincipala barieră SNCPrincipala barieră SNCPrincipala barieră SNCPrincipala barieră SNC
cea cea cea cea cea cea cea cea sânge sânge sânge sânge sânge sânge sânge sânge –––––––– creiercreiercreiercreiercreiercreiercreiercreier şşşşşşşşi e pui e pui e pui e pui e pui e pui e pui e puŃŃŃŃŃŃŃŃin permeabilă ptin permeabilă ptin permeabilă ptin permeabilă ptin permeabilă ptin permeabilă ptin permeabilă ptin permeabilă pt. molecule . molecule . molecule . molecule . molecule . molecule . molecule . molecule 
mari sau pt. substanmari sau pt. substanmari sau pt. substanmari sau pt. substanmari sau pt. substanmari sau pt. substanmari sau pt. substanmari sau pt. substanŃŃŃŃŃŃŃŃe hidrosolubile.e hidrosolubile.e hidrosolubile.e hidrosolubile.e hidrosolubile.e hidrosolubile.e hidrosolubile.e hidrosolubile.



Elemente esenElemente esenElemente esenElemente esenElemente esenElemente esenElemente esenElemente esenţţţţţţţţiale iale iale iale iale iale iale iale 
despre dureredespre dureredespre dureredespre dureredespre dureredespre dureredespre dureredespre durere



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

DurereaDurereaDurereaDurereaDurereaDurereaDurereaDurerea = = = = = = = = mecanism senzorial nedoritmecanism senzorial nedoritmecanism senzorial nedoritmecanism senzorial nedoritmecanism senzorial nedoritmecanism senzorial nedoritmecanism senzorial nedoritmecanism senzorial nedorit, , , , , , , , de natură perceptivăde natură perceptivăde natură perceptivăde natură perceptivăde natură perceptivăde natură perceptivăde natură perceptivăde natură perceptivă
şşşşşşşşi i i i i i i i nu o entitate fizicănu o entitate fizicănu o entitate fizicănu o entitate fizicănu o entitate fizicănu o entitate fizicănu o entitate fizicănu o entitate fizică. . . . . . . . 

Durerea:Durerea:Durerea:Durerea:Durerea:Durerea:Durerea:Durerea: cauzată de funccauzată de funccauzată de funccauzată de funccauzată de funccauzată de funccauzată de funccauzată de funcŃŃŃŃŃŃŃŃionarea ionarea ionarea ionarea ionarea ionarea ionarea ionarea cortexuluicortexuluicortexuluicortexuluicortexuluicortexuluicortexuluicortexului cerebral.cerebral.cerebral.cerebral.cerebral.cerebral.cerebral.cerebral.

PercepPercepPercepPercepPercepPercepPercepPercepŃŃŃŃŃŃŃŃia dureriiia dureriiia dureriiia dureriiia dureriiia dureriiia dureriiia durerii depinde depinde depinde depinde depinde depinde depinde depinde şşşşşşşşi de: i de: i de: i de: i de: i de: i de: i de: 

existenexistenexistenexistenexistenexistenexistenexistenŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a receptorilor specificireceptorilor specificireceptorilor specificireceptorilor specificireceptorilor specificireceptorilor specificireceptorilor specificireceptorilor specifici pentru durere care sunt pentru durere care sunt pentru durere care sunt pentru durere care sunt pentru durere care sunt pentru durere care sunt pentru durere care sunt pentru durere care sunt 
distribuidistribuidistribuidistribuidistribuidistribuidistribuidistribuiŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn tot organismul: n tot organismul: n tot organismul: n tot organismul: n tot organismul: n tot organismul: n tot organismul: n tot organismul: viscerali viscerali viscerali viscerali viscerali viscerali viscerali viscerali şşşşşşşşi somatici, pielea, i somatici, pielea, i somatici, pielea, i somatici, pielea, i somatici, pielea, i somatici, pielea, i somatici, pielea, i somatici, pielea, 
musculatura, oasele, articulamusculatura, oasele, articulamusculatura, oasele, articulamusculatura, oasele, articulamusculatura, oasele, articulamusculatura, oasele, articulamusculatura, oasele, articulamusculatura, oasele, articulaŃŃŃŃŃŃŃŃiile iile iile iile iile iile iile iile şşşşşşşşi fasciile etc.i fasciile etc.i fasciile etc.i fasciile etc.i fasciile etc.i fasciile etc.i fasciile etc.i fasciile etc.
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Anestezia Anestezia Anestezia Anestezia Anestezia Anestezia Anestezia Anestezia poate fi: poate fi: poate fi: poate fi: poate fi: poate fi: poate fi: poate fi: 

�� chimică chimică chimică chimică chimică chimică chimică chimică (medicamentoa(medicamentoa(medicamentoa(medicamentoa(medicamentoa(medicamentoa(medicamentoa(medicamentoasăsăsăsăsăsăsăsă) sau ) sau ) sau ) sau ) sau ) sau ) sau ) sau 
�� fizică fizică fizică fizică fizică fizică fizică fizică (distrugerea nervilor senzoriali) (distrugerea nervilor senzoriali) (distrugerea nervilor senzoriali) (distrugerea nervilor senzoriali) (distrugerea nervilor senzoriali) (distrugerea nervilor senzoriali) (distrugerea nervilor senzoriali) (distrugerea nervilor senzoriali) 
�� cu accu accu accu accu accu accu accu acŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: localălocalălocalălocalălocalălocalălocalălocală sau sau sau sau sau sau sau sau generalăgeneralăgeneralăgeneralăgeneralăgeneralăgeneralăgenerală........
�� calea de administrarecalea de administrarecalea de administrarecalea de administrarecalea de administrarecalea de administrarecalea de administrarecalea de administrare poate fi: poate fi: poate fi: poate fi: poate fi: poate fi: poate fi: poate fi: 
�� injectabilăinjectabilăinjectabilăinjectabilăinjectabilăinjectabilăinjectabilăinjectabilă:::::::: i.v., i.v., i.v., i.v., i.v., i.v., i.v., i.v., s.c., s.c., s.c., s.c., s.c., s.c., s.c., s.c., i.m., i.m., i.m., i.m., i.m., i.m., i.m., i.m., i.p., i.p., i.p., i.p., i.p., i.p., i.p., i.p., i.osoai.osoai.osoai.osoai.osoai.osoai.osoai.osoasăsăsăsăsăsăsăsă, i, i, i, i, i, i, i, i.rahidia.rahidia.rahidia.rahidia.rahidia.rahidia.rahidia.rahidianănănănănănănănă, i, i, i, i, i, i, i, i.articula.articula.articula.articula.articula.articula.articula.articularărărărărărărără,,,,,,,,
�� percutanatăpercutanatăpercutanatăpercutanatăpercutanatăpercutanatăpercutanatăpercutanată, , , , , , , , 
�� oralăoralăoralăoralăoralăoralăoralăorală,,,,,,,,
�� rectalărectalărectalărectalărectalărectalărectalărectală şşşşşşşşi i i i i i i i 
�� respiratorie.respiratorie.respiratorie.respiratorie.respiratorie.respiratorie.respiratorie.respiratorie.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Rolul Rolul Rolul Rolul Rolul Rolul Rolul Rolul terapieiterapieiterapieiterapieiterapieiterapieiterapieiterapiei

�� de a aplica mijloace de a aplica mijloace de a aplica mijloace de a aplica mijloace de a aplica mijloace de a aplica mijloace de a aplica mijloace de a aplica mijloace şşşşşşşşi/sau i/sau i/sau i/sau i/sau i/sau i/sau i/sau metode ce să metode ce să metode ce să metode ce să metode ce să metode ce să metode ce să metode ce să limitezelimitezelimitezelimitezelimitezelimitezelimitezelimiteze        
�� să  să  să  să  să  să  să  să elimine durereaelimine durereaelimine durereaelimine durereaelimine durereaelimine durereaelimine durereaelimine durerea, , , , , , , , 
�� să determine  să determine  să determine  să determine  să determine  să determine  să determine  să determine relaxarea muscularărelaxarea muscularărelaxarea muscularărelaxarea muscularărelaxarea muscularărelaxarea muscularărelaxarea muscularărelaxarea musculară,,,,,,,,        
�� să  să  să  să  să  să  să  să facilitezefacilitezefacilitezefacilitezefacilitezefacilitezefacilitezefaciliteze examinarea examinarea examinarea examinarea examinarea examinarea examinarea examinarea, , , , , , , , 
�� să permită  să permită  să permită  să permită  să permită  să permită  să permită  să permită aplicarea aplicarea aplicarea aplicarea aplicarea aplicarea aplicarea aplicarea investigainvestigainvestigainvestigainvestigainvestigainvestigainvestigaŃŃŃŃŃŃŃŃiilor sau procedeelor chirurgicaleiilor sau procedeelor chirurgicaleiilor sau procedeelor chirurgicaleiilor sau procedeelor chirurgicaleiilor sau procedeelor chirurgicaleiilor sau procedeelor chirurgicaleiilor sau procedeelor chirurgicaleiilor sau procedeelor chirurgicale
�� să  să  să  să  să  să  să  să sussussussussussussussusŃŃŃŃŃŃŃŃină funcină funcină funcină funcină funcină funcină funcină funcŃŃŃŃŃŃŃŃiile vitaleiile vitaleiile vitaleiile vitaleiile vitaleiile vitaleiile vitaleiile vitale îîîîîîîîn momentul unui act operator.n momentul unui act operator.n momentul unui act operator.n momentul unui act operator.n momentul unui act operator.n momentul unui act operator.n momentul unui act operator.n momentul unui act operator.
�� sssssssstimulul durerostimulul durerostimulul durerostimulul durerostimulul durerostimulul durerostimulul durerostimulul dureros = poate = poate = poate = poate = poate = poate = poate = poate provoca distrugereaprovoca distrugereaprovoca distrugereaprovoca distrugereaprovoca distrugereaprovoca distrugereaprovoca distrugereaprovoca distrugerea de de de de de de de de ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturiesuturiesuturiesuturiesuturiesuturiesuturiesuturi



DepresoareleDepresoareleDepresoareleDepresoareleDepresoareleDepresoareleDepresoareleDepresoarele
SNCSNCSNCSNCSNCSNCSNCSNC



         Principii de terapie anesteziologică         Principii de terapie anesteziologică         Principii de terapie anesteziologică         Principii de terapie anesteziologică         Principii de terapie anesteziologică         Principii de terapie anesteziologică         Principii de terapie anesteziologică         Principii de terapie anesteziologică

PrePrePrePrePrePrePrePre--------anesteziaanesteziaanesteziaanesteziaanesteziaanesteziaanesteziaanestezia

ÎÎÎÎÎÎÎÎn această n această n această n această n această n această n această n această fază incipientăfază incipientăfază incipientăfază incipientăfază incipientăfază incipientăfază incipientăfază incipientă se urmărese urmărese urmărese urmărese urmărese urmărese urmărese urmăreşşşşşşşşte:te:te:te:te:te:te:te:
�� calmareacalmareacalmareacalmareacalmareacalmareacalmareacalmarea animalului, animalului, animalului, animalului, animalului, animalului, animalului, animalului, 
�� reducerea reducerea reducerea reducerea reducerea reducerea reducerea reducerea durerii, durerii, durerii, durerii, durerii, durerii, durerii, durerii, 
�� minimalizareaminimalizareaminimalizareaminimalizareaminimalizareaminimalizareaminimalizareaminimalizarea reflexelor secundare ale SNV reflexelor secundare ale SNV reflexelor secundare ale SNV reflexelor secundare ale SNV reflexelor secundare ale SNV reflexelor secundare ale SNV reflexelor secundare ale SNV reflexelor secundare ale SNV şşşşşşşşiiiiiiii
�� de a de a de a de a de a de a de a de a reduce doza de anestezicreduce doza de anestezicreduce doza de anestezicreduce doza de anestezicreduce doza de anestezicreduce doza de anestezicreduce doza de anestezicreduce doza de anestezic general. general. general. general. general. general. general. general. 

MedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaŃŃŃŃŃŃŃŃia se va administra cu: ia se va administra cu: ia se va administra cu: ia se va administra cu: ia se va administra cu: ia se va administra cu: ia se va administra cu: ia se va administra cu: 
�� 1515151515151515--------45 min.45 min.45 min.45 min.45 min.45 min.45 min.45 min. îîîîîîîînainte de anestezia generalănainte de anestezia generalănainte de anestezia generalănainte de anestezia generalănainte de anestezia generalănainte de anestezia generalănainte de anestezia generalănainte de anestezia generală
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MedicaMedicaţţia preanestezică ia preanestezică 

-- clase de medicamente folosite clase de medicamente folosite îîn preanestezien preanestezie

AtropinaAtropina
GlicopirolatGlicopirolatParasimpaticoliticeParasimpaticolitice66

KetaminaKetaminaDisociativeDisociative55

XylazinaXylazina
DetomidinaDetomidina

aa22 -- agoniste adrenergiceagoniste adrenergice44

MorfinaMorfina
MeperidinaMeperidinaOpioideOpioide33

PentobarbitalPentobarbital
CloralhidratCloralhidratHipnotice Hipnotice -- sedativesedative22

AcepromazinaAcepromazina
DiazepamDiazepam
DroperidolDroperidol
AzaperonaAzaperona

Tranchilizante Tranchilizante -- sedativesedative11

Substante Substante 
recomandaterecomandateClasaClasaNr.Nr.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

AnesteziaAnesteziaAnesteziaAnesteziaAnesteziaAnesteziaAnesteziaAnestezia

�� medicamentele folosite medicamentele folosite medicamentele folosite medicamentele folosite medicamentele folosite medicamentele folosite medicamentele folosite medicamentele folosite îîîîîîîîn AG, administrate mai frecvent n AG, administrate mai frecvent n AG, administrate mai frecvent n AG, administrate mai frecvent n AG, administrate mai frecvent n AG, administrate mai frecvent n AG, administrate mai frecvent n AG, administrate mai frecvent 
prin prin prin prin prin prin prin prin inhalareinhalareinhalareinhalareinhalareinhalareinhalareinhalare sau sau sau sau sau sau sau sau prin injectare, prin injectare, prin injectare, prin injectare, prin injectare, prin injectare, prin injectare, prin injectare, rar rar rar rar rar rar rar rar p.o. p.o. p.o. p.o. p.o. p.o. p.o. p.o. sau rectalăsau rectalăsau rectalăsau rectalăsau rectalăsau rectalăsau rectalăsau rectală. . . . . . . . 

�� medicamedicamedicamedicamedicamedicamedicamedicaŃŃŃŃŃŃŃŃia are rolul de a suspenda temporar motricitatea ia are rolul de a suspenda temporar motricitatea ia are rolul de a suspenda temporar motricitatea ia are rolul de a suspenda temporar motricitatea ia are rolul de a suspenda temporar motricitatea ia are rolul de a suspenda temporar motricitatea ia are rolul de a suspenda temporar motricitatea ia are rolul de a suspenda temporar motricitatea 
şşşşşşşşi sensibilitatea animalului.i sensibilitatea animalului.i sensibilitatea animalului.i sensibilitatea animalului.i sensibilitatea animalului.i sensibilitatea animalului.i sensibilitatea animalului.i sensibilitatea animalului.

Principalele Principalele 

clase de medicamente clase de medicamente 

folosite folosite îîn n 

anestezia generalăanestezia generală

Guaifenezin, Propofol, Etomidat, Guaifenezin, Propofol, Etomidat, 
SaffanSaffan

Alte claseAlte clase55

BenzodiazepinaBenzodiazepina
Tranchilizante Tranchilizante --

sedativesedative
44

Morfina, Oximorfina, Fentayil, Morfina, Oximorfina, Fentayil, 
AlfentanylAlfentanyl

OpioideOpioide33

KetaminaKetaminaDisociativeDisociative22

AcAcţţiune foarte scurtăiune foarte scurtă:: TiopentalTiopental
AcAcţţiune scurtăiune scurtă:: PentobarbitalPentobarbital

Hipnotice Hipnotice --
sedativesedative

11

ExempleExempleClasaClasaNr.Nr.



PostPostPostPostPostPostPostPost--------anesteziaanesteziaanesteziaanesteziaanesteziaanesteziaanesteziaanestezia

recuperarea postanestezicărecuperarea postanestezicărecuperarea postanestezicărecuperarea postanestezicărecuperarea postanestezicărecuperarea postanestezicărecuperarea postanestezicărecuperarea postanestezică,,,,,,,, imediat dupăimediat dupăimediat dupăimediat dupăimediat dupăimediat dupăimediat dupăimediat după administrare. In cazul administrare. In cazul administrare. In cazul administrare. In cazul administrare. In cazul administrare. In cazul administrare. In cazul administrare. In cazul 
inhalatoriilor = recuperareinhalatoriilor = recuperareinhalatoriilor = recuperareinhalatoriilor = recuperareinhalatoriilor = recuperareinhalatoriilor = recuperareinhalatoriilor = recuperareinhalatoriilor = recuperare rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă,,,,,,,, animalul simte durere, fapt ce animalul simte durere, fapt ce animalul simte durere, fapt ce animalul simte durere, fapt ce animalul simte durere, fapt ce animalul simte durere, fapt ce animalul simte durere, fapt ce animalul simte durere, fapt ce 
îîîîîîîîntârzie vindecareantârzie vindecareantârzie vindecareantârzie vindecareantârzie vindecareantârzie vindecareantârzie vindecareantârzie vindecarea

Efecte Efecte 

indezirabile indezirabile 

ale perioadei ale perioadei 

postanestezicepostanestezice

VomituriVomituriţţie ie && vomvomaaSistem digestiv (SNC)66

HipotermieHipotermie

HipertermieHipertermie
Sistemul deSistemul de termoreglaretermoreglare55

Faze de excitaFaze de excitaţţieie

Convulsii, tetaniiConvulsii, tetanii
SNC & SNperiferic44

DurereDurere

Intârzierea trezirii din Intârzierea trezirii din 

anestezieanestezie

Organismului33

HipoxiemieHipoxiemie

HipoventilaHipoventilaţţieie
Sistemul respirator22

Hipotensiune arterialăHipotensiune arterială

Hipertensiune arterialăHipertensiune arterială

Aritmii cardiaceAritmii cardiace

Sistemul circulator11

EfecteEfecteLocalizareNr.Nr.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Evaluarea răspunsului organismului la anestezieEvaluarea răspunsului organismului la anestezie

a. Stadiul de paralizie respiratorie sau supradozare

b. Intervalul dintre stopul respirator şi cel cardiac
IV.

a. stadiul chirurgical

b. perioada dintre respiraţia automată şi cea  necontrolată

c. cele 4 planuri ale anesteziei: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.

III.

a. stadiul de delir, excitaţii involuntare sau al acţiunilor neinhibate (urinare, defecare)

b. perioada dintre pierderea cunoştinţei şi apariţia respiraţiei automate

c. somnul narcotic

II.

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)

I.

Instalarea Instalarea ssi evolutia răspunsului organismuluii evolutia răspunsului organismuluiStadiulStadiul



AnesteziceleAnestezicele

inhalatoriiinhalatorii



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Grup de substanGrup de substanGrup de substanGrup de substanGrup de substanGrup de substanGrup de substanGrup de substanŃŃŃŃŃŃŃŃe f. heterogen dpdv al structurii chimice. e f. heterogen dpdv al structurii chimice. e f. heterogen dpdv al structurii chimice. e f. heterogen dpdv al structurii chimice. e f. heterogen dpdv al structurii chimice. e f. heterogen dpdv al structurii chimice. e f. heterogen dpdv al structurii chimice. e f. heterogen dpdv al structurii chimice. 

Anestezicele volatileAnestezicele volatileAnestezicele volatileAnestezicele volatileAnestezicele volatileAnestezicele volatileAnestezicele volatileAnestezicele volatile au structură simplă  au structură simplă  au structură simplă  au structură simplă  au structură simplă  au structură simplă  au structură simplă  au structură simplă = de = de = de = de = de = de = de = de la unulla unulla unulla unulla unulla unulla unulla unul până  până  până  până  până  până  până  până la la la la la la la la 
patru atomi de Cpatru atomi de Cpatru atomi de Cpatru atomi de Cpatru atomi de Cpatru atomi de Cpatru atomi de Cpatru atomi de C, adesea halogena, adesea halogena, adesea halogena, adesea halogena, adesea halogena, adesea halogena, adesea halogena, adesea halogenaŃŃŃŃŃŃŃŃi cu ioni de i cu ioni de i cu ioni de i cu ioni de i cu ioni de i cu ioni de i cu ioni de i cu ioni de F, BrF, BrF, BrF, BrF, BrF, BrF, BrF, Br sau sau sau sau sau sau sau sau Cl. Cl. Cl. Cl. Cl. Cl. Cl. Cl. 

ConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraŃŃŃŃŃŃŃŃiile de anesteziciile de anesteziciile de anesteziciile de anesteziciile de anesteziciile de anesteziciile de anesteziciile de anestezic inhalate pentru inducerea sau inhalate pentru inducerea sau inhalate pentru inducerea sau inhalate pentru inducerea sau inhalate pentru inducerea sau inhalate pentru inducerea sau inhalate pentru inducerea sau inhalate pentru inducerea sau 
menmenmenmenmenmenmenmenŃŃŃŃŃŃŃŃinerea anesteziei au importaninerea anesteziei au importaninerea anesteziei au importaninerea anesteziei au importaninerea anesteziei au importaninerea anesteziei au importaninerea anesteziei au importaninerea anesteziei au importanŃŃŃŃŃŃŃŃă practică realăă practică realăă practică realăă practică realăă practică realăă practică realăă practică realăă practică reală, , , , , , , , dar nu dar nu dar nu dar nu dar nu dar nu dar nu dar nu 
dau indicadau indicadau indicadau indicadau indicadau indicadau indicadau indicaŃŃŃŃŃŃŃŃii precise asupra potenii precise asupra potenii precise asupra potenii precise asupra potenii precise asupra potenii precise asupra potenii precise asupra potenii precise asupra potenŃŃŃŃŃŃŃŃei anestezicului. ei anestezicului. ei anestezicului. ei anestezicului. ei anestezicului. ei anestezicului. ei anestezicului. ei anestezicului. 

Acesta se datorează faptului că Acesta se datorează faptului că Acesta se datorează faptului că Acesta se datorează faptului că Acesta se datorează faptului că Acesta se datorează faptului că Acesta se datorează faptului că Acesta se datorează faptului că concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃiile din SNC nu iile din SNC nu iile din SNC nu iile din SNC nu iile din SNC nu iile din SNC nu iile din SNC nu iile din SNC nu 
sunt direct proporsunt direct proporsunt direct proporsunt direct proporsunt direct proporsunt direct proporsunt direct proporsunt direct proporŃŃŃŃŃŃŃŃionale cu concentraionale cu concentraionale cu concentraionale cu concentraionale cu concentraionale cu concentraionale cu concentraionale cu concentraŃŃŃŃŃŃŃŃia inhalatăia inhalatăia inhalatăia inhalatăia inhalatăia inhalatăia inhalatăia inhalată........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Datorită faptului că concentraDatorită faptului că concentraDatorită faptului că concentraDatorită faptului că concentraDatorită faptului că concentraDatorită faptului că concentraDatorită faptului că concentraDatorită faptului că concentraŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia alveolară la echilibrualveolară la echilibrualveolară la echilibrualveolară la echilibrualveolară la echilibrualveolară la echilibrualveolară la echilibrualveolară la echilibru e mai e mai e mai e mai e mai e mai e mai e mai 
apropiatăapropiatăapropiatăapropiatăapropiatăapropiatăapropiatăapropiată de concentrade concentrade concentrade concentrade concentrade concentrade concentrade concentraŃŃŃŃŃŃŃŃia din creier,ia din creier,ia din creier,ia din creier,ia din creier,ia din creier,ia din creier,ia din creier,        

Unitatea de măsură a potenUnitatea de măsură a potenUnitatea de măsură a potenUnitatea de măsură a potenUnitatea de măsură a potenUnitatea de măsură a potenUnitatea de măsură a potenUnitatea de măsură a potenŃŃŃŃŃŃŃŃei unui anestezic inhalator =ei unui anestezic inhalator =ei unui anestezic inhalator =ei unui anestezic inhalator =ei unui anestezic inhalator =ei unui anestezic inhalator =ei unui anestezic inhalator =ei unui anestezic inhalator =
ConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraţţţţţţţţia Alveolară minim inhibantă ia Alveolară minim inhibantă ia Alveolară minim inhibantă ia Alveolară minim inhibantă ia Alveolară minim inhibantă ia Alveolară minim inhibantă ia Alveolară minim inhibantă ia Alveolară minim inhibantă (MAC = Minimum (MAC = Minimum (MAC = Minimum (MAC = Minimum (MAC = Minimum (MAC = Minimum (MAC = Minimum (MAC = Minimum 

Alveolar Concentration).Alveolar Concentration).Alveolar Concentration).Alveolar Concentration).Alveolar Concentration).Alveolar Concentration).Alveolar Concentration).Alveolar Concentration).

Această mărime este definită ca Această mărime este definită ca Această mărime este definită ca Această mărime este definită ca Această mărime este definită ca Această mărime este definită ca Această mărime este definită ca Această mărime este definită ca cea mai mică concentracea mai mică concentracea mai mică concentracea mai mică concentracea mai mică concentracea mai mică concentracea mai mică concentracea mai mică concentraŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie 
de anestezicde anestezicde anestezicde anestezicde anestezicde anestezicde anestezicde anestezic prezentă  prezentă  prezentă  prezentă  prezentă  prezentă  prezentă  prezentă îîîîîîîîn aerul alveolar la momentul de n aerul alveolar la momentul de n aerul alveolar la momentul de n aerul alveolar la momentul de n aerul alveolar la momentul de n aerul alveolar la momentul de n aerul alveolar la momentul de n aerul alveolar la momentul de 
echilibru (echilibru (echilibru (echilibru (echilibru (echilibru (echilibru (echilibru (îîîîîîîîntre aerul alveolar inspirat, sânge ntre aerul alveolar inspirat, sânge ntre aerul alveolar inspirat, sânge ntre aerul alveolar inspirat, sânge ntre aerul alveolar inspirat, sânge ntre aerul alveolar inspirat, sânge ntre aerul alveolar inspirat, sânge ntre aerul alveolar inspirat, sânge şşşşşşşşi creier). i creier). i creier). i creier). i creier). i creier). i creier). i creier). 

Valorile MACValorile MACValorile MACValorile MACValorile MACValorile MACValorile MACValorile MAC sunt folosite sunt folosite sunt folosite sunt folosite sunt folosite sunt folosite sunt folosite sunt folosite şşşşşşşşi i i i i i i i pentru a exprima sigurantăpentru a exprima sigurantăpentru a exprima sigurantăpentru a exprima sigurantăpentru a exprima sigurantăpentru a exprima sigurantăpentru a exprima sigurantăpentru a exprima sigurantă unui unui unui unui unui unui unui unui 
anestezic inhalator.anestezic inhalator.anestezic inhalator.anestezic inhalator.anestezic inhalator.anestezic inhalator.anestezic inhalator.anestezic inhalator.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

ConsideraConsideraConsideraConsideraConsideraConsideraConsideraConsideraŃŃŃŃŃŃŃŃii fiziologiceii fiziologiceii fiziologiceii fiziologiceii fiziologiceii fiziologiceii fiziologiceii fiziologice

Anestezicele inhalatorii = medicamente care Anestezicele inhalatorii = medicamente care Anestezicele inhalatorii = medicamente care Anestezicele inhalatorii = medicamente care Anestezicele inhalatorii = medicamente care Anestezicele inhalatorii = medicamente care Anestezicele inhalatorii = medicamente care Anestezicele inhalatorii = medicamente care pot pot pot pot pot pot pot pot traversa traversa traversa traversa traversa traversa traversa traversa 
bariera hematobariera hematobariera hematobariera hematobariera hematobariera hematobariera hematobariera hemato--------encefalică a animalelorencefalică a animalelorencefalică a animalelorencefalică a animalelorencefalică a animalelorencefalică a animalelorencefalică a animalelorencefalică a animalelor. . . . . . . . 
La animale, La animale, La animale, La animale, La animale, La animale, La animale, La animale, cercetările au relevat că barierelecercetările au relevat că barierelecercetările au relevat că barierelecercetările au relevat că barierelecercetările au relevat că barierelecercetările au relevat că barierelecercetările au relevat că barierelecercetările au relevat că barierele:::::::: sânge sânge sânge sânge sânge sânge sânge sânge –––––––– LCRLCRLCRLCRLCRLCRLCRLCR
şşşşşşşşi i i i i i i i sângesângesângesângesângesângesângesânge--------creiercreiercreiercreiercreiercreiercreiercreier au permeabilitate foarte apropiată pentru au permeabilitate foarte apropiată pentru au permeabilitate foarte apropiată pentru au permeabilitate foarte apropiată pentru au permeabilitate foarte apropiată pentru au permeabilitate foarte apropiată pentru au permeabilitate foarte apropiată pentru au permeabilitate foarte apropiată pentru 
anestezicele inhalatorii anestezicele inhalatorii anestezicele inhalatorii anestezicele inhalatorii anestezicele inhalatorii anestezicele inhalatorii anestezicele inhalatorii anestezicele inhalatorii şşşşşşşşi ali ali ali ali ali ali ali alŃŃŃŃŃŃŃŃi compui compui compui compui compui compui compui compuşşşşşşşşi organici,i organici,i organici,i organici,i organici,i organici,i organici,i organici, dată fiind  dată fiind  dată fiind  dată fiind  dată fiind  dată fiind  dată fiind  dată fiind 
asemănarea lor din punct de vedere farmacologicasemănarea lor din punct de vedere farmacologicasemănarea lor din punct de vedere farmacologicasemănarea lor din punct de vedere farmacologicasemănarea lor din punct de vedere farmacologicasemănarea lor din punct de vedere farmacologicasemănarea lor din punct de vedere farmacologicasemănarea lor din punct de vedere farmacologic........
AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiunea anestezicelor inhalanteanestezicelor inhalanteanestezicelor inhalanteanestezicelor inhalanteanestezicelor inhalanteanestezicelor inhalanteanestezicelor inhalanteanestezicelor inhalante asupra cortexului va fi asupra cortexului va fi asupra cortexului va fi asupra cortexului va fi asupra cortexului va fi asupra cortexului va fi asupra cortexului va fi asupra cortexului va fi: : : : : : : : 
brutală brutală brutală brutală brutală brutală brutală brutală şşşşşşşşi rapidăi rapidăi rapidăi rapidăi rapidăi rapidăi rapidăi rapidă, la , la , la , la , la , la , la , la câteva secundecâteva secundecâteva secundecâteva secundecâteva secundecâteva secundecâteva secundecâteva secunde după inhala după inhala după inhala după inhala după inhala după inhala după inhala după inhalaŃŃŃŃŃŃŃŃie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.



Pentru un Pentru un Pentru un Pentru un Pentru un Pentru un Pentru un Pentru un efect directefect directefect directefect directefect directefect directefect directefect direct asupra celulelor sale asupra celulelor sale asupra celulelor sale asupra celulelor sale asupra celulelor sale asupra celulelor sale asupra celulelor sale asupra celulelor sale, u, u, u, u, u, u, u, un medicament n medicament n medicament n medicament n medicament n medicament n medicament n medicament 
trebuie obligatoriu să intre trebuie obligatoriu să intre trebuie obligatoriu să intre trebuie obligatoriu să intre trebuie obligatoriu să intre trebuie obligatoriu să intre trebuie obligatoriu să intre trebuie obligatoriu să intre îîîîîîîîn fluidul extracelular al SNC.n fluidul extracelular al SNC.n fluidul extracelular al SNC.n fluidul extracelular al SNC.n fluidul extracelular al SNC.n fluidul extracelular al SNC.n fluidul extracelular al SNC.n fluidul extracelular al SNC.
Dacă acesta este administrat Dacă acesta este administrat Dacă acesta este administrat Dacă acesta este administrat Dacă acesta este administrat Dacă acesta este administrat Dacă acesta este administrat Dacă acesta este administrat oraloraloraloraloraloraloraloral, , , , , , , , moleculele sale trebuie sămoleculele sale trebuie sămoleculele sale trebuie sămoleculele sale trebuie sămoleculele sale trebuie sămoleculele sale trebuie sămoleculele sale trebuie sămoleculele sale trebuie să::::::::

-- reziste atacului reziste atacului reziste atacului reziste atacului reziste atacului reziste atacului reziste atacului reziste atacului enzimaticenzimaticenzimaticenzimaticenzimaticenzimaticenzimaticenzimatic şşşşşşşşi chimic din stomac, i chimic din stomac, i chimic din stomac, i chimic din stomac, i chimic din stomac, i chimic din stomac, i chimic din stomac, i chimic din stomac, 
-- să traversezesă traversezesă traversezesă traversezesă traversezesă traversezesă traversezesă traverseze pereteleperetelepereteleperetelepereteleperetelepereteleperetele intestinal, intestinal, intestinal, intestinal, intestinal, intestinal, intestinal, intestinal, 
-- să pasezesă pasezesă pasezesă pasezesă pasezesă pasezesă pasezesă paseze ficatulficatulficatulficatulficatulficatulficatulficatul, , , , , , , , 
-- să rezistesă rezistesă rezistesă rezistesă rezistesă rezistesă rezistesă reziste degradării enzimatice degradării enzimatice degradării enzimatice degradării enzimatice degradării enzimatice degradării enzimatice degradării enzimatice degradării enzimatice din sânge, din sânge, din sânge, din sânge, din sânge, din sânge, din sânge, din sânge, 
-- să rămână neionizatsă rămână neionizatsă rămână neionizatsă rămână neionizatsă rămână neionizatsă rămână neionizatsă rămână neionizatsă rămână neionizat îîîîîîîîn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmă, , , , , , , , 
-- să rămână neatasă rămână neatasă rămână neatasă rămână neatasă rămână neatasă rămână neatasă rămână neatasă rămână neataşşşşşşşşateateateateateateateate la proteinele plasmatice la proteinele plasmatice la proteinele plasmatice la proteinele plasmatice la proteinele plasmatice la proteinele plasmatice la proteinele plasmatice la proteinele plasmatice şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- să paseze barierasă paseze barierasă paseze barierasă paseze barierasă paseze barierasă paseze barierasă paseze barierasă paseze bariera sângesângesângesângesângesângesângesânge--------creiercreiercreiercreiercreiercreiercreiercreier. . . . . . . . 
Bariera Bariera Bariera Bariera Bariera Bariera Bariera Bariera sângesângesângesângesângesângesângesânge--------creiercreiercreiercreiercreiercreiercreiercreier = = = = = = = = aproape impermeabilăaproape impermeabilăaproape impermeabilăaproape impermeabilăaproape impermeabilăaproape impermeabilăaproape impermeabilăaproape impermeabilă pt. pt. pt. pt. pt. pt. pt. pt. 
macromolecule dar macromolecule dar macromolecule dar macromolecule dar macromolecule dar macromolecule dar macromolecule dar macromolecule dar e permeabilăe permeabilăe permeabilăe permeabilăe permeabilăe permeabilăe permeabilăe permeabilă pt. numeroase medicamente pt. numeroase medicamente pt. numeroase medicamente pt. numeroase medicamente pt. numeroase medicamente pt. numeroase medicamente pt. numeroase medicamente pt. numeroase medicamente 
şşşşşşşşi metabolii metabolii metabolii metabolii metabolii metabolii metabolii metaboliŃŃŃŃŃŃŃŃi: i: i: i: i: i: i: i: ex. pex. pex. pex. pex. pex. pex. pex. procainărocainărocainărocainărocainărocainărocainărocaină, c, c, c, c, c, c, c, cofeinăofeinăofeinăofeinăofeinăofeinăofeinăofeină, opiacee, levodopamina, , opiacee, levodopamina, , opiacee, levodopamina, , opiacee, levodopamina, , opiacee, levodopamina, , opiacee, levodopamina, , opiacee, levodopamina, , opiacee, levodopamina, 
cianuri, etc.cianuri, etc.cianuri, etc.cianuri, etc.cianuri, etc.cianuri, etc.cianuri, etc.cianuri, etc.



BariereleBariereleBariereleBariereleBariereleBariereleBariereleBarierele sângesângesângesângesângesângesângesânge--------LCRLCRLCRLCRLCRLCRLCRLCR şşşşşşşşi i i i i i i i sângesângesângesângesângesângesângesânge--------creier creier creier creier creier creier creier creier 
sunt atât de eficiente, sunt atât de eficiente, sunt atât de eficiente, sunt atât de eficiente, sunt atât de eficiente, sunt atât de eficiente, sunt atât de eficiente, sunt atât de eficiente, îîîîîîîîncât, de ex. potasiul radiomarcat ncât, de ex. potasiul radiomarcat ncât, de ex. potasiul radiomarcat ncât, de ex. potasiul radiomarcat ncât, de ex. potasiul radiomarcat ncât, de ex. potasiul radiomarcat ncât, de ex. potasiul radiomarcat ncât, de ex. potasiul radiomarcat 
administrat i.v. sau i.p., va ajunge la starea de echilibru cu administrat i.v. sau i.p., va ajunge la starea de echilibru cu administrat i.v. sau i.p., va ajunge la starea de echilibru cu administrat i.v. sau i.p., va ajunge la starea de echilibru cu administrat i.v. sau i.p., va ajunge la starea de echilibru cu administrat i.v. sau i.p., va ajunge la starea de echilibru cu administrat i.v. sau i.p., va ajunge la starea de echilibru cu administrat i.v. sau i.p., va ajunge la starea de echilibru cu 
potasiul din creier potasiul din creier potasiul din creier potasiul din creier potasiul din creier potasiul din creier potasiul din creier potasiul din creier şşşşşşşşi LCR, i LCR, i LCR, i LCR, i LCR, i LCR, i LCR, i LCR, după după după după după după după după 1818181818181818--------24 ore.24 ore.24 ore.24 ore.24 ore.24 ore.24 ore.24 ore.

Sângele Sângele Sângele Sângele Sângele Sângele Sângele Sângele 
poate fi considerat rezervor pentru agenpoate fi considerat rezervor pentru agenpoate fi considerat rezervor pentru agenpoate fi considerat rezervor pentru agenpoate fi considerat rezervor pentru agenpoate fi considerat rezervor pentru agenpoate fi considerat rezervor pentru agenpoate fi considerat rezervor pentru agenŃŃŃŃŃŃŃŃii aceii aceii aceii aceii aceii aceii aceii aceşşşşşşşştia, avtia, avtia, avtia, avtia, avtia, avtia, avtia, având ând ând ând ând ând ând ând 
capacitatea decapacitatea decapacitatea decapacitatea decapacitatea decapacitatea decapacitatea decapacitatea de--------a prelua cantităa prelua cantităa prelua cantităa prelua cantităa prelua cantităa prelua cantităa prelua cantităa prelua cantităŃŃŃŃŃŃŃŃi importante de anestezic i importante de anestezic i importante de anestezic i importante de anestezic i importante de anestezic i importante de anestezic i importante de anestezic i importante de anestezic şşşşşşşşi să i să i să i să i să i să i să i să 
„„„„„„„„temporizezetemporizezetemporizezetemporizezetemporizezetemporizezetemporizezetemporizeze’’’’’’’’’’’’’’’’ pătrunderea brutalăpătrunderea brutalăpătrunderea brutalăpătrunderea brutalăpătrunderea brutalăpătrunderea brutalăpătrunderea brutalăpătrunderea brutală a acestuia a acestuia a acestuia a acestuia a acestuia a acestuia a acestuia a acestuia îîîîîîîîn SNC.n SNC.n SNC.n SNC.n SNC.n SNC.n SNC.n SNC.
Un avantaj al narcozei inhalatorii faUn avantaj al narcozei inhalatorii faUn avantaj al narcozei inhalatorii faUn avantaj al narcozei inhalatorii faUn avantaj al narcozei inhalatorii faUn avantaj al narcozei inhalatorii faUn avantaj al narcozei inhalatorii faUn avantaj al narcozei inhalatorii faŃŃŃŃŃŃŃŃă de tehnicile injectabile ă de tehnicile injectabile ă de tehnicile injectabile ă de tehnicile injectabile ă de tehnicile injectabile ă de tehnicile injectabile ă de tehnicile injectabile ă de tehnicile injectabile 
similare rezidă similare rezidă similare rezidă similare rezidă similare rezidă similare rezidă similare rezidă similare rezidă şşşşşşşşi din faptul căi din faptul căi din faptul căi din faptul căi din faptul căi din faptul căi din faptul căi din faptul că: : : : : : : : 
durata durata durata durata durata durata durata durata şşşşşşşşi profunzimea anestezieii profunzimea anestezieii profunzimea anestezieii profunzimea anestezieii profunzimea anestezieii profunzimea anestezieii profunzimea anestezieii profunzimea anesteziei poate fi reglată poate fi reglată poate fi reglată poate fi reglată poate fi reglată poate fi reglată poate fi reglată poate fi reglată, , , , , , , , îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de 
necesitănecesitănecesitănecesitănecesitănecesitănecesitănecesităŃŃŃŃŃŃŃŃile actului operator, (ile actului operator, (ile actului operator, (ile actului operator, (ile actului operator, (ile actului operator, (ile actului operator, (ile actului operator, (rapiditatea instalării inducrapiditatea instalării inducrapiditatea instalării inducrapiditatea instalării inducrapiditatea instalării inducrapiditatea instalării inducrapiditatea instalării inducrapiditatea instalării inducŃŃŃŃŃŃŃŃiei iei iei iei iei iei iei iei 
fiind ufiind ufiind ufiind ufiind ufiind ufiind ufiind uşşşşşşşşor realizabilă prin mărirea dozeior realizabilă prin mărirea dozeior realizabilă prin mărirea dozeior realizabilă prin mărirea dozeior realizabilă prin mărirea dozeior realizabilă prin mărirea dozeior realizabilă prin mărirea dozeior realizabilă prin mărirea dozei). ). ). ). ). ). ). ). 



Instalarea narcozeiInstalarea narcozeiInstalarea narcozeiInstalarea narcozeiInstalarea narcozeiInstalarea narcozeiInstalarea narcozeiInstalarea narcozei =  =  =  =  =  =  =  = continuăcontinuăcontinuăcontinuăcontinuăcontinuăcontinuăcontinuă, n, n, n, n, n, n, n, neuniformăeuniformăeuniformăeuniformăeuniformăeuniformăeuniformăeuniformă, proces , proces , proces , proces , proces , proces , proces , proces 
multistadial.multistadial.multistadial.multistadial.multistadial.multistadial.multistadial.multistadial.
ÎÎÎÎÎÎÎÎn primă etapăn primă etapăn primă etapăn primă etapăn primă etapăn primă etapăn primă etapăn primă etapă,,,,,,,,        
-- tensiunea alveolară cre tensiunea alveolară cre tensiunea alveolară cre tensiunea alveolară cre tensiunea alveolară cre tensiunea alveolară cre tensiunea alveolară cre tensiunea alveolară creşşşşşşşşte rapid, te rapid, te rapid, te rapid, te rapid, te rapid, te rapid, te rapid, 
-- este urmarea pătrunderii narcoticului  este urmarea pătrunderii narcoticului  este urmarea pătrunderii narcoticului  este urmarea pătrunderii narcoticului  este urmarea pătrunderii narcoticului  este urmarea pătrunderii narcoticului  este urmarea pătrunderii narcoticului  este urmarea pătrunderii narcoticului îîîîîîîîn plămânn plămânn plămânn plămânn plămânn plămânn plămânn plămân. . . . . . . . 
Consecutiv,Consecutiv,Consecutiv,Consecutiv,Consecutiv,Consecutiv,Consecutiv,Consecutiv,
-- echibrarea echibrarea echibrarea echibrarea echibrarea echibrarea echibrarea echibrarea îîîîîîîîn capilarele sanguine n capilarele sanguine n capilarele sanguine n capilarele sanguine n capilarele sanguine n capilarele sanguine n capilarele sanguine n capilarele sanguine şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- distribuirea către  distribuirea către  distribuirea către  distribuirea către  distribuirea către  distribuirea către  distribuirea către  distribuirea către ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. 
-- sângele venossângele venossângele venossângele venossângele venossângele venossângele venossângele venos, con, con, con, con, con, con, con, conŃŃŃŃŃŃŃŃinând concentrainând concentrainând concentrainând concentrainând concentrainând concentrainând concentrainând concentraŃŃŃŃŃŃŃŃii mai mici de ii mai mici de ii mai mici de ii mai mici de ii mai mici de ii mai mici de ii mai mici de ii mai mici de 
anestezic, se va reanestezic, se va reanestezic, se va reanestezic, se va reanestezic, se va reanestezic, se va reanestezic, se va reanestezic, se va reîîîîîîîîntoarce la plămâni unde va avea loc ntoarce la plămâni unde va avea loc ntoarce la plămâni unde va avea loc ntoarce la plămâni unde va avea loc ntoarce la plămâni unde va avea loc ntoarce la plămâni unde va avea loc ntoarce la plămâni unde va avea loc ntoarce la plămâni unde va avea loc 
reechilibrarea cu aerul alveolar.reechilibrarea cu aerul alveolar.reechilibrarea cu aerul alveolar.reechilibrarea cu aerul alveolar.reechilibrarea cu aerul alveolar.reechilibrarea cu aerul alveolar.reechilibrarea cu aerul alveolar.reechilibrarea cu aerul alveolar.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

ÎÎÎÎÎÎÎÎn practicăn practicăn practicăn practicăn practicăn practicăn practicăn practică, , , , , , , , 

�� solubilitatea anestezicelor solubilitatea anestezicelor solubilitatea anestezicelor solubilitatea anestezicelor solubilitatea anestezicelor solubilitatea anestezicelor solubilitatea anestezicelor solubilitatea anestezicelor îîîîîîîîn sânge va fi cea care determină n sânge va fi cea care determină n sânge va fi cea care determină n sânge va fi cea care determină n sânge va fi cea care determină n sânge va fi cea care determină n sânge va fi cea care determină n sânge va fi cea care determină 
viteza de echilibru (viteza de echilibru (viteza de echilibru (viteza de echilibru (viteza de echilibru (viteza de echilibru (viteza de echilibru (viteza de echilibru (coeficiencoeficiencoeficiencoeficiencoeficiencoeficiencoeficiencoeficienŃŃŃŃŃŃŃŃii de solubilitateii de solubilitateii de solubilitateii de solubilitateii de solubilitateii de solubilitateii de solubilitateii de solubilitate ŃŃŃŃŃŃŃŃesutesutesutesutesutesutesutesut––––––––sânge sânge sânge sânge sânge sânge sânge sânge 
sau creiersau creiersau creiersau creiersau creiersau creiersau creiersau creier––––––––sânge sânge sânge sânge sânge sânge sânge sânge pentru majoritatea anestezicelor e de pentru majoritatea anestezicelor e de pentru majoritatea anestezicelor e de pentru majoritatea anestezicelor e de pentru majoritatea anestezicelor e de pentru majoritatea anestezicelor e de pentru majoritatea anestezicelor e de pentru majoritatea anestezicelor e de 1,01,01,01,01,01,01,01,0--------
1,51,51,51,51,51,51,51,5). ). ). ). ). ). ). ). 

�� Narcoticele inhalatorii sunt substanNarcoticele inhalatorii sunt substanNarcoticele inhalatorii sunt substanNarcoticele inhalatorii sunt substanNarcoticele inhalatorii sunt substanNarcoticele inhalatorii sunt substanNarcoticele inhalatorii sunt substanNarcoticele inhalatorii sunt substanŃŃŃŃŃŃŃŃe cu e cu e cu e cu e cu e cu e cu e cu activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate 
depresoaredepresoaredepresoaredepresoaredepresoaredepresoaredepresoaredepresoare maximă asupra S maximă asupra S maximă asupra S maximă asupra S maximă asupra S maximă asupra S maximă asupra S maximă asupra S.N.C..N.C..N.C..N.C..N.C..N.C..N.C..N.C.

�� Rata creRata creRata creRata creRata creRata creRata creRata creşşşşşşşşterii alveolareterii alveolareterii alveolareterii alveolareterii alveolareterii alveolareterii alveolareterii alveolare va va va va va va va va îîîîîîîîncetinincetinincetinincetinincetinincetinincetinincetini, , , , , , , , îîîîîîîîn timp ce n timp ce n timp ce n timp ce n timp ce n timp ce n timp ce n timp ce saturareasaturareasaturareasaturareasaturareasaturareasaturareasaturarea
tesuturilor tesuturilor tesuturilor tesuturilor tesuturilor tesuturilor tesuturilor tesuturilor va continuava continuava continuava continuava continuava continuava continuava continua. . . . . . . . 

�� Cantitatea de gaz necesară pentru saturarea Cantitatea de gaz necesară pentru saturarea Cantitatea de gaz necesară pentru saturarea Cantitatea de gaz necesară pentru saturarea Cantitatea de gaz necesară pentru saturarea Cantitatea de gaz necesară pentru saturarea Cantitatea de gaz necesară pentru saturarea Cantitatea de gaz necesară pentru saturarea ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturilor esuturilor esuturilor esuturilor esuturilor esuturilor esuturilor esuturilor 
este foarte variabilă de la un anestezic la altuleste foarte variabilă de la un anestezic la altuleste foarte variabilă de la un anestezic la altuleste foarte variabilă de la un anestezic la altuleste foarte variabilă de la un anestezic la altuleste foarte variabilă de la un anestezic la altuleste foarte variabilă de la un anestezic la altuleste foarte variabilă de la un anestezic la altul. . . . . . . . 



�� După aceastăDupă aceastăDupă aceastăDupă aceastăDupă aceastăDupă aceastăDupă aceastăDupă această, la , la , la , la , la , la , la , la 1010101010101010--------15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min. de la inceperea administrării  de la inceperea administrării  de la inceperea administrării  de la inceperea administrării  de la inceperea administrării  de la inceperea administrării  de la inceperea administrării  de la inceperea administrării 
se poate constata aproape se poate constata aproape se poate constata aproape se poate constata aproape se poate constata aproape se poate constata aproape se poate constata aproape se poate constata aproape o egalizare a tensiunii din o egalizare a tensiunii din o egalizare a tensiunii din o egalizare a tensiunii din o egalizare a tensiunii din o egalizare a tensiunii din o egalizare a tensiunii din o egalizare a tensiunii din 
materia cenumateria cenumateria cenumateria cenumateria cenumateria cenumateria cenumateria cenuşşşşşşşşie, cu cea din aerul alveolarie, cu cea din aerul alveolarie, cu cea din aerul alveolarie, cu cea din aerul alveolarie, cu cea din aerul alveolarie, cu cea din aerul alveolarie, cu cea din aerul alveolarie, cu cea din aerul alveolar

�� łłłłłłłłesutul adiposesutul adiposesutul adiposesutul adiposesutul adiposesutul adiposesutul adiposesutul adipos poate constitui o exceppoate constitui o exceppoate constitui o exceppoate constitui o exceppoate constitui o exceppoate constitui o exceppoate constitui o exceppoate constitui o excepŃŃŃŃŃŃŃŃie, având ie, având ie, având ie, având ie, având ie, având ie, având ie, având îîîîîîîîn vedere n vedere n vedere n vedere n vedere n vedere n vedere n vedere 
caracterul lipofil al agencaracterul lipofil al agencaracterul lipofil al agencaracterul lipofil al agencaracterul lipofil al agencaracterul lipofil al agencaracterul lipofil al agencaracterul lipofil al agenŃŃŃŃŃŃŃŃilor inhalatori. ilor inhalatori. ilor inhalatori. ilor inhalatori. ilor inhalatori. ilor inhalatori. ilor inhalatori. ilor inhalatori. 

�� De exemplu,De exemplu,De exemplu,De exemplu,De exemplu,De exemplu,De exemplu,De exemplu, metoxifluranul e preluat de metoxifluranul e preluat de metoxifluranul e preluat de metoxifluranul e preluat de metoxifluranul e preluat de metoxifluranul e preluat de metoxifluranul e preluat de metoxifluranul e preluat de ŃŃŃŃŃŃŃŃesutul adipos esutul adipos esutul adipos esutul adipos esutul adipos esutul adipos esutul adipos esutul adipos şşşşşşşşi i i i i i i i 
apoi e eliberat lent către sfârapoi e eliberat lent către sfârapoi e eliberat lent către sfârapoi e eliberat lent către sfârapoi e eliberat lent către sfârapoi e eliberat lent către sfârapoi e eliberat lent către sfârapoi e eliberat lent către sfârşşşşşşşşitul anesteziei. itul anesteziei. itul anesteziei. itul anesteziei. itul anesteziei. itul anesteziei. itul anesteziei. itul anesteziei. 

�� Fără Fără Fără Fără Fără Fără Fără Fără îîîîîîîîndoialăndoialăndoialăndoialăndoialăndoialăndoialăndoială, agen, agen, agen, agen, agen, agen, agen, agenŃŃŃŃŃŃŃŃii care au o cinetică rapidă ii care au o cinetică rapidă ii care au o cinetică rapidă ii care au o cinetică rapidă ii care au o cinetică rapidă ii care au o cinetică rapidă ii care au o cinetică rapidă ii care au o cinetică rapidă (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. 
izofluran) sunt foarte avantajoizofluran) sunt foarte avantajoizofluran) sunt foarte avantajoizofluran) sunt foarte avantajoizofluran) sunt foarte avantajoizofluran) sunt foarte avantajoizofluran) sunt foarte avantajoizofluran) sunt foarte avantajoşşşşşşşşi dar, pe mâini i dar, pe mâini i dar, pe mâini i dar, pe mâini i dar, pe mâini i dar, pe mâini i dar, pe mâini i dar, pe mâini nepriceputenepriceputenepriceputenepriceputenepriceputenepriceputenepriceputenepricepute, , , , , , , , 
această caracteristică această caracteristică această caracteristică această caracteristică această caracteristică această caracteristică această caracteristică această caracteristică poate fi periculoasăpoate fi periculoasăpoate fi periculoasăpoate fi periculoasăpoate fi periculoasăpoate fi periculoasăpoate fi periculoasăpoate fi periculoasă = duce la = duce la = duce la = duce la = duce la = duce la = duce la = duce la 
paralizie respiratorieparalizie respiratorieparalizie respiratorieparalizie respiratorieparalizie respiratorieparalizie respiratorieparalizie respiratorieparalizie respiratorie, a, a, a, a, a, a, a, acompaniată de tabloul cardiac companiată de tabloul cardiac companiată de tabloul cardiac companiată de tabloul cardiac companiată de tabloul cardiac companiată de tabloul cardiac companiată de tabloul cardiac companiată de tabloul cardiac 
specific.specific.specific.specific.specific.specific.specific.specific.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Prezentarea caracteristicilor principalelor anestezice inhalantePrezentarea caracteristicilor principalelor anestezice inhalante, , 

cele utilizate cele utilizate îîn medicina veterinarăn medicina veterinară

0,20,222--555050--70701515--2020????
% m% metabolizat din etabolizat din 

dozădoză

NuNuNuNuNuNuNuNuNuNuDaDa
Inflamabil/exploziInflamabil/explozi

vv

99999898970970224224aprox. 250aprox. 2506565
Coef. partiCoef. partiţţieie

Ulei Ulei -- gazgaz

Foarte rapidăFoarte rapidăRapidăRapidăLentăLentăRapidăRapidăRapidăRapidăLentăLentă
Revenirea din Revenirea din 

narcozănarcoză

Foarte rapidăFoarte rapidă
FoarteFoarte
rapidărapidă

LentăLentăRapidăRapidăRapidăRapidăLentăLentăInducInducţţia narcozeiia narcozei

1,31,31,91,912,012,02,32,3??12,112,1
Coef. Coef. PPartart.:.:SângeSânge--

gazgaz

1,21,21,61,6--2,22,2
0,23 (câine)0,23 (câine)
0,16 (om)0,16 (om)

0,750,75--0,900,900,700,701,91,9--3,03,0
Conc.min. alv. Conc.min. alv. 

(MAC%)(MAC%)

11--221,51,5--4,04,011--3311--3311--3355--1515
Conc.Conc.îîn aerul n aerul 

inspiratinspirat

48,548,55757105105505061613535Punct dePunct de ttopireopire
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CHClCHCl
22CFCF

22OCHOCH
33

EterhalogenatEterhalogenat

CHClCHCl
22CFCF

22OCHOCH
33

EterhalogenatEterhalogenat

CFCF
33CHBrClCHBrCl

EtanhalogenatEtanhalogenat

CHClCHCl
33

MetanclorurăMetanclorură

CC22HH55OCOC
22HH55

DietileterDietileter
Structură generalăStructură generală

IzofluranIzofluranEnfluranEnfluranMetoxifluranMetoxifluranHalotanHalotanCloroformCloroformEterEterCategoriaCategoria



StadiileStadiileStadiileStadiileStadiileStadiileStadiileStadiile
farmacologice ale narcozeifarmacologice ale narcozeifarmacologice ale narcozeifarmacologice ale narcozeifarmacologice ale narcozeifarmacologice ale narcozeifarmacologice ale narcozeifarmacologice ale narcozei



Analizând Analizând Analizând Analizând Analizând Analizând Analizând Analizând instalarea stadialăinstalarea stadialăinstalarea stadialăinstalarea stadialăinstalarea stadialăinstalarea stadialăinstalarea stadialăinstalarea stadială a narcozei a narcozei a narcozei a narcozei a narcozei a narcozei a narcozei a narcozei, o, o, o, o, o, o, o, observăm că aceasta bservăm că aceasta bservăm că aceasta bservăm că aceasta bservăm că aceasta bservăm că aceasta bservăm că aceasta bservăm că aceasta 
este este este este este este este este îîîîîîîînsonsonsonsonsonsonsonsoŃŃŃŃŃŃŃŃită de ită de ită de ită de ită de ită de ită de ită de relaxarea relaxarea relaxarea relaxarea relaxarea relaxarea relaxarea relaxarea musculaturii striate, musculaturii striate, musculaturii striate, musculaturii striate, musculaturii striate, musculaturii striate, musculaturii striate, musculaturii striate, 

Din punct de vedere farmacodinamic, se pot Din punct de vedere farmacodinamic, se pot Din punct de vedere farmacodinamic, se pot Din punct de vedere farmacodinamic, se pot Din punct de vedere farmacodinamic, se pot Din punct de vedere farmacodinamic, se pot Din punct de vedere farmacodinamic, se pot Din punct de vedere farmacodinamic, se pot identifica fazele:identifica fazele:identifica fazele:identifica fazele:identifica fazele:identifica fazele:identifica fazele:identifica fazele:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ExcitaExcitaExcitaExcitaExcitaExcitaExcitaExcitaŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia aparentă aparentă aparentă aparentă aparentă aparentă aparentă aparentă & analgezia& analgezia& analgezia& analgezia& analgezia& analgezia& analgezia& analgezia
((„„rebeliunearebeliunea”” subcorticalei)subcorticalei)

--  se instalează după ce narcoticul a ajuns  se instalează după ce narcoticul a ajuns  se instalează după ce narcoticul a ajuns  se instalează după ce narcoticul a ajuns  se instalează după ce narcoticul a ajuns  se instalează după ce narcoticul a ajuns  se instalează după ce narcoticul a ajuns  se instalează după ce narcoticul a ajuns îîîîîîîîn S.N.C. n S.N.C. n S.N.C. n S.N.C. n S.N.C. n S.N.C. n S.N.C. n S.N.C. 
-- scoarscoarscoarscoarscoarscoarscoarscoarŃŃŃŃŃŃŃŃa cerebrală a cerebrală a cerebrală a cerebrală a cerebrală a cerebrală a cerebrală a cerebrală = d= d= d= d= d= d= d= depresatăepresatăepresatăepresatăepresatăepresatăepresatăepresată........
-- va fi va fi va fi va fi va fi va fi va fi va fi eliminateliminateliminateliminateliminateliminateliminateliminat rolul coordonator al ei asupra c. subcorticali.rolul coordonator al ei asupra c. subcorticali.rolul coordonator al ei asupra c. subcorticali.rolul coordonator al ei asupra c. subcorticali.rolul coordonator al ei asupra c. subcorticali.rolul coordonator al ei asupra c. subcorticali.rolul coordonator al ei asupra c. subcorticali.rolul coordonator al ei asupra c. subcorticali.
Sunt depresaSunt depresaSunt depresaSunt depresaSunt depresaSunt depresaSunt depresaSunt depresaŃŃŃŃŃŃŃŃi:i:i:i:i:i:i:i: centrii centrii centrii centrii centrii centrii centrii centrii dureriidureriidureriidureriidureriidureriidureriidurerii şşşşşşşşi cei i cei i cei i cei i cei i cei i cei i cei inhibitori inhibitori inhibitori inhibitori inhibitori inhibitori inhibitori inhibitori 
Rămân liberiRămân liberiRămân liberiRămân liberiRămân liberiRămân liberiRămân liberiRămân liberi:::::::: centrii centrii centrii centrii centrii centrii centrii centrii excitatori,excitatori,excitatori,excitatori,excitatori,excitatori,excitatori,excitatori, ce ce ce ce ce ce ce ce domină domină domină domină domină domină domină domină comportamentalul comportamentalul comportamentalul comportamentalul comportamentalul comportamentalul comportamentalul comportamentalul 
animalului.animalului.animalului.animalului.animalului.animalului.animalului.animalului.

ExcitaExcitaExcitaExcitaExcitaExcitaExcitaExcitaŃŃŃŃŃŃŃŃia aparentăia aparentăia aparentăia aparentăia aparentăia aparentăia aparentăia aparentă se observă bine la se observă bine la se observă bine la se observă bine la se observă bine la se observă bine la se observă bine la se observă bine la: : : : : : : : cabaline, carnasierecabaline, carnasierecabaline, carnasierecabaline, carnasierecabaline, carnasierecabaline, carnasierecabaline, carnasierecabaline, carnasiere şşşşşşşşi i i i i i i i 
rumegătoare marirumegătoare marirumegătoare marirumegătoare marirumegătoare marirumegătoare marirumegătoare marirumegătoare mari........

La La La La La La La La suine suine suine suine suine suine suine suine faza de excitafaza de excitafaza de excitafaza de excitafaza de excitafaza de excitafaza de excitafaza de excitaŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie e scurtăe scurtăe scurtăe scurtăe scurtăe scurtăe scurtăe scurtă,,,,,,,, iar la iar la iar la iar la iar la iar la iar la iar la păsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsări chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar lipselipselipselipselipselipselipselipseşşşşşşşşte.te.te.te.te.te.te.te.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Faza de narcoză superficialăFaza de narcoză superficialăFaza de narcoză superficialăFaza de narcoză superficialăFaza de narcoză superficialăFaza de narcoză superficialăFaza de narcoză superficialăFaza de narcoză superficială

narcoticele narcoticele narcoticele narcoticele narcoticele narcoticele narcoticele narcoticele îîîîîîîîn această fază depreseazăn această fază depreseazăn această fază depreseazăn această fază depreseazăn această fază depreseazăn această fază depreseazăn această fază depreseazăn această fază depresează: : : : : : : : 

�� iniiniiniiniiniiniiniiniŃŃŃŃŃŃŃŃial:ial:ial:ial:ial:ial:ial:ial: encefalul,encefalul,encefalul,encefalul,encefalul,encefalul,encefalul,encefalul,
�� apoi:apoi:apoi:apoi:apoi:apoi:apoi:apoi: măduva  măduva  măduva  măduva  măduva  măduva  măduva  măduva spinăriispinăriispinăriispinăriispinăriispinăriispinăriispinării,,,,,,,,
�� îîîîîîîîn final:n final:n final:n final:n final:n final:n final:n final: bulbul rahidian.bulbul rahidian.bulbul rahidian.bulbul rahidian.bulbul rahidian.bulbul rahidian.bulbul rahidian.bulbul rahidian.
RespiraRespiraRespiraRespiraRespiraRespiraRespiraRespiraŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia şşşşşşşşi presiunea sanguină i presiunea sanguină i presiunea sanguină i presiunea sanguină i presiunea sanguină i presiunea sanguină i presiunea sanguină i presiunea sanguină = = = = = = = = diminuatădiminuatădiminuatădiminuatădiminuatădiminuatădiminuatădiminuată........

ÎÎÎÎÎÎÎÎn acest stadiu se pot face n acest stadiu se pot face n acest stadiu se pot face n acest stadiu se pot face n acest stadiu se pot face n acest stadiu se pot face n acest stadiu se pot face n acest stadiu se pot face operaoperaoperaoperaoperaoperaoperaoperaŃŃŃŃŃŃŃŃii de mică chirurgieii de mică chirurgieii de mică chirurgieii de mică chirurgieii de mică chirurgieii de mică chirurgieii de mică chirurgieii de mică chirurgie........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Faza de narcoză profundăFaza de narcoză profundăFaza de narcoză profundăFaza de narcoză profundăFaza de narcoză profundăFaza de narcoză profundăFaza de narcoză profundăFaza de narcoză profundă

-- narcoticul este la cota maximă narcoticul este la cota maximă narcoticul este la cota maximă narcoticul este la cota maximă narcoticul este la cota maximă narcoticul este la cota maximă narcoticul este la cota maximă narcoticul este la cota maximă,,,,,,,, reflexele importante dispar.reflexele importante dispar.reflexele importante dispar.reflexele importante dispar.reflexele importante dispar.reflexele importante dispar.reflexele importante dispar.reflexele importante dispar.

-- prima parteprima parteprima parteprima parteprima parteprima parteprima parteprima parte a narcozei profundă a narcozei profundă a narcozei profundă a narcozei profundă a narcozei profundă a narcozei profundă a narcozei profundă a narcozei profundă este este este este este este este este cea dorităcea dorităcea dorităcea dorităcea dorităcea dorităcea dorităcea dorită, acum , acum , acum , acum , acum , acum , acum , acum 
putânduputânduputânduputânduputânduputânduputânduputându--------se executase executase executase executase executase executase executase executa operaoperaoperaoperaoperaoperaoperaoperaţţţţţţţţii laborioaseii laborioaseii laborioaseii laborioaseii laborioaseii laborioaseii laborioaseii laborioase........
-- ultima parteultima parteultima parteultima parteultima parteultima parteultima parteultima parte a narcozei a narcozei a narcozei a narcozei a narcozei a narcozei a narcozei a narcozei e de evitate de evitate de evitate de evitate de evitate de evitate de evitate de evitat, d, d, d, d, d, d, d, deoarece există eoarece există eoarece există eoarece există eoarece există eoarece există eoarece există eoarece există pericolul pericolul pericolul pericolul pericolul pericolul pericolul pericolul 
instalării sincopei respiratoriiinstalării sincopei respiratoriiinstalării sincopei respiratoriiinstalării sincopei respiratoriiinstalării sincopei respiratoriiinstalării sincopei respiratoriiinstalării sincopei respiratoriiinstalării sincopei respiratorii!!!!!!!!

SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃele anestezice inhalatorii ele anestezice inhalatorii ele anestezice inhalatorii ele anestezice inhalatorii ele anestezice inhalatorii ele anestezice inhalatorii ele anestezice inhalatorii ele anestezice inhalatorii se clasifică se clasifică se clasifică se clasifică se clasifică se clasifică se clasifică se clasifică îîîîîîîînnnnnnnn::::::::

-------- gazoase, gazoase, gazoase, gazoase, gazoase, gazoase, gazoase, gazoase, 
-------- volatilevolatilevolatilevolatilevolatilevolatilevolatilevolatile şşşşşşşşi i i i i i i i 
-------- nevolatile.nevolatile.nevolatile.nevolatile.nevolatile.nevolatile.nevolatile.nevolatile.



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃele ele ele ele ele ele ele ele 
narcotice gazoasenarcotice gazoasenarcotice gazoasenarcotice gazoasenarcotice gazoasenarcotice gazoasenarcotice gazoasenarcotice gazoase



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Protoxidul de azot Protoxidul de azot Protoxidul de azot Protoxidul de azot Protoxidul de azot Protoxidul de azot Protoxidul de azot Protoxidul de azot (N(N22O)O)
(monoxid de azot, oxid nitros, gaz ilariant)(monoxid de azot, oxid nitros, gaz ilariant)

-- lichefiabil, produce lichefiabil, produce lichefiabil, produce lichefiabil, produce lichefiabil, produce lichefiabil, produce lichefiabil, produce lichefiabil, produce narcoză rapidănarcoză rapidănarcoză rapidănarcoză rapidănarcoză rapidănarcoză rapidănarcoză rapidănarcoză rapidă = = = = = = = = analgezie apreciabilăanalgezie apreciabilăanalgezie apreciabilăanalgezie apreciabilăanalgezie apreciabilăanalgezie apreciabilăanalgezie apreciabilăanalgezie apreciabilă........
-- coeficient coeficient coeficient coeficient coeficient coeficient coeficient coeficient partipartipartipartipartipartipartipartiŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie = = = = = = = = 0,470,470,470,470,470,470,470,47,,,,,,,, ffffffff........ scăzut comparativ cu scăzut comparativ cu scăzut comparativ cu scăzut comparativ cu scăzut comparativ cu scăzut comparativ cu scăzut comparativ cu scăzut comparativ cu:::::::: halotanul halotanul halotanul halotanul halotanul halotanul halotanul halotanul 
sau cu sau cu sau cu sau cu sau cu sau cu sau cu sau cu metoxifluranul,metoxifluranul,metoxifluranul,metoxifluranul,metoxifluranul,metoxifluranul,metoxifluranul,metoxifluranul,
-- îîîîîîîîn consecinn consecinn consecinn consecinn consecinn consecinn consecinn consecinŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă:::::::: concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃiile alveolareiile alveolareiile alveolareiile alveolareiile alveolareiile alveolareiile alveolareiile alveolare şşşşşşşşi i i i i i i i encefaliceencefaliceencefaliceencefaliceencefaliceencefaliceencefaliceencefalice de protoxid de protoxid de protoxid de protoxid de protoxid de protoxid de protoxid de protoxid 
vor fluctua multvor fluctua multvor fluctua multvor fluctua multvor fluctua multvor fluctua multvor fluctua multvor fluctua mult îîîîîîîîn fazele n fazele n fazele n fazele n fazele n fazele n fazele n fazele de inducde inducde inducde inducde inducde inducde inducde inducŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie ssssssssi i i i i i i i revenire din narcozărevenire din narcozărevenire din narcozărevenire din narcozărevenire din narcozărevenire din narcozărevenire din narcozărevenire din narcoză........
-- anestezic anestezic anestezic anestezic anestezic anestezic anestezic anestezic foarte sigur, neiritantfoarte sigur, neiritantfoarte sigur, neiritantfoarte sigur, neiritantfoarte sigur, neiritantfoarte sigur, neiritantfoarte sigur, neiritantfoarte sigur, neiritant, , , , , , , , fără efectefără efectefără efectefără efectefără efectefără efectefără efectefără efecte secundare, secundare, secundare, secundare, secundare, secundare, secundare, secundare, 
-- lllllllla unele specii, a unele specii, a unele specii, a unele specii, a unele specii, a unele specii, a unele specii, a unele specii, sensibilitate sensibilitate sensibilitate sensibilitate sensibilitate sensibilitate sensibilitate sensibilitate variabilăvariabilăvariabilăvariabilăvariabilăvariabilăvariabilăvariabilă, , , , , , , , dezavantaje:dezavantaje:dezavantaje:dezavantaje:dezavantaje:dezavantaje:dezavantaje:dezavantaje:

�� potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃa slabăa slabăa slabăa slabăa slabăa slabăa slabăa slabă, , , , , , , , 
�� slaba relaxare muscularăslaba relaxare muscularăslaba relaxare muscularăslaba relaxare muscularăslaba relaxare muscularăslaba relaxare muscularăslaba relaxare muscularăslaba relaxare musculară, , , , , , , , 
�� difuziunea hipoxiei precumdifuziunea hipoxiei precumdifuziunea hipoxiei precumdifuziunea hipoxiei precumdifuziunea hipoxiei precumdifuziunea hipoxiei precumdifuziunea hipoxiei precumdifuziunea hipoxiei precum şşşşşşşşi i i i i i i i 
�� aaaaaaaaşşşşşşşşa numitul a numitul a numitul a numitul a numitul a numitul a numitul a numitul ‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’second gas effectsecond gas effectsecond gas effectsecond gas effectsecond gas effectsecond gas effectsecond gas effectsecond gas effect’’’’’’’’’’’’’’’’........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

CiclopropanulCiclopropanulCiclopropanulCiclopropanulCiclopropanulCiclopropanulCiclopropanulCiclopropanul

Cea mai simplă hidrocarbură Cea mai simplă hidrocarbură Cea mai simplă hidrocarbură Cea mai simplă hidrocarbură Cea mai simplă hidrocarbură Cea mai simplă hidrocarbură Cea mai simplă hidrocarbură Cea mai simplă hidrocarbură ciclică saturatăciclică saturatăciclică saturatăciclică saturatăciclică saturatăciclică saturatăciclică saturatăciclică saturată -------- gaz lichefiabil, gaz lichefiabil, gaz lichefiabil, gaz lichefiabil, gaz lichefiabil, gaz lichefiabil, gaz lichefiabil, gaz lichefiabil, 
bun anestezic bun anestezic bun anestezic bun anestezic bun anestezic bun anestezic bun anestezic bun anestezic 
Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj: inflamabil inflamabil inflamabil inflamabil inflamabil inflamabil inflamabil inflamabil şşşşşşşşi explozivi explozivi explozivi explozivi explozivi explozivi explozivi exploziv = pu= pu= pu= pu= pu= pu= pu= puŃŃŃŃŃŃŃŃin utilizat. in utilizat. in utilizat. in utilizat. in utilizat. in utilizat. in utilizat. in utilizat. 
Pentru administrare: Pentru administrare: Pentru administrare: Pentru administrare: Pentru administrare: Pentru administrare: Pentru administrare: Pentru administrare: sisteme sisteme sisteme sisteme sisteme sisteme sisteme sisteme îîîîîîîînchisenchisenchisenchisenchisenchisenchisenchise, mai rar , mai rar , mai rar , mai rar , mai rar , mai rar , mai rar , mai rar semisemisemisemisemisemisemisemi--------îîîîîîîînchise.nchise.nchise.nchise.nchise.nchise.nchise.nchise.
Adesea este Adesea este Adesea este Adesea este Adesea este Adesea este Adesea este Adesea este asociat asociat asociat asociat asociat asociat asociat asociat cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: oxigenul oxigenul oxigenul oxigenul oxigenul oxigenul oxigenul oxigenul şşşşşşşşi i i i i i i i barbituricele.barbituricele.barbituricele.barbituricele.barbituricele.barbituricele.barbituricele.barbituricele.
Administrarea atropinei Administrarea atropinei Administrarea atropinei Administrarea atropinei Administrarea atropinei Administrarea atropinei Administrarea atropinei Administrarea atropinei consecutiv narcozei cu ciclopropan consecutiv narcozei cu ciclopropan consecutiv narcozei cu ciclopropan consecutiv narcozei cu ciclopropan consecutiv narcozei cu ciclopropan consecutiv narcozei cu ciclopropan consecutiv narcozei cu ciclopropan consecutiv narcozei cu ciclopropan 
total contraindicată total contraindicată total contraindicată total contraindicată total contraindicată total contraindicată total contraindicată total contraindicată ======== crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşte incidente incidente incidente incidente incidente incidente incidente incidenŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a disaritmiei cardiace.disaritmiei cardiace.disaritmiei cardiace.disaritmiei cardiace.disaritmiei cardiace.disaritmiei cardiace.disaritmiei cardiace.disaritmiei cardiace.
Alt dezavantajAlt dezavantajAlt dezavantajAlt dezavantajAlt dezavantajAlt dezavantajAlt dezavantajAlt dezavantaj = = = = = = = = crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşterea fragilităterea fragilităterea fragilităterea fragilităterea fragilităterea fragilităterea fragilităterea fragilităŃŃŃŃŃŃŃŃii capilareii capilareii capilareii capilareii capilareii capilareii capilareii capilare (poate induce (poate induce (poate induce (poate induce (poate induce (poate induce (poate induce (poate induce 
hemoragie la locul inciziei).hemoragie la locul inciziei).hemoragie la locul inciziei).hemoragie la locul inciziei).hemoragie la locul inciziei).hemoragie la locul inciziei).hemoragie la locul inciziei).hemoragie la locul inciziei).

CH2

CH2CH2



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Gazele terapeuticeGazele terapeuticeGazele terapeuticeGazele terapeuticeGazele terapeuticeGazele terapeuticeGazele terapeuticeGazele terapeutice

OxigenulOxigenulOxigenulOxigenulOxigenulOxigenulOxigenulOxigenul

-- aerul inspirat de, circa aerul inspirat de, circa aerul inspirat de, circa aerul inspirat de, circa aerul inspirat de, circa aerul inspirat de, circa aerul inspirat de, circa aerul inspirat de, circa 21%,21%,21%,21%,21%,21%,21%,21%, este reprezentat de oxigen. este reprezentat de oxigen. este reprezentat de oxigen. este reprezentat de oxigen. este reprezentat de oxigen. este reprezentat de oxigen. este reprezentat de oxigen. este reprezentat de oxigen. 

-- HipoxiaHipoxiaHipoxiaHipoxiaHipoxiaHipoxiaHipoxiaHipoxia = = = = = = = = scăderea Oscăderea Oscăderea Oscăderea Oscăderea Oscăderea Oscăderea Oscăderea O22222222 din aerul inspiratdin aerul inspiratdin aerul inspiratdin aerul inspiratdin aerul inspiratdin aerul inspiratdin aerul inspiratdin aerul inspirat la nivelul alveolelor la nivelul alveolelor la nivelul alveolelor la nivelul alveolelor la nivelul alveolelor la nivelul alveolelor la nivelul alveolelor la nivelul alveolelor 
pulmonare, a sângelui sau a pulmonare, a sângelui sau a pulmonare, a sângelui sau a pulmonare, a sângelui sau a pulmonare, a sângelui sau a pulmonare, a sângelui sau a pulmonare, a sângelui sau a pulmonare, a sângelui sau a ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturilor, esuturilor, esuturilor, esuturilor, esuturilor, esuturilor, esuturilor, esuturilor, 

-- HipoxiemiaHipoxiemiaHipoxiemiaHipoxiemiaHipoxiemiaHipoxiemiaHipoxiemiaHipoxiemia = s= s= s= s= s= s= s= scăderea căderea căderea căderea căderea căderea căderea căderea sub limitelesub limitelesub limitelesub limitelesub limitelesub limitelesub limitelesub limitele normale a valorii Onormale a valorii Onormale a valorii Onormale a valorii Onormale a valorii Onormale a valorii Onormale a valorii Onormale a valorii O22222222 la la la la la la la la 
nivelul hemoglobinei,nivelul hemoglobinei,nivelul hemoglobinei,nivelul hemoglobinei,nivelul hemoglobinei,nivelul hemoglobinei,nivelul hemoglobinei,nivelul hemoglobinei, iar iar iar iar iar iar iar iar 

-- HiperoxiaHiperoxiaHiperoxiaHiperoxiaHiperoxiaHiperoxiaHiperoxiaHiperoxia = cre= cre= cre= cre= cre= cre= cre= creşşşşşşşşterea terea terea terea terea terea terea terea peste limitelepeste limitelepeste limitelepeste limitelepeste limitelepeste limitelepeste limitelepeste limitele normalenormalenormalenormalenormalenormalenormalenormale a cantită a cantită a cantită a cantită a cantită a cantită a cantită a cantităŃŃŃŃŃŃŃŃii de ii de ii de ii de ii de ii de ii de ii de 
OOOOOOOO22222222 inspirat. inspirat. inspirat. inspirat. inspirat. inspirat. inspirat. inspirat. 



CauzeCauzeCauzeCauzeCauzeCauzeCauzeCauze::::::::
►►PrePrePrePrePrePrePrePre--------pulmonare: pulmonare: pulmonare: pulmonare: pulmonare: pulmonare: pulmonare: pulmonare: 
-- concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia mică mică mică mică mică mică mică mică a oxigenului atmosferic, a oxigenului atmosferic, a oxigenului atmosferic, a oxigenului atmosferic, a oxigenului atmosferic, a oxigenului atmosferic, a oxigenului atmosferic, a oxigenului atmosferic, 
-- obstrucobstrucobstrucobstrucobstrucobstrucobstrucobstrucŃŃŃŃŃŃŃŃiile iile iile iile iile iile iile iile căilor respiratorii superioarecăilor respiratorii superioarecăilor respiratorii superioarecăilor respiratorii superioarecăilor respiratorii superioarecăilor respiratorii superioarecăilor respiratorii superioarecăilor respiratorii superioare;;;;;;;;
►►Pulmonare: Pulmonare: Pulmonare: Pulmonare: Pulmonare: Pulmonare: Pulmonare: Pulmonare: 
-- edemul pulmonar;edemul pulmonar;edemul pulmonar;edemul pulmonar;edemul pulmonar;edemul pulmonar;edemul pulmonar;edemul pulmonar;
►►PostPostPostPostPostPostPostPost--------pulmonare: pulmonare: pulmonare: pulmonare: pulmonare: pulmonare: pulmonare: pulmonare: 
-- transportultransportultransportultransportultransportultransportultransportultransportul inadecvat al oxigenului, inadecvat al oxigenului, inadecvat al oxigenului, inadecvat al oxigenului, inadecvat al oxigenului, inadecvat al oxigenului, inadecvat al oxigenului, inadecvat al oxigenului, 
-- reducerea hemoglobinei,reducerea hemoglobinei,reducerea hemoglobinei,reducerea hemoglobinei,reducerea hemoglobinei,reducerea hemoglobinei,reducerea hemoglobinei,reducerea hemoglobinei, apariapariapariapariapariapariapariapariŃŃŃŃŃŃŃŃia anemiei, hipertermia, etc).ia anemiei, hipertermia, etc).ia anemiei, hipertermia, etc).ia anemiei, hipertermia, etc).ia anemiei, hipertermia, etc).ia anemiei, hipertermia, etc).ia anemiei, hipertermia, etc).ia anemiei, hipertermia, etc).
-- oxigenul folosit in: oxigenul folosit in: oxigenul folosit in: oxigenul folosit in: oxigenul folosit in: oxigenul folosit in: oxigenul folosit in: oxigenul folosit in: corectarea hipoxiemiei,corectarea hipoxiemiei,corectarea hipoxiemiei,corectarea hipoxiemiei,corectarea hipoxiemiei,corectarea hipoxiemiei,corectarea hipoxiemiei,corectarea hipoxiemiei, hipoxiei hipoxiei hipoxiei hipoxiei hipoxiei hipoxiei hipoxiei hipoxiei şşşşşşşşi ca i ca i ca i ca i ca i ca i ca i ca 
diluant diluant diluant diluant diluant diluant diluant diluant îîîîîîîîn folosirea anestezicelor inhalatorii.n folosirea anestezicelor inhalatorii.n folosirea anestezicelor inhalatorii.n folosirea anestezicelor inhalatorii.n folosirea anestezicelor inhalatorii.n folosirea anestezicelor inhalatorii.n folosirea anestezicelor inhalatorii.n folosirea anestezicelor inhalatorii.

Dioxidul de carbon Dioxidul de carbon Dioxidul de carbon Dioxidul de carbon Dioxidul de carbon Dioxidul de carbon Dioxidul de carbon Dioxidul de carbon 
-- îîîîîîîîn atmosfera terestrăn atmosfera terestrăn atmosfera terestrăn atmosfera terestrăn atmosfera terestrăn atmosfera terestrăn atmosfera terestrăn atmosfera terestră: : : : : : : : 0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%
-- rol fiziologic rol fiziologic rol fiziologic rol fiziologic rol fiziologic rol fiziologic rol fiziologic rol fiziologic îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: hipohipohipohipohipohipohipohipo sau sau sau sau sau sau sau sau hiperhiperhiperhiperhiperhiperhiperhipercapniecapniecapniecapniecapniecapniecapniecapnie........



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeee
narcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatile
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Sunt lichide, dar la temperatura Sunt lichide, dar la temperatura Sunt lichide, dar la temperatura Sunt lichide, dar la temperatura Sunt lichide, dar la temperatura Sunt lichide, dar la temperatura Sunt lichide, dar la temperatura Sunt lichide, dar la temperatura 
camerei camerei camerei camerei camerei camerei camerei camerei volatilizează uvolatilizează uvolatilizează uvolatilizează uvolatilizează uvolatilizează uvolatilizează uvolatilizează uşşşşşşşşor.or.or.or.or.or.or.or.

Avantaj:Avantaj:Avantaj:Avantaj:Avantaj:Avantaj:Avantaj:Avantaj:
gradareagradareagradareagradareagradareagradareagradareagradarea narcozeinarcozeinarcozeinarcozeinarcozeinarcozeinarcozeinarcozei aceasta aceasta aceasta aceasta aceasta aceasta aceasta aceasta 
putânduputânduputânduputânduputânduputânduputânduputându--------se opri se opri se opri se opri se opri se opri se opri se opri îîîîîîîîn orice momentn orice momentn orice momentn orice momentn orice momentn orice momentn orice momentn orice moment

Anestezice Anestezice 

InhalatoriiInhalatorii cu utilizări in MV cu utilizări in MV

VVechi:echi:
•• CloroformulCloroformul
•• CiclopropanulCiclopropanul

•• FluroxenulFluroxenul
•• TricloretilenaTricloretilena

Grupul 3Grupul 3

NNoi:oi:
•• DesfluranulDesfluranul
•• SevofluranulSevofluranul

Grupul 2Grupul 2

Folosite frecvent:Folosite frecvent:
•• HalotanulHalotanul
•• IsofluranulIsofluranul

Folosite mai rar:Folosite mai rar:
•• EnfluranulEnfluranul
•• MetoxifluranulMetoxifluranul
•• EterulEterul

Grupul 1Grupul 1



Alte Alte Alte Alte Alte Alte Alte Alte avantaje:avantaje:avantaje:avantaje:avantaje:avantaje:avantaje:avantaje:
�� administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea cu exactitare a dozeicu exactitare a dozeicu exactitare a dozeicu exactitare a dozeicu exactitare a dozeicu exactitare a dozeicu exactitare a dozeicu exactitare a dozei necesare, necesare, necesare, necesare, necesare, necesare, necesare, necesare, 
�� ventilaventilaventilaventilaventilaventilaventilaventilaŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia pulmonară  pulmonară  pulmonară  pulmonară  pulmonară  pulmonară  pulmonară  pulmonară poate fi controlată poate fi controlată poate fi controlată poate fi controlată poate fi controlată poate fi controlată poate fi controlată poate fi controlată şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăŃŃŃŃŃŃŃŃită ită ită ită ită ită ită ită 
oxigenarea arterialăoxigenarea arterialăoxigenarea arterialăoxigenarea arterialăoxigenarea arterialăoxigenarea arterialăoxigenarea arterialăoxigenarea arterială. . . . . . . . 

ÎÎÎÎÎÎÎÎn narcozăn narcozăn narcozăn narcozăn narcozăn narcozăn narcozăn narcoză: : : : : : : : prevenirea f. decompensateprevenirea f. decompensateprevenirea f. decompensateprevenirea f. decompensateprevenirea f. decompensateprevenirea f. decompensateprevenirea f. decompensateprevenirea f. decompensate a narcozei profunde. a narcozei profunde. a narcozei profunde. a narcozei profunde. a narcozei profunde. a narcozei profunde. a narcozei profunde. a narcozei profunde. 

Accidentele Accidentele Accidentele Accidentele Accidentele Accidentele Accidentele Accidentele rezolvate rezolvate rezolvate rezolvate rezolvate rezolvate rezolvate rezolvate prin:prin:prin:prin:prin:prin:prin:prin:
�� respirarespirarespirarespirarespirarespirarespirarespiraŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie artificialăartificialăartificialăartificialăartificialăartificialăartificialăartificială, , , , , , , , cardioexcitantecardioexcitantecardioexcitantecardioexcitantecardioexcitantecardioexcitantecardioexcitantecardioexcitante, , , , , , , , simpaticomimetice.simpaticomimetice.simpaticomimetice.simpaticomimetice.simpaticomimetice.simpaticomimetice.simpaticomimetice.simpaticomimetice.

    Pregătirea pt    Pregătirea pt    Pregătirea pt    Pregătirea pt    Pregătirea pt    Pregătirea pt    Pregătirea pt    Pregătirea pt. opera. opera. opera. opera. opera. opera. opera. operaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie = = = = = = = = golireagolireagolireagolireagolireagolireagolireagolirea rectului rectului rectului rectului rectului rectului rectului rectului şşşşşşşşi vezicii urinare.i vezicii urinare.i vezicii urinare.i vezicii urinare.i vezicii urinare.i vezicii urinare.i vezicii urinare.i vezicii urinare.
�� funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃie: de solubilitate, anestezicul = ie: de solubilitate, anestezicul = ie: de solubilitate, anestezicul = ie: de solubilitate, anestezicul = ie: de solubilitate, anestezicul = ie: de solubilitate, anestezicul = ie: de solubilitate, anestezicul = ie: de solubilitate, anestezicul = absorbitabsorbitabsorbitabsorbitabsorbitabsorbitabsorbitabsorbit şşşşşşşşi i i i i i i i distribuitdistribuitdistribuitdistribuitdistribuitdistribuitdistribuitdistribuit
îîîîîîîîn organism. n organism. n organism. n organism. n organism. n organism. n organism. n organism. 

Recuperarea din anestezieRecuperarea din anestezieRecuperarea din anestezieRecuperarea din anestezieRecuperarea din anestezieRecuperarea din anestezieRecuperarea din anestezieRecuperarea din anestezie se face prin:se face prin:se face prin:se face prin:se face prin:se face prin:se face prin:se face prin:
�� eliminareaeliminareaeliminareaeliminareaeliminareaeliminareaeliminareaeliminarea anestezicului din creier, anestezicului din creier, anestezicului din creier, anestezicului din creier, anestezicului din creier, anestezicului din creier, anestezicului din creier, anestezicului din creier, 
�� sistarea administrăriisistarea administrăriisistarea administrăriisistarea administrăriisistarea administrăriisistarea administrăriisistarea administrăriisistarea administrării anestezicului anestezicului anestezicului anestezicului anestezicului anestezicului anestezicului anestezicului şşşşşşşşi i i i i i i i 
�� administrareaadministrareaadministrareaadministrareaadministrareaadministrareaadministrareaadministrarea de oxigende oxigende oxigende oxigende oxigende oxigende oxigende oxigen
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Doar o Doar o Doar o Doar o Doar o Doar o Doar o Doar o mică partemică partemică partemică partemică partemică partemică partemică parte din anestezic din anestezic din anestezic din anestezic din anestezic din anestezic din anestezic din anestezic (0,004%)(0,004%)(0,004%)(0,004%)(0,004%)(0,004%)(0,004%)(0,004%) este metabolizateste metabolizateste metabolizateste metabolizateste metabolizateste metabolizateste metabolizateste metabolizat şşşşşşşşi i i i i i i i 
eliminat eliminat eliminat eliminat eliminat eliminat eliminat eliminat prin prin prin prin prin prin prin prin urină urină urină urină urină urină urină urină şşşşşşşşi materii fecale. i materii fecale. i materii fecale. i materii fecale. i materii fecale. i materii fecale. i materii fecale. i materii fecale. 

    Pe lângă efectul anestezic general    Pe lângă efectul anestezic general    Pe lângă efectul anestezic general    Pe lângă efectul anestezic general    Pe lângă efectul anestezic general    Pe lângă efectul anestezic general    Pe lângă efectul anestezic general    Pe lângă efectul anestezic general, anestezicele inhalatorii , anestezicele inhalatorii , anestezicele inhalatorii , anestezicele inhalatorii , anestezicele inhalatorii , anestezicele inhalatorii , anestezicele inhalatorii , anestezicele inhalatorii 
produc produc produc produc produc produc produc produc şşşşşşşşi i i i i i i i efecte secundareefecte secundareefecte secundareefecte secundareefecte secundareefecte secundareefecte secundareefecte secundare pentru organismul animal:pentru organismul animal:pentru organismul animal:pentru organismul animal:pentru organismul animal:pentru organismul animal:pentru organismul animal:pentru organismul animal:

�� depresia reversibilădepresia reversibilădepresia reversibilădepresia reversibilădepresia reversibilădepresia reversibilădepresia reversibilădepresia reversibilă a SNCa SNCa SNCa SNCa SNCa SNCa SNCa SNC, , , , , , , , mecanism necunoscut;mecanism necunoscut;mecanism necunoscut;mecanism necunoscut;mecanism necunoscut;mecanism necunoscut;mecanism necunoscut;mecanism necunoscut;
�� bronhodilatabronhodilatabronhodilatabronhodilatabronhodilatabronhodilatabronhodilatabronhodilataŃŃŃŃŃŃŃŃie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie, bronhospasmbronhospasmbronhospasmbronhospasmbronhospasmbronhospasmbronhospasmbronhospasm, , , , , , , , scade ventilascade ventilascade ventilascade ventilascade ventilascade ventilascade ventilascade ventilaŃŃŃŃŃŃŃŃia alveolarăia alveolarăia alveolarăia alveolarăia alveolarăia alveolarăia alveolarăia alveolară;;;;;;;;
�� depresia depresia depresia depresia depresia depresia depresia depresia miocarduluimiocarduluimiocarduluimiocarduluimiocarduluimiocarduluimiocarduluimiocardului (contractilitate, (contractilitate, (contractilitate, (contractilitate, (contractilitate, (contractilitate, (contractilitate, (contractilitate, presiune arterialăpresiune arterialăpresiune arterialăpresiune arterialăpresiune arterialăpresiune arterialăpresiune arterialăpresiune arterială););););););););
�� reduc fluxulreduc fluxulreduc fluxulreduc fluxulreduc fluxulreduc fluxulreduc fluxulreduc fluxul de sângede sângede sângede sângede sângede sângede sângede sânge sau sau sau sau sau sau sau sau hepatotoxicitatehepatotoxicitatehepatotoxicitatehepatotoxicitatehepatotoxicitatehepatotoxicitatehepatotoxicitatehepatotoxicitate (halotan);(halotan);(halotan);(halotan);(halotan);(halotan);(halotan);(halotan);
�� reduc fluxulreduc fluxulreduc fluxulreduc fluxulreduc fluxulreduc fluxulreduc fluxulreduc fluxul de sângede sângede sângede sângede sângede sângede sângede sânge = = = = = = = = scade capacitatea de filtrare renalăscade capacitatea de filtrare renalăscade capacitatea de filtrare renalăscade capacitatea de filtrare renalăscade capacitatea de filtrare renalăscade capacitatea de filtrare renalăscade capacitatea de filtrare renalăscade capacitatea de filtrare renală;;;;;;;;
�� musculaturii scheletice = musculaturii scheletice = musculaturii scheletice = musculaturii scheletice = musculaturii scheletice = musculaturii scheletice = musculaturii scheletice = musculaturii scheletice = relaxare relaxare relaxare relaxare relaxare relaxare relaxare relaxare (datori(datori(datori(datori(datori(datori(datori(datorită depresiei SNCtă depresiei SNCtă depresiei SNCtă depresiei SNCtă depresiei SNCtă depresiei SNCtă depresiei SNCtă depresiei SNC).).).).).).).).
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Cloroformul Cloroformul Cloroformul Cloroformul Cloroformul Cloroformul Cloroformul Cloroformul ((cloroformiumcloroformium pro narcosipro narcosi))

-- lichid limpede, incolor, volatil, cu lichid limpede, incolor, volatil, cu lichid limpede, incolor, volatil, cu lichid limpede, incolor, volatil, cu lichid limpede, incolor, volatil, cu lichid limpede, incolor, volatil, cu lichid limpede, incolor, volatil, cu lichid limpede, incolor, volatil, cu miros dulceag. miros dulceag. miros dulceag. miros dulceag. miros dulceag. miros dulceag. miros dulceag. miros dulceag. 
-- are densitate mare, are densitate mare, are densitate mare, are densitate mare, are densitate mare, are densitate mare, are densitate mare, are densitate mare, peste 1,47peste 1,47peste 1,47peste 1,47peste 1,47peste 1,47peste 1,47peste 1,47. . . . . . . . 
-- nunununununununu trebuie să ajungă trebuie să ajungă trebuie să ajungă trebuie să ajungă trebuie să ajungă trebuie să ajungă trebuie să ajungă trebuie să ajungă îîîîîîîîn cavitatea bucală n cavitatea bucală n cavitatea bucală n cavitatea bucală n cavitatea bucală n cavitatea bucală n cavitatea bucală n cavitatea bucală şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn stomacn stomacn stomacn stomacn stomacn stomacn stomacn stomac la la la la la la la la 
omnivore = omnivore = omnivore = omnivore = omnivore = omnivore = omnivore = omnivore = declandeclandeclandeclandeclandeclandeclandeclanşşşşşşşşează vomaează vomaează vomaează vomaează vomaează vomaează vomaează voma........
-- infiltrainfiltrainfiltrainfiltrainfiltrainfiltrainfiltrainfiltraŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia şşşşşşşşi degeneresceni degeneresceni degeneresceni degeneresceni degeneresceni degeneresceni degeneresceni degenerescenŃŃŃŃŃŃŃŃa grasăa grasăa grasăa grasăa grasăa grasăa grasăa grasă a ficatului a ficatului a ficatului a ficatului a ficatului a ficatului a ficatului a ficatului şşşşşşşşi a cordului. i a cordului. i a cordului. i a cordului. i a cordului. i a cordului. i a cordului. i a cordului. 
-- la la la la la la la la pisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisică şşşşşşşşi i i i i i i i rumegătoarerumegătoarerumegătoarerumegătoarerumegătoarerumegătoarerumegătoarerumegătoare datorită instalării rapide a hiperemiei datorită instalării rapide a hiperemiei datorită instalării rapide a hiperemiei datorită instalării rapide a hiperemiei datorită instalării rapide a hiperemiei datorită instalării rapide a hiperemiei datorită instalării rapide a hiperemiei datorită instalării rapide a hiperemiei 
şşşşşşşşi i i i i i i i hipersecrehipersecrehipersecrehipersecrehipersecrehipersecrehipersecrehipersecreŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei = = = = = = = = bronhopneumonie bronhopneumonie bronhopneumonie bronhopneumonie bronhopneumonie bronhopneumonie bronhopneumonie bronhopneumonie ab ingestisab ingestisab ingestisab ingestisab ingestisab ingestisab ingestisab ingestis........
-- îîîîîîîîn concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentraŃŃŃŃŃŃŃŃii mici ii mici ii mici ii mici ii mici ii mici ii mici ii mici (0,3(0,3(0,3(0,3(0,3(0,3(0,3(0,3--------0,5%)0,5%)0,5%)0,5%)0,5%)0,5%)0,5%)0,5%), un , un , un , un , un , un , un , un excelent antivomitivexcelent antivomitivexcelent antivomitivexcelent antivomitivexcelent antivomitivexcelent antivomitivexcelent antivomitivexcelent antivomitiv
-- îîîîîîîîn n n n n n n n organism se descompuneorganism se descompuneorganism se descompuneorganism se descompuneorganism se descompuneorganism se descompuneorganism se descompuneorganism se descompune, , , , , , , , pătrunde pătrunde pătrunde pătrunde pătrunde pătrunde pătrunde pătrunde îîîîîîîîn lipide = n lipide = n lipide = n lipide = n lipide = n lipide = n lipide = n lipide = carnea e carnea e carnea e carnea e carnea e carnea e carnea e carnea e 
improprie pentru consum (5improprie pentru consum (5improprie pentru consum (5improprie pentru consum (5improprie pentru consum (5improprie pentru consum (5improprie pentru consum (5improprie pentru consum (5--------7zile). 7zile). 7zile). 7zile). 7zile). 7zile). 7zile). 7zile). 
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-- la la la la la la la la bovinebovinebovinebovinebovinebovinebovinebovine = = = = = = = = timpanisme,timpanisme,timpanisme,timpanisme,timpanisme,timpanisme,timpanisme,timpanisme, oileoileoileoileoileoileoileoile şşşşşşşşi i i i i i i i caprelecaprelecaprelecaprelecaprelecaprelecaprelecaprele mai mai mai mai mai mai mai mai rezistente.rezistente.rezistente.rezistente.rezistente.rezistente.rezistente.rezistente.

-- cabalinelecabalinelecabalinelecabalinelecabalinelecabalinelecabalinelecabalinele suportă bine suportă bine suportă bine suportă bine suportă bine suportă bine suportă bine suportă bine, d, d, d, d, d, d, d, dar e necesară ar e necesară ar e necesară ar e necesară ar e necesară ar e necesară ar e necesară ar e necesară prenarcozaprenarcozaprenarcozaprenarcozaprenarcozaprenarcozaprenarcozaprenarcoza cu cu cu cu cu cu cu cu 
cloralhidrat, asociacloralhidrat, asociacloralhidrat, asociacloralhidrat, asociacloralhidrat, asociacloralhidrat, asociacloralhidrat, asociacloralhidrat, asociată cu barbituricetă cu barbituricetă cu barbituricetă cu barbituricetă cu barbituricetă cu barbituricetă cu barbituricetă cu barbiturice. . . . . . . . 

-- câiniicâiniicâiniicâiniicâiniicâiniicâiniicâinii cei mai rezistencei mai rezistencei mai rezistencei mai rezistencei mai rezistencei mai rezistencei mai rezistencei mai rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i ►► se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă prenarcozaprenarcozaprenarcozaprenarcozaprenarcozaprenarcozaprenarcozaprenarcoza cu  cu  cu  cu  cu  cu  cu  cu 
morfină morfină morfină morfină morfină morfină morfină morfină -------- atropină  atropină  atropină  atropină  atropină  atropină  atropină  atropină şşşşşşşşi / sau neuroplegice i / sau neuroplegice i / sau neuroplegice i / sau neuroplegice i / sau neuroplegice i / sau neuroplegice i / sau neuroplegice i / sau neuroplegice -------- barbiturice. barbiturice. barbiturice. barbiturice. barbiturice. barbiturice. barbiturice. barbiturice. 

-- porculporculporculporculporculporculporculporcul suportă bine narcoza cu cloroform suportă bine narcoza cu cloroform suportă bine narcoza cu cloroform suportă bine narcoza cu cloroform suportă bine narcoza cu cloroform suportă bine narcoza cu cloroform suportă bine narcoza cu cloroform suportă bine narcoza cu cloroform, ca , ca , ca , ca , ca , ca , ca , ca şşşşşşşşi i i i i i i i păsărilepăsărilepăsărilepăsărilepăsărilepăsărilepăsărilepăsările........

-- îîîîîîîîn n n n n n n n eutanasie la câineeutanasie la câineeutanasie la câineeutanasie la câineeutanasie la câineeutanasie la câineeutanasie la câineeutanasie la câine: : : : : : : : i.c.i.c.i.c.i.c.i.c.i.c.i.c.i.c. sau sau sau sau sau sau sau sau i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. = = = = = = = = 10ml 10ml 10ml 10ml 10ml 10ml 10ml 10ml / animal/ animal/ animal/ animal/ animal/ animal/ animal/ animal
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Eterul etilicEterul etilicEterul etilicEterul etilicEterul etilicEterul etilicEterul etilicEterul etilic

-- lichid limpede, incolor, are vapori mai grei decât aerul. lichid limpede, incolor, are vapori mai grei decât aerul. lichid limpede, incolor, are vapori mai grei decât aerul. lichid limpede, incolor, are vapori mai grei decât aerul. lichid limpede, incolor, are vapori mai grei decât aerul. lichid limpede, incolor, are vapori mai grei decât aerul. lichid limpede, incolor, are vapori mai grei decât aerul. lichid limpede, incolor, are vapori mai grei decât aerul. 
-- inflamabil, inflamabil, inflamabil, inflamabil, inflamabil, inflamabil, inflamabil, inflamabil, densitate mică densitate mică densitate mică densitate mică densitate mică densitate mică densitate mică densitate mică = 0,71= 0,71= 0,71= 0,71= 0,71= 0,71= 0,71= 0,71--------0,72,0,72,0,72,0,72,0,72,0,72,0,72,0,72, foarte liposolubil.foarte liposolubil.foarte liposolubil.foarte liposolubil.foarte liposolubil.foarte liposolubil.foarte liposolubil.foarte liposolubil.
Local acLocal acLocal acLocal acLocal acLocal acLocal acLocal acŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează ca ca ca ca ca ca ca ca şşşşşşşşi cloroformul: i cloroformul: i cloroformul: i cloroformul: i cloroformul: i cloroformul: i cloroformul: i cloroformul: primul efectprimul efectprimul efectprimul efectprimul efectprimul efectprimul efectprimul efect = iritant, = iritant, = iritant, = iritant, = iritant, = iritant, = iritant, = iritant, 
analgezic analgezic analgezic analgezic analgezic analgezic analgezic analgezic şşşşşşşşi anestezic local. i anestezic local. i anestezic local. i anestezic local. i anestezic local. i anestezic local. i anestezic local. i anestezic local. 
ÎÎÎÎÎÎÎÎn: n: n: n: n: n: n: n: intervenintervenintervenintervenintervenintervenintervenintervenŃŃŃŃŃŃŃŃii de mică chirurgie ii de mică chirurgie ii de mică chirurgie ii de mică chirurgie ii de mică chirurgie ii de mică chirurgie ii de mică chirurgie ii de mică chirurgie ((((((((îîîîîîîîn lipsa unei alternative).n lipsa unei alternative).n lipsa unei alternative).n lipsa unei alternative).n lipsa unei alternative).n lipsa unei alternative).n lipsa unei alternative).n lipsa unei alternative).

Clorura de etil Clorura de etil Clorura de etil Clorura de etil Clorura de etil Clorura de etil Clorura de etil Clorura de etil (Kelen)(Kelen)
-- lichid limpede, incolor, volatil, inflamabil, miros caracteristlichid limpede, incolor, volatil, inflamabil, miros caracteristlichid limpede, incolor, volatil, inflamabil, miros caracteristlichid limpede, incolor, volatil, inflamabil, miros caracteristlichid limpede, incolor, volatil, inflamabil, miros caracteristlichid limpede, incolor, volatil, inflamabil, miros caracteristlichid limpede, incolor, volatil, inflamabil, miros caracteristlichid limpede, incolor, volatil, inflamabil, miros caracteristic, ic, ic, ic, ic, ic, ic, ic, 
-- fierbe la fierbe la fierbe la fierbe la fierbe la fierbe la fierbe la fierbe la 1212121212121212--------1313131313131313°°°°°°°°C;C;C;C;C;C;C;C; conservat conservat conservat conservat conservat conservat conservat conservat îîîîîîîîn fiole n fiole n fiole n fiole n fiole n fiole n fiole n fiole îîîîîîîînchise ermeticnchise ermeticnchise ermeticnchise ermeticnchise ermeticnchise ermeticnchise ermeticnchise ermetic
-- produce anestezie rapidă  produce anestezie rapidă  produce anestezie rapidă  produce anestezie rapidă  produce anestezie rapidă  produce anestezie rapidă  produce anestezie rapidă  produce anestezie rapidă şşşşşşşşi superficialăi superficialăi superficialăi superficialăi superficialăi superficialăi superficialăi superficială, d, d, d, d, d, d, d, de scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă durată. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn doze mari =n doze mari =n doze mari =n doze mari =n doze mari =n doze mari =n doze mari =n doze mari = toxic toxic toxic toxic toxic toxic toxic toxic. . . . . . . . 
-- local este cea mai recomandată  local este cea mai recomandată  local este cea mai recomandată  local este cea mai recomandată  local este cea mai recomandată  local este cea mai recomandată  local este cea mai recomandată  local este cea mai recomandată substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă îîîîîîîîn contuzii.n contuzii.n contuzii.n contuzii.n contuzii.n contuzii.n contuzii.n contuzii.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Halotanul Halotanul Halotanul Halotanul Halotanul Halotanul Halotanul Halotanul (Narcotan, Fluotan, Ftorotan)(Narcotan, Fluotan, Ftorotan)

-- fotosensibil,fotosensibil,fotosensibil,fotosensibil,fotosensibil,fotosensibil,fotosensibil,fotosensibil, lichid limpede, incolor, cu lichid limpede, incolor, cu lichid limpede, incolor, cu lichid limpede, incolor, cu lichid limpede, incolor, cu lichid limpede, incolor, cu lichid limpede, incolor, cu lichid limpede, incolor, cu densitate mare;densitate mare;densitate mare;densitate mare;densitate mare;densitate mare;densitate mare;densitate mare;
-- conservabilitate redusăconservabilitate redusăconservabilitate redusăconservabilitate redusăconservabilitate redusăconservabilitate redusăconservabilitate redusăconservabilitate redusă, f, f, f, f, f, f, f, fiind păstrat iind păstrat iind păstrat iind păstrat iind păstrat iind păstrat iind păstrat iind păstrat îîîîîîîîn sticle brune. n sticle brune. n sticle brune. n sticle brune. n sticle brune. n sticle brune. n sticle brune. n sticle brune. 
-- are potenare potenare potenare potenare potenare potenare potenare potenŃŃŃŃŃŃŃŃialul cel mai mare dintre narcotice.ialul cel mai mare dintre narcotice.ialul cel mai mare dintre narcotice.ialul cel mai mare dintre narcotice.ialul cel mai mare dintre narcotice.ialul cel mai mare dintre narcotice.ialul cel mai mare dintre narcotice.ialul cel mai mare dintre narcotice.
-- nunununununununu irită irită irită irită irită irită irită irită mucoasa; mucoasa; mucoasa; mucoasa; mucoasa; mucoasa; mucoasa; mucoasa; 
-- nunununununununu transmitetransmitetransmitetransmitetransmitetransmitetransmitetransmite miros cărnii miros cărnii miros cărnii miros cărnii miros cărnii miros cărnii miros cărnii miros cărnii. . . . . . . . 
-- se se se se se se se se asociază asociază asociază asociază asociază asociază asociază asociază cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: protoxidul de azotprotoxidul de azotprotoxidul de azotprotoxidul de azotprotoxidul de azotprotoxidul de azotprotoxidul de azotprotoxidul de azot şşşşşşşşi i i i i i i i oxigenul.oxigenul.oxigenul.oxigenul.oxigenul.oxigenul.oxigenul.oxigenul.
-- îîîîîîîînainte de narcoză se nainte de narcoză se nainte de narcoză se nainte de narcoză se nainte de narcoză se nainte de narcoză se nainte de narcoză se nainte de narcoză se asigură neuroplegiaasigură neuroplegiaasigură neuroplegiaasigură neuroplegiaasigură neuroplegiaasigură neuroplegiaasigură neuroplegiaasigură neuroplegia! ! ! ! ! ! ! ! 
-- foarte bun narcotic la: foarte bun narcotic la: foarte bun narcotic la: foarte bun narcotic la: foarte bun narcotic la: foarte bun narcotic la: foarte bun narcotic la: foarte bun narcotic la: suine, suine, suine, suine, suine, suine, suine, suine, găinăgăinăgăinăgăinăgăinăgăinăgăinăgăină şşşşşşşşi i i i i i i i câinecâinecâinecâinecâinecâinecâinecâine........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃe e e e e e e e 
narcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatile



AvantajeAvantajeAvantajeAvantajeAvantajeAvantajeAvantajeAvantaje
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează mai rapidmai rapidmai rapidmai rapidmai rapidmai rapidmai rapidmai rapid ca inhalatoriile dacă se administrează  ca inhalatoriile dacă se administrează  ca inhalatoriile dacă se administrează  ca inhalatoriile dacă se administrează  ca inhalatoriile dacă se administrează  ca inhalatoriile dacă se administrează  ca inhalatoriile dacă se administrează  ca inhalatoriile dacă se administrează i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.
-- produc excitaproduc excitaproduc excitaproduc excitaproduc excitaproduc excitaproduc excitaproduc excitaŃŃŃŃŃŃŃŃie f. ie f. ie f. ie f. ie f. ie f. ie f. ie f. slabăslabăslabăslabăslabăslabăslabăslabă, deci , deci , deci , deci , deci , deci , deci , deci nu e necesară contennu e necesară contennu e necesară contennu e necesară contennu e necesară contennu e necesară contennu e necesară contennu e necesară contenŃŃŃŃŃŃŃŃia severăia severăia severăia severăia severăia severăia severăia severă
-- eliminate repede, eliminate repede, eliminate repede, eliminate repede, eliminate repede, eliminate repede, eliminate repede, eliminate repede, uuuuuuuuşşşşşşşşor de administrator de administrator de administrator de administrator de administrator de administrator de administrator de administrat, la animale de talie mare;, la animale de talie mare;, la animale de talie mare;, la animale de talie mare;, la animale de talie mare;, la animale de talie mare;, la animale de talie mare;, la animale de talie mare;
-- permit examinarea permit examinarea permit examinarea permit examinarea permit examinarea permit examinarea permit examinarea permit examinarea şşşşşşşşi abordarea căilor respiratoriii abordarea căilor respiratoriii abordarea căilor respiratoriii abordarea căilor respiratoriii abordarea căilor respiratoriii abordarea căilor respiratoriii abordarea căilor respiratoriii abordarea căilor respiratorii;;;;;;;;
-- pot fi folosite la pot fi folosite la pot fi folosite la pot fi folosite la pot fi folosite la pot fi folosite la pot fi folosite la pot fi folosite la capturarea animalelorcapturarea animalelorcapturarea animalelorcapturarea animalelorcapturarea animalelorcapturarea animalelorcapturarea animalelorcapturarea animalelor;;;;;;;;
-- rentabile, nu necesrentabile, nu necesrentabile, nu necesrentabile, nu necesrentabile, nu necesrentabile, nu necesrentabile, nu necesrentabile, nu necesită echipamente specialeită echipamente specialeită echipamente specialeită echipamente specialeită echipamente specialeită echipamente specialeită echipamente specialeită echipamente speciale, greu de , greu de , greu de , greu de , greu de , greu de , greu de , greu de 
transportattransportattransportattransportattransportattransportattransportattransportat

DezavantajeDezavantajeDezavantajeDezavantajeDezavantajeDezavantajeDezavantajeDezavantaje
-- nivelul nivelul nivelul nivelul nivelul nivelul nivelul nivelul şşşşşşşşi profunzimea anesteziei e i profunzimea anesteziei e i profunzimea anesteziei e i profunzimea anesteziei e i profunzimea anesteziei e i profunzimea anesteziei e i profunzimea anesteziei e i profunzimea anesteziei e greu de controlatgreu de controlatgreu de controlatgreu de controlatgreu de controlatgreu de controlatgreu de controlatgreu de controlat;;;;;;;;
-- durata metabolizării este durata metabolizării este durata metabolizării este durata metabolizării este durata metabolizării este durata metabolizării este durata metabolizării este durata metabolizării este mai lungămai lungămai lungămai lungămai lungămai lungămai lungămai lungă;;;;;;;;
-- riscurile supradozării sau subdozării riscurile supradozării sau subdozării riscurile supradozării sau subdozării riscurile supradozării sau subdozării riscurile supradozării sau subdozării riscurile supradozării sau subdozării riscurile supradozării sau subdozării riscurile supradozării sau subdozării sunt mai mari.sunt mai mari.sunt mai mari.sunt mai mari.sunt mai mari.sunt mai mari.sunt mai mari.sunt mai mari.

Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu narcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatilenarcotice volatile = = = = = = = = narcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficială, , , , , , , , îîîîîîîîn continuare n continuare n continuare n continuare n continuare n continuare n continuare n continuare ►►
narcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatilenarcotice nevolatile = = = = = = = = acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează timp mai ionează timp mai ionează timp mai ionează timp mai ionează timp mai ionează timp mai ionează timp mai ionează timp mai îîîîîîîîndelungat.ndelungat.ndelungat.ndelungat.ndelungat.ndelungat.ndelungat.ndelungat.
FaFaFaFaFaFaFaFaŃŃŃŃŃŃŃŃă de hipnotice ă de hipnotice ă de hipnotice ă de hipnotice ă de hipnotice ă de hipnotice ă de hipnotice ă de hipnotice acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează gradationează gradationează gradationează gradationează gradationează gradationează gradationează gradat,,,,,,,, funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃie de mărimea dozeiie de mărimea dozeiie de mărimea dozeiie de mărimea dozeiie de mărimea dozeiie de mărimea dozeiie de mărimea dozeiie de mărimea dozei
ÎÎÎÎÎÎÎÎn n n n n n n n doze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze mici = = = = = = = = hipnotice,hipnotice,hipnotice,hipnotice,hipnotice,hipnotice,hipnotice,hipnotice, iar iar iar iar iar iar iar iar îîîîîîîîn n n n n n n n doze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze mari = = = = = = = = narcotice.narcotice.narcotice.narcotice.narcotice.narcotice.narcotice.narcotice.



CloralhidratulCloralhidratulCloralhidratulCloralhidratulCloralhidratulCloralhidratulCloralhidratulCloralhidratul
-- cristale incolore, miros de pepene galben, ucristale incolore, miros de pepene galben, ucristale incolore, miros de pepene galben, ucristale incolore, miros de pepene galben, ucristale incolore, miros de pepene galben, ucristale incolore, miros de pepene galben, ucristale incolore, miros de pepene galben, ucristale incolore, miros de pepene galben, uşşşşşşşşor solubil or solubil or solubil or solubil or solubil or solubil or solubil or solubil îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă........
-- iritant pt. iritant pt. iritant pt. iritant pt. iritant pt. iritant pt. iritant pt. iritant pt. ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturi, esuturi, esuturi, esuturi, esuturi, esuturi, esuturi, esuturi, nu senu senu senu senu senu senu senu se administrează  administrează  administrează  administrează  administrează  administrează  administrează  administrează i.m., s.c.,i.m., s.c.,i.m., s.c.,i.m., s.c.,i.m., s.c.,i.m., s.c.,i.m., s.c.,i.m., s.c., doar doar doar doar doar doar doar doar strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.
-- per osper osper osper osper osper osper osper os şşşşşşşşi i i i i i i i per rectumper rectumper rectumper rectumper rectumper rectumper rectumper rectum se administrează maxim se administrează maxim se administrează maxim se administrează maxim se administrează maxim se administrează maxim se administrează maxim se administrează maxim 4%4%4%4%4%4%4%4% îîîîîîîîn mucilagii.n mucilagii.n mucilagii.n mucilagii.n mucilagii.n mucilagii.n mucilagii.n mucilagii.
-- cea mai bună narcoză profundăcea mai bună narcoză profundăcea mai bună narcoză profundăcea mai bună narcoză profundăcea mai bună narcoză profundăcea mai bună narcoză profundăcea mai bună narcoză profundăcea mai bună narcoză profundă = = = = = = = = cloralhidratcloralhidratcloralhidratcloralhidratcloralhidratcloralhidratcloralhidratcloralhidrat + + + + + + + + sulfat de sulfat de sulfat de sulfat de sulfat de sulfat de sulfat de sulfat de 
magneziu, magneziu, magneziu, magneziu, magneziu, magneziu, magneziu, magneziu, i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. (solven(solven(solven(solven(solven(solven(solven(solvenŃŃŃŃŃŃŃŃi: i: i: i: i: i: i: i: apa distilatăapa distilatăapa distilatăapa distilatăapa distilatăapa distilatăapa distilatăapa distilată, citrat de sodiu 1% , citrat de sodiu 1% , citrat de sodiu 1% , citrat de sodiu 1% , citrat de sodiu 1% , citrat de sodiu 1% , citrat de sodiu 1% , citrat de sodiu 1% şşşşşşşşi sol. i sol. i sol. i sol. i sol. i sol. i sol. i sol. 
glucozate 25%.glucozate 25%.glucozate 25%.glucozate 25%.glucozate 25%.glucozate 25%.glucozate 25%.glucozate 25%.
-- doza:doza:doza:doza:doza:doza:doza:doza: 0,1g/kgc.,0,1g/kgc.,0,1g/kgc.,0,1g/kgc.,0,1g/kgc.,0,1g/kgc.,0,1g/kgc.,0,1g/kgc., efectul = efectul = efectul = efectul = efectul = efectul = efectul = efectul = 2020202020202020--------120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 
-- trezire instantaneetrezire instantaneetrezire instantaneetrezire instantaneetrezire instantaneetrezire instantaneetrezire instantaneetrezire instantanee cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: cocaină cocaină cocaină cocaină cocaină cocaină cocaină cocaină 0,3g/20ml0,3g/20ml0,3g/20ml0,3g/20ml0,3g/20ml0,3g/20ml0,3g/20ml0,3g/20ml apă distilată la cal apă distilată la cal apă distilată la cal apă distilată la cal apă distilată la cal apă distilată la cal apă distilată la cal apă distilată la cal........
-- suinelesuinelesuinelesuinelesuinelesuinelesuinelesuinele suportă binesuportă binesuportă binesuportă binesuportă binesuportă binesuportă binesuportă bine, , , , , , , , neproducânduneproducânduneproducânduneproducânduneproducânduneproducânduneproducânduneproducându--------se excitase excitase excitase excitase excitase excitase excitase excitaŃŃŃŃŃŃŃŃii aparenteii aparenteii aparenteii aparenteii aparenteii aparenteii aparenteii aparente. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn injectarea n injectarea n injectarea n injectarea n injectarea n injectarea n injectarea n injectarea i.p.:i.p.:i.p.:i.p.:i.p.:i.p.:i.p.:i.p.: 0,25g/kgc, sol.5%,0,25g/kgc, sol.5%,0,25g/kgc, sol.5%,0,25g/kgc, sol.5%,0,25g/kgc, sol.5%,0,25g/kgc, sol.5%,0,25g/kgc, sol.5%,0,25g/kgc, sol.5%, narcoza durează  narcoza durează  narcoza durează  narcoza durează  narcoza durează  narcoza durează  narcoza durează  narcoza durează 2 h.2 h.2 h.2 h.2 h.2 h.2 h.2 h.
-- câinelecâinelecâinelecâinelecâinelecâinelecâinelecâinele suportă binesuportă binesuportă binesuportă binesuportă binesuportă binesuportă binesuportă bine, faza de excita, faza de excita, faza de excita, faza de excita, faza de excita, faza de excita, faza de excita, faza de excitaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie aparentă intensă aparentă intensă aparentă intensă aparentă intensă aparentă intensă aparentă intensă aparentă intensă aparentă intensă. . . . . . . . 
-- se se se se se se se se utilizează utilizează utilizează utilizează utilizează utilizează utilizează utilizează îîîîîîîîn intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃia cu stricninăia cu stricninăia cu stricninăia cu stricninăia cu stricninăia cu stricninăia cu stricninăia cu stricnină:::::::: 0,3g/kg sol. 10%.0,3g/kg sol. 10%.0,3g/kg sol. 10%.0,3g/kg sol. 10%.0,3g/kg sol. 10%.0,3g/kg sol. 10%.0,3g/kg sol. 10%.0,3g/kg sol. 10%.
-- se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşşşşşşşte te te te te te te te șșșșșșșși: i: i: i: i: i: i: i: hipnotic,hipnotic,hipnotic,hipnotic,hipnotic,hipnotic,hipnotic,hipnotic, sedativ, antispasmotic, anticonvulsiv sedativ, antispasmotic, anticonvulsiv sedativ, antispasmotic, anticonvulsiv sedativ, antispasmotic, anticonvulsiv sedativ, antispasmotic, anticonvulsiv sedativ, antispasmotic, anticonvulsiv sedativ, antispasmotic, anticonvulsiv sedativ, antispasmotic, anticonvulsiv 
şşşşşşşşi vasodilatator i vasodilatator i vasodilatator i vasodilatator i vasodilatator i vasodilatator i vasodilatator i vasodilatator îîîîîîîîn encefalite, colici, meningite, boala lui Carre.n encefalite, colici, meningite, boala lui Carre.n encefalite, colici, meningite, boala lui Carre.n encefalite, colici, meningite, boala lui Carre.n encefalite, colici, meningite, boala lui Carre.n encefalite, colici, meningite, boala lui Carre.n encefalite, colici, meningite, boala lui Carre.n encefalite, colici, meningite, boala lui Carre.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Cloraloza Cloraloza Cloraloza Cloraloza Cloraloza Cloraloza Cloraloza Cloraloza 

-- produs de condensareprodus de condensareprodus de condensareprodus de condensareprodus de condensareprodus de condensareprodus de condensareprodus de condensare al al al al al al al al cloralhidratuluicloralhidratuluicloralhidratuluicloralhidratuluicloralhidratuluicloralhidratuluicloralhidratuluicloralhidratului cu cu cu cu cu cu cu cu glucoza,glucoza,glucoza,glucoza,glucoza,glucoza,glucoza,glucoza,
-- amestecul amestecul amestecul amestecul amestecul amestecul amestecul amestecul cel mai pucel mai pucel mai pucel mai pucel mai pucel mai pucel mai pucel mai puŃŃŃŃŃŃŃŃinininininininin toxic toxic toxic toxic toxic toxic toxic toxic şşşşşşşşi iritant.i iritant.i iritant.i iritant.i iritant.i iritant.i iritant.i iritant.        
-- pulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albă, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă doar doar doar doar doar doar doar doar îîîîîîîîn apă fierbinten apă fierbinten apă fierbinten apă fierbinten apă fierbinten apă fierbinten apă fierbinten apă fierbinte........
-- la la la la la la la la rumegătoare micirumegătoare micirumegătoare micirumegătoare micirumegătoare micirumegătoare micirumegătoare micirumegătoare mici = concentra= concentra= concentra= concentra= concentra= concentra= concentra= concentraŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia 1%1%1%1%1%1%1%1% i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v., iar iar iar iar iar iar iar iar 
-- la câinela câinela câinela câinela câinela câinela câinela câine =  =  =  =  =  =  =  = narcoză apreciabilănarcoză apreciabilănarcoză apreciabilănarcoză apreciabilănarcoză apreciabilănarcoză apreciabilănarcoză apreciabilănarcoză apreciabilă, , , , , , , , fără excitafără excitafără excitafără excitafără excitafără excitafără excitafără excitaŃŃŃŃŃŃŃŃie aparentăie aparentăie aparentăie aparentăie aparentăie aparentăie aparentăie aparentă, cu , cu , cu , cu , cu , cu , cu , cu 
persistenpersistenpersistenpersistenpersistenpersistenpersistenpersistenŃŃŃŃŃŃŃŃa reflexelor, cel mai adesea a reflexelor, cel mai adesea a reflexelor, cel mai adesea a reflexelor, cel mai adesea a reflexelor, cel mai adesea a reflexelor, cel mai adesea a reflexelor, cel mai adesea a reflexelor, cel mai adesea îîîîîîîîn concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentraŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de 
0,50,50,50,50,50,50,50,5--------1%1%1%1%1%1%1%1% ======== determină intensificarea activitădetermină intensificarea activitădetermină intensificarea activitădetermină intensificarea activitădetermină intensificarea activitădetermină intensificarea activitădetermină intensificarea activitădetermină intensificarea activităŃŃŃŃŃŃŃŃii reflexe!ii reflexe!ii reflexe!ii reflexe!ii reflexe!ii reflexe!ii reflexe!ii reflexe!



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Alcoolul  etilic  Alcoolul  etilic  Alcoolul  etilic  Alcoolul  etilic  Alcoolul  etilic  Alcoolul  etilic  Alcoolul  etilic  Alcoolul  etilic  

-- inducerea excitainducerea excitainducerea excitainducerea excitainducerea excitainducerea excitainducerea excitainducerea excitaŃŃŃŃŃŃŃŃiei aparente, cu depresarea centrilor durerii. iei aparente, cu depresarea centrilor durerii. iei aparente, cu depresarea centrilor durerii. iei aparente, cu depresarea centrilor durerii. iei aparente, cu depresarea centrilor durerii. iei aparente, cu depresarea centrilor durerii. iei aparente, cu depresarea centrilor durerii. iei aparente, cu depresarea centrilor durerii. 
-- îîîîîîîîn n n n n n n n doze moderatedoze moderatedoze moderatedoze moderatedoze moderatedoze moderatedoze moderatedoze moderate = = = = = = = = excitare aparentăexcitare aparentăexcitare aparentăexcitare aparentăexcitare aparentăexcitare aparentăexcitare aparentăexcitare aparentă = = = = = = = = narcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficialănarcoza superficială........

Uretanul Uretanul Uretanul Uretanul Uretanul Uretanul Uretanul Uretanul 
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, f, f, f, f, f, f, f, foarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 
-- bun bun bun bun bun bun bun bun narcotic de duratănarcotic de duratănarcotic de duratănarcotic de duratănarcotic de duratănarcotic de duratănarcotic de duratănarcotic de durată la animale de laborator. la animale de laborator. la animale de laborator. la animale de laborator. la animale de laborator. la animale de laborator. la animale de laborator. la animale de laborator. 
-- la câine la câine la câine la câine la câine la câine la câine la câine efectulefectulefectulefectulefectulefectulefectulefectul se instalează după  se instalează după  se instalează după  se instalează după  se instalează după  se instalează după  se instalează după  se instalează după 11111111--------1,5 h1,5 h1,5 h1,5 h1,5 h1,5 h1,5 h1,5 h şşşşşşşşi durează i durează i durează i durează i durează i durează i durează i durează 2424242424242424--------36 h36 h36 h36 h36 h36 h36 h36 h
-- hipnotic:hipnotic:hipnotic:hipnotic:hipnotic:hipnotic:hipnotic:hipnotic: 55555555––––––––10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,
-- narcotic:narcotic:narcotic:narcotic:narcotic:narcotic:narcotic:narcotic: 1010101010101010––––––––20%.20%.20%.20%.20%.20%.20%.20%.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Ketalarul Ketalarul Ketalarul Ketalarul Ketalarul Ketalarul Ketalarul Ketalarul (ketamina)(ketamina)

-- narcotic nevolatil, analgenarcotic nevolatil, analgenarcotic nevolatil, analgenarcotic nevolatil, analgenarcotic nevolatil, analgenarcotic nevolatil, analgenarcotic nevolatil, analgenarcotic nevolatil, analgezie profundă zie profundă zie profundă zie profundă zie profundă zie profundă zie profundă zie profundă şşşşşşşşi somn superficial.i somn superficial.i somn superficial.i somn superficial.i somn superficial.i somn superficial.i somn superficial.i somn superficial.        
-- poate fi administrată poate fi administrată poate fi administrată poate fi administrată poate fi administrată poate fi administrată poate fi administrată poate fi administrată i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. sau sau sau sau sau sau sau sau i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.        
-- tremurăturiletremurăturiletremurăturiletremurăturiletremurăturiletremurăturiletremurăturiletremurăturile, spasmele tonice , spasmele tonice , spasmele tonice , spasmele tonice , spasmele tonice , spasmele tonice , spasmele tonice , spasmele tonice şşşşşşşşi convulsiile după i convulsiile după i convulsiile după i convulsiile după i convulsiile după i convulsiile după i convulsiile după i convulsiile după 
administrare = mai reduse comparativ cu alte anestezice.administrare = mai reduse comparativ cu alte anestezice.administrare = mai reduse comparativ cu alte anestezice.administrare = mai reduse comparativ cu alte anestezice.administrare = mai reduse comparativ cu alte anestezice.administrare = mai reduse comparativ cu alte anestezice.administrare = mai reduse comparativ cu alte anestezice.administrare = mai reduse comparativ cu alte anestezice.

-- stimulează activitatea corduluistimulează activitatea corduluistimulează activitatea corduluistimulează activitatea corduluistimulează activitatea corduluistimulează activitatea corduluistimulează activitatea corduluistimulează activitatea cordului,,,,,,,, dar dar dar dar dar dar dar dar 
-- nu produce depresia sistemului respiratornu produce depresia sistemului respiratornu produce depresia sistemului respiratornu produce depresia sistemului respiratornu produce depresia sistemului respiratornu produce depresia sistemului respiratornu produce depresia sistemului respiratornu produce depresia sistemului respirator (hipoxie). (hipoxie). (hipoxie). (hipoxie). (hipoxie). (hipoxie). (hipoxie). (hipoxie). 
-- determinădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădetermină:::::::: sialoree sialoree sialoree sialoree sialoree sialoree sialoree sialoree şşşşşşşşi crei crei crei crei crei crei crei creşşşşşşşşterea secreterea secreterea secreterea secreterea secreterea secreterea secreterea secreŃŃŃŃŃŃŃŃiei glandelor traheoiei glandelor traheoiei glandelor traheoiei glandelor traheoiei glandelor traheoiei glandelor traheoiei glandelor traheoiei glandelor traheo--------
bronbronbronbronbronbronbronbronşşşşşşşşice, fiind ice, fiind ice, fiind ice, fiind ice, fiind ice, fiind ice, fiind ice, fiind indicată o premedicaindicată o premedicaindicată o premedicaindicată o premedicaindicată o premedicaindicată o premedicaindicată o premedicaindicată o premedicaŃŃŃŃŃŃŃŃie cu atropinăie cu atropinăie cu atropinăie cu atropinăie cu atropinăie cu atropinăie cu atropinăie cu atropină........

-- considerat narcotic nevolatil pt. considerat narcotic nevolatil pt. considerat narcotic nevolatil pt. considerat narcotic nevolatil pt. considerat narcotic nevolatil pt. considerat narcotic nevolatil pt. considerat narcotic nevolatil pt. considerat narcotic nevolatil pt. că că că că că că că că îîîîîîîîn practică se folosen practică se folosen practică se folosen practică se folosen practică se folosen practică se folosen practică se folosen practică se foloseşşşşşşşşte te te te te te te te 
sarea clorhidrică sarea clorhidrică sarea clorhidrică sarea clorhidrică sarea clorhidrică sarea clorhidrică sarea clorhidrică sarea clorhidrică = u= u= u= u= u= u= u= uşşşşşşşşor solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- produce:produce:produce:produce:produce:produce:produce:produce: analgezie profundăanalgezie profundăanalgezie profundăanalgezie profundăanalgezie profundăanalgezie profundăanalgezie profundăanalgezie profundă şşşşşşşşi i i i i i i i somn superficial. somn superficial. somn superficial. somn superficial. somn superficial. somn superficial. somn superficial. somn superficial. 
-- i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. =  =  =  =  =  =  =  = efect prompt, cu efect prompt, cu efect prompt, cu efect prompt, cu efect prompt, cu efect prompt, cu efect prompt, cu efect prompt, cu durată scurtădurată scurtădurată scurtădurată scurtădurată scurtădurată scurtădurată scurtădurată scurtă, p, p, p, p, p, p, p, până la ână la ână la ână la ână la ână la ână la ână la 15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.
-- Este Este Este Este Este Este Este Este preferat preferat preferat preferat preferat preferat preferat preferat îîîîîîîîn n n n n n n n urgenurgenurgenurgenurgenurgenurgenurgenţţţţţţţţeeeeeeee, c, c, c, c, c, c, c, ca narcotic de scurtă duratăa narcotic de scurtă duratăa narcotic de scurtă duratăa narcotic de scurtă duratăa narcotic de scurtă duratăa narcotic de scurtă duratăa narcotic de scurtă duratăa narcotic de scurtă durată........
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Epontolul Epontolul Epontolul Epontolul Epontolul Epontolul Epontolul Epontolul (Sombrevinul)(Sombrevinul)

-- amidă fenoxiaceticăamidă fenoxiaceticăamidă fenoxiaceticăamidă fenoxiaceticăamidă fenoxiaceticăamidă fenoxiaceticăamidă fenoxiaceticăamidă fenoxiacetică. . . . . . . . 
-- utilizat i.v.utilizat i.v.utilizat i.v.utilizat i.v.utilizat i.v.utilizat i.v.utilizat i.v.utilizat i.v. = = = = = = = = anestezie generală superficialăanestezie generală superficialăanestezie generală superficialăanestezie generală superficialăanestezie generală superficialăanestezie generală superficialăanestezie generală superficialăanestezie generală superficială îîîîîîîînsonsonsonsonsonsonsonsoŃŃŃŃŃŃŃŃită de ită de ită de ită de ită de ită de ită de ită de 
hipotensiune pasagerăhipotensiune pasagerăhipotensiune pasagerăhipotensiune pasagerăhipotensiune pasagerăhipotensiune pasagerăhipotensiune pasagerăhipotensiune pasageră, hipopnee, hipoventila, hipopnee, hipoventila, hipopnee, hipoventila, hipopnee, hipoventila, hipopnee, hipoventila, hipopnee, hipoventila, hipopnee, hipoventila, hipopnee, hipoventilaŃŃŃŃŃŃŃŃie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. 

-- revenirea din narcozărevenirea din narcozărevenirea din narcozărevenirea din narcozărevenirea din narcozărevenirea din narcozărevenirea din narcozărevenirea din narcoză =  =  =  =  =  =  =  = rapidărapidărapidărapidărapidărapidărapidărapidă, l, l, l, l, l, l, l, la caprine,a caprine,a caprine,a caprine,a caprine,a caprine,a caprine,a caprine, la câine durează  la câine durează  la câine durează  la câine durează  la câine durează  la câine durează  la câine durează  la câine durează 
mai mult. mai mult. mai mult. mai mult. mai mult. mai mult. mai mult. mai mult. 

-- Se foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseşşşşşşşşte te te te te te te te îîîîîîîîn solun solun solun solun solun solun solun soluŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de 0,5% i.v.0,5% i.v.0,5% i.v.0,5% i.v.0,5% i.v.0,5% i.v.0,5% i.v.0,5% i.v.
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SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeleeleeleeleeleeleeleele
hipnoticehipnoticehipnoticehipnoticehipnoticehipnoticehipnoticehipnotice



-- Nu se pot diferenNu se pot diferenNu se pot diferenNu se pot diferenNu se pot diferenNu se pot diferenNu se pot diferenNu se pot diferenŃŃŃŃŃŃŃŃia netia netia netia netia netia netia netia net de narcoticele nevolatile, se numesc de narcoticele nevolatile, se numesc de narcoticele nevolatile, se numesc de narcoticele nevolatile, se numesc de narcoticele nevolatile, se numesc de narcoticele nevolatile, se numesc de narcoticele nevolatile, se numesc de narcoticele nevolatile, se numesc 
aaaaaaaaşşşşşşşşa pt.a pt.a pt.a pt.a pt.a pt.a pt.a pt. că deprimă SNC  că deprimă SNC  că deprimă SNC  că deprimă SNC  că deprimă SNC  că deprimă SNC  că deprimă SNC  că deprimă SNC = = = = = = = = instalareainstalareainstalareainstalareainstalareainstalareainstalareainstalarea somnului tip fiziologicsomnului tip fiziologicsomnului tip fiziologicsomnului tip fiziologicsomnului tip fiziologicsomnului tip fiziologicsomnului tip fiziologicsomnului tip fiziologic........

-- AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiunea:iunea:iunea:iunea:iunea:iunea:iunea:iunea: mai pumai pumai pumai pumai pumai pumai pumai puŃŃŃŃŃŃŃŃin intensăin intensăin intensăin intensăin intensăin intensăin intensăin intensă........
-- FavorizeazăFavorizeazăFavorizeazăFavorizeazăFavorizeazăFavorizeazăFavorizeazăFavorizează:::::::: schimburile nutritive schimburile nutritive schimburile nutritive schimburile nutritive schimburile nutritive schimburile nutritive schimburile nutritive schimburile nutritive îîîîîîîîn n n n n n n n ŃŃŃŃŃŃŃŃes. nervos = inhibies. nervos = inhibies. nervos = inhibies. nervos = inhibies. nervos = inhibies. nervos = inhibies. nervos = inhibies. nervos = inhibiŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie 
de protecde protecde protecde protecde protecde protecde protecde protecŃŃŃŃŃŃŃŃie, rie, rie, rie, rie, rie, rie, rie, reglează schimburile chimice eglează schimburile chimice eglează schimburile chimice eglează schimburile chimice eglează schimburile chimice eglează schimburile chimice eglează schimburile chimice eglează schimburile chimice şşşşşşşşi din organism.i din organism.i din organism.i din organism.i din organism.i din organism.i din organism.i din organism.

-- Hipnoticele se elimină lentHipnoticele se elimină lentHipnoticele se elimină lentHipnoticele se elimină lentHipnoticele se elimină lentHipnoticele se elimină lentHipnoticele se elimină lentHipnoticele se elimină lent, activitate , activitate , activitate , activitate , activitate , activitate , activitate , activitate anticonvulsivantăanticonvulsivantăanticonvulsivantăanticonvulsivantăanticonvulsivantăanticonvulsivantăanticonvulsivantăanticonvulsivantă........
-- Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul îîîîîîîîndelungat, ndelungat, ndelungat, ndelungat, ndelungat, ndelungat, ndelungat, ndelungat, îîîîîîîîn doze terapeutice nu produc excitan doze terapeutice nu produc excitan doze terapeutice nu produc excitan doze terapeutice nu produc excitan doze terapeutice nu produc excitan doze terapeutice nu produc excitan doze terapeutice nu produc excitan doze terapeutice nu produc excitaŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 
inaparente, tulbuinaparente, tulbuinaparente, tulbuinaparente, tulbuinaparente, tulbuinaparente, tulbuinaparente, tulbuinaparente, tulburări cardiorări cardiorări cardiorări cardiorări cardiorări cardiorări cardiorări cardio--------respiratorii. respiratorii. respiratorii. respiratorii. respiratorii. respiratorii. respiratorii. respiratorii. 

-- îîîîîîîîn n n n n n n n doze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze mici = = = = = = = = activitate sedativăactivitate sedativăactivitate sedativăactivitate sedativăactivitate sedativăactivitate sedativăactivitate sedativăactivitate sedativă ( ( ( ( ( ( ( (reduce activitatea motorie reduce activitatea motorie reduce activitatea motorie reduce activitatea motorie reduce activitatea motorie reduce activitatea motorie reduce activitatea motorie reduce activitatea motorie 
spontană spontană spontană spontană spontană spontană spontană spontană şşşşşşşşi reaci reaci reaci reaci reaci reaci reaci reacŃŃŃŃŃŃŃŃia la stimulii externi). ia la stimulii externi). ia la stimulii externi). ia la stimulii externi). ia la stimulii externi). ia la stimulii externi). ia la stimulii externi). ia la stimulii externi). 

-- dozele maridozele maridozele maridozele maridozele maridozele maridozele maridozele mari = = = = = = = = somn,somn,somn,somn,somn,somn,somn,somn,
-- dozele exageratedozele exageratedozele exageratedozele exageratedozele exageratedozele exageratedozele exageratedozele exagerate = = = = = = = = intoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃii acuteii acuteii acuteii acuteii acuteii acuteii acuteii acute, n, n, n, n, n, n, n, narcoză profundăarcoză profundăarcoză profundăarcoză profundăarcoză profundăarcoză profundăarcoză profundăarcoză profundă, , , , , , , , 
comăcomăcomăcomăcomăcomăcomăcomă, exitus. , exitus. , exitus. , exitus. , exitus. , exitus. , exitus. , exitus. 
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DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii acidului barbituric ii acidului barbituric ii acidului barbituric ii acidului barbituric ii acidului barbituric ii acidului barbituric ii acidului barbituric ii acidului barbituric 

-- greu solubiligreu solubiligreu solubiligreu solubiligreu solubiligreu solubiligreu solubiligreu solubili îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, , , , , , , , absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃia e lentăia e lentăia e lentăia e lentăia e lentăia e lentăia e lentăia e lentă, , , , , , , , 
-- instalare tardivă a efectului farmacodinamicinstalare tardivă a efectului farmacodinamicinstalare tardivă a efectului farmacodinamicinstalare tardivă a efectului farmacodinamicinstalare tardivă a efectului farmacodinamicinstalare tardivă a efectului farmacodinamicinstalare tardivă a efectului farmacodinamicinstalare tardivă a efectului farmacodinamic........
-- depresoare de cortexdepresoare de cortexdepresoare de cortexdepresoare de cortexdepresoare de cortexdepresoare de cortexdepresoare de cortexdepresoare de cortex şşşşşşşşi a i a i a i a i a i a i a i a regiunii subcorticaleregiunii subcorticaleregiunii subcorticaleregiunii subcorticaleregiunii subcorticaleregiunii subcorticaleregiunii subcorticaleregiunii subcorticale, , , , , , , , îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de 
doză având roldoză având roldoză având roldoză având roldoză având roldoză având roldoză având roldoză având rol: : : : : : : : linilinilinilinilinilinilinilinişşşşşşşştitor, hipnotictitor, hipnotictitor, hipnotictitor, hipnotictitor, hipnotictitor, hipnotictitor, hipnotictitor, hipnotic sau sau sau sau sau sau sau sau narcotic.narcotic.narcotic.narcotic.narcotic.narcotic.narcotic.narcotic.

-- sunt anticonvulsivesunt anticonvulsivesunt anticonvulsivesunt anticonvulsivesunt anticonvulsivesunt anticonvulsivesunt anticonvulsivesunt anticonvulsive, fiind , fiind , fiind , fiind , fiind , fiind , fiind , fiind antagoniste ale excitaantagoniste ale excitaantagoniste ale excitaantagoniste ale excitaantagoniste ale excitaantagoniste ale excitaantagoniste ale excitaantagoniste ale excitaŃŃŃŃŃŃŃŃiei SNCiei SNCiei SNCiei SNCiei SNCiei SNCiei SNCiei SNC, , , , , , , , 
-- antispasmodiceantispasmodiceantispasmodiceantispasmodiceantispasmodiceantispasmodiceantispasmodiceantispasmodice fafafafafafafafaŃŃŃŃŃŃŃŃă de musculatura netedă aă de musculatura netedă aă de musculatura netedă aă de musculatura netedă aă de musculatura netedă aă de musculatura netedă aă de musculatura netedă aă de musculatura netedă a: vaselor, : vaselor, : vaselor, : vaselor, : vaselor, : vaselor, : vaselor, : vaselor, 
intestinului, uterului intestinului, uterului intestinului, uterului intestinului, uterului intestinului, uterului intestinului, uterului intestinului, uterului intestinului, uterului 

-- antidiuretice, acantidiuretice, acantidiuretice, acantidiuretice, acantidiuretice, acantidiuretice, acantidiuretice, acantidiuretice, acŃŃŃŃŃŃŃŃionând central, indirect, prin ionând central, indirect, prin ionând central, indirect, prin ionând central, indirect, prin ionând central, indirect, prin ionând central, indirect, prin ionând central, indirect, prin ionând central, indirect, prin scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea 
vitezei circulavitezei circulavitezei circulavitezei circulavitezei circulavitezei circulavitezei circulavitezei circulaŃŃŃŃŃŃŃŃiei sângelui.iei sângelui.iei sângelui.iei sângelui.iei sângelui.iei sângelui.iei sângelui.iei sângelui.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Durata de acDurata de acttiune a barbituricelor clasiceiune a barbituricelor clasice

ThialbarbitalThialbarbital
LungăLungă

ThiopentalThiopental

SecobarbitalSecobarbital
LungăLungă

PentobarbitalPentobarbital

MedieMedieAmobarbitalAmobarbital

BarbitalBarbital
ScurtăScurtă

FenobarbitalFenobarbital

Durata Durata 

acacţţiuniiiunii
BarbituriculBarbituricul



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Efectele secundareEfectele secundareEfectele secundareEfectele secundareEfectele secundareEfectele secundareEfectele secundareEfectele secundare

sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt diferitediferitediferitediferitediferitediferitediferitediferite îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de locul de acie de locul de acie de locul de acie de locul de acie de locul de acie de locul de acie de locul de acie de locul de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:
-- sistem respiratorsistem respiratorsistem respiratorsistem respiratorsistem respiratorsistem respiratorsistem respiratorsistem respirator = = = = = = = = depresie usoarădepresie usoarădepresie usoarădepresie usoarădepresie usoarădepresie usoarădepresie usoarădepresie usoară,,,,,,,, la pisică  la pisică  la pisică  la pisică  la pisică  la pisică  la pisică  la pisică = = = = = = = = accentuatăaccentuatăaccentuatăaccentuatăaccentuatăaccentuatăaccentuatăaccentuată;;;;;;;;
-- sistemului circulatorsistemului circulatorsistemului circulatorsistemului circulatorsistemului circulatorsistemului circulatorsistemului circulatorsistemului circulator = tahicardie;= tahicardie;= tahicardie;= tahicardie;= tahicardie;= tahicardie;= tahicardie;= tahicardie;
-- gastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastro--------intestinalintestinalintestinalintestinalintestinalintestinalintestinalintestinal = = = = = = = = scad motilitateascad motilitateascad motilitateascad motilitateascad motilitateascad motilitateascad motilitateascad motilitatea;;;;;;;;
-- hepatic hepatic hepatic hepatic hepatic hepatic hepatic hepatic şşşşşşşşi renali renali renali renali renali renali renali renal = = = = = = = = nu nu nu nu nu nu nu nu se produc modificări semnificativese produc modificări semnificativese produc modificări semnificativese produc modificări semnificativese produc modificări semnificativese produc modificări semnificativese produc modificări semnificativese produc modificări semnificative;;;;;;;;
-- uteruteruteruteruteruteruteruter = doar = doar = doar = doar = doar = doar = doar = doar îîîîîîîîn momentul n momentul n momentul n momentul n momentul n momentul n momentul n momentul parturiparturiparturiparturiparturiparturiparturiparturiŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei =  =  =  =  =  =  =  = scăderea motilităscăderea motilităscăderea motilităscăderea motilităscăderea motilităscăderea motilităscăderea motilităscăderea motilităŃŃŃŃŃŃŃŃii;ii;ii;ii;ii;ii;ii;ii;
-- la fetusla fetusla fetusla fetusla fetusla fetusla fetusla fetus = = = = = = = = inhibarea completă a contracinhibarea completă a contracinhibarea completă a contracinhibarea completă a contracinhibarea completă a contracinhibarea completă a contracinhibarea completă a contracinhibarea completă a contracŃŃŃŃŃŃŃŃiei musculaturiiiei musculaturiiiei musculaturiiiei musculaturiiiei musculaturiiiei musculaturiiiei musculaturiiiei musculaturii
respiratorii,respiratorii,respiratorii,respiratorii,respiratorii,respiratorii,respiratorii,respiratorii, fără fenomene de hipoxie la mamă fără fenomene de hipoxie la mamă fără fenomene de hipoxie la mamă fără fenomene de hipoxie la mamă fără fenomene de hipoxie la mamă fără fenomene de hipoxie la mamă fără fenomene de hipoxie la mamă fără fenomene de hipoxie la mamă;;;;;;;;
-- muscularura scheletului se relaxează fără a fi anestesiatămuscularura scheletului se relaxează fără a fi anestesiatămuscularura scheletului se relaxează fără a fi anestesiatămuscularura scheletului se relaxează fără a fi anestesiatămuscularura scheletului se relaxează fără a fi anestesiatămuscularura scheletului se relaxează fără a fi anestesiatămuscularura scheletului se relaxează fără a fi anestesiatămuscularura scheletului se relaxează fără a fi anestesiată........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Veronalul Veronalul Veronalul Veronalul Veronalul Veronalul Veronalul Veronalul (Barbital)(Barbital)

-- acidul acidul acidul acidul acidul acidul acidul acidul dietildietildietildietildietildietildietildietil--------barbituric,barbituric,barbituric,barbituric,barbituric,barbituric,barbituric,barbituric, sub formă de cristale incolore sau  sub formă de cristale incolore sau  sub formă de cristale incolore sau  sub formă de cristale incolore sau  sub formă de cristale incolore sau  sub formă de cristale incolore sau  sub formă de cristale incolore sau  sub formă de cristale incolore sau 
pulbere, inodopulbere, inodopulbere, inodopulbere, inodopulbere, inodopulbere, inodopulbere, inodopulbere, inodorărărărărărărără, g, g, g, g, g, g, g, gust amar, sust amar, sust amar, sust amar, sust amar, sust amar, sust amar, sust amar, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 
-- ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca: sedativ sedativ sedativ sedativ sedativ sedativ sedativ sedativ şşşşşşşşi hipnotici hipnotici hipnotici hipnotici hipnotici hipnotici hipnotici hipnotic îîîîîîîîn: epilepsii, eclampsie, n: epilepsii, eclampsie, n: epilepsii, eclampsie, n: epilepsii, eclampsie, n: epilepsii, eclampsie, n: epilepsii, eclampsie, n: epilepsii, eclampsie, n: epilepsii, eclampsie, îîîîîîîîn forma n forma n forma n forma n forma n forma n forma n forma 
nervoasă a bolii Carrenervoasă a bolii Carrenervoasă a bolii Carrenervoasă a bolii Carrenervoasă a bolii Carrenervoasă a bolii Carrenervoasă a bolii Carrenervoasă a bolii Carre: : : : : : : : 0,050,050,050,050,050,050,050,05--------0,3g 0,3g 0,3g 0,3g 0,3g 0,3g 0,3g 0,3g = = = = = = = = somn somn somn somn somn somn somn somn îîîîîîîîndelungat. ndelungat. ndelungat. ndelungat. ndelungat. ndelungat. ndelungat. ndelungat. 
Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale: VeropirinVeropirinVeropirinVeropirinVeropirinVeropirinVeropirinVeropirin (con(con(con(con(con(con(con(conŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine şşşşşşşşi i i i i i i i aminofenazonăaminofenazonăaminofenazonăaminofenazonăaminofenazonăaminofenazonăaminofenazonăaminofenazonă, având , având , având , având , având , având , având , având 
efect analgezic, antipiretic, antimigrenos, slab psihomotor).efect analgezic, antipiretic, antimigrenos, slab psihomotor).efect analgezic, antipiretic, antimigrenos, slab psihomotor).efect analgezic, antipiretic, antimigrenos, slab psihomotor).efect analgezic, antipiretic, antimigrenos, slab psihomotor).efect analgezic, antipiretic, antimigrenos, slab psihomotor).efect analgezic, antipiretic, antimigrenos, slab psihomotor).efect analgezic, antipiretic, antimigrenos, slab psihomotor).

Barbitalul sodicBarbitalul sodicBarbitalul sodicBarbitalul sodicBarbitalul sodicBarbitalul sodicBarbitalul sodicBarbitalul sodic (Medinal) (Medinal) 
-- oficinal oficinal oficinal oficinal oficinal oficinal oficinal oficinal, s, s, s, s, s, s, s, se păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda, se , se , se , se , se , se , se , se administrează iadministrează iadministrează iadministrează iadministrează iadministrează iadministrează iadministrează i.v. .v. .v. .v. .v. .v. .v. .v. 

Fenobarbital Fenobarbital Fenobarbital Fenobarbital Fenobarbital Fenobarbital Fenobarbital Fenobarbital (Luminal)(Luminal)
-- cristale incolore sau pulbere cristalină cristale incolore sau pulbere cristalină cristale incolore sau pulbere cristalină cristale incolore sau pulbere cristalină cristale incolore sau pulbere cristalină cristale incolore sau pulbere cristalină cristale incolore sau pulbere cristalină cristale incolore sau pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, c, c, c, c, c, c, c, cu gust amar,u gust amar,u gust amar,u gust amar,u gust amar,u gust amar,u gust amar,u gust amar,        
solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă îîîîîîîîn alcool.n alcool.n alcool.n alcool.n alcool.n alcool.n alcool.n alcool. Se păstrează la  Se păstrează la  Se păstrează la  Se păstrează la  Se păstrează la  Se păstrează la  Se păstrează la  Se păstrează la SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda, este oficinal. , este oficinal. , este oficinal. , este oficinal. , este oficinal. , este oficinal. , este oficinal. , este oficinal. 



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Amobarbitalul Amobarbitalul Amobarbitalul Amobarbitalul Amobarbitalul Amobarbitalul Amobarbitalul Amobarbitalul (Amytal)(Amytal)

-- folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică, f, f, f, f, f, f, f, foarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopică, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, gust , gust , gust , gust , gust , gust , gust , gust 
amar, uamar, uamar, uamar, uamar, uamar, uamar, uamar, uşşşşşşşşor solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. S. S. S. S. S. S. S. Se păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda. . . . . . . . 
-- comprimatele de 0,1 g., comprimatele de 0,1 g., comprimatele de 0,1 g., comprimatele de 0,1 g., comprimatele de 0,1 g., comprimatele de 0,1 g., comprimatele de 0,1 g., comprimatele de 0,1 g., acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: sedativă sedativă sedativă sedativă sedativă sedativă sedativă sedativă, h, h, h, h, h, h, h, hipnoticăipnoticăipnoticăipnoticăipnoticăipnoticăipnoticăipnotică, având , având , având , având , având , având , având , având 
durata de actiune: durata de actiune: durata de actiune: durata de actiune: durata de actiune: durata de actiune: durata de actiune: durata de actiune: 44444444--------6 ore.6 ore.6 ore.6 ore.6 ore.6 ore.6 ore.6 ore.

Hexobarbital Hexobarbital Hexobarbital Hexobarbital Hexobarbital Hexobarbital Hexobarbital Hexobarbital (Hexenal) (Hexenal) 
-- folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică folosită sarea sodică, p, p, p, p, p, p, p, pulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, c, c, c, c, c, c, c, cu gust amar.u gust amar.u gust amar.u gust amar.u gust amar.u gust amar.u gust amar.u gust amar.
-- se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda........
-- se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşşşşşşşte cel mai adesea ca te cel mai adesea ca te cel mai adesea ca te cel mai adesea ca te cel mai adesea ca te cel mai adesea ca te cel mai adesea ca te cel mai adesea ca şşşşşşşşi i i i i i i i ““““““““contencontencontencontencontencontencontencontenţţţţţţţţie chimicăie chimicăie chimicăie chimicăie chimicăie chimicăie chimicăie chimică””””””””........

Pentotal Pentotal Pentotal Pentotal Pentotal Pentotal Pentotal Pentotal (Tiopentalul, Trapanalul, Nesdonalul)(Tiopentalul, Trapanalul, Nesdonalul)
-- calită calită calită calită calită calită calită calităŃŃŃŃŃŃŃŃi anestezice generale, faza de excitai anestezice generale, faza de excitai anestezice generale, faza de excitai anestezice generale, faza de excitai anestezice generale, faza de excitai anestezice generale, faza de excitai anestezice generale, faza de excitai anestezice generale, faza de excitaŃŃŃŃŃŃŃŃie aparentă ie aparentă ie aparentă ie aparentă ie aparentă ie aparentă ie aparentă ie aparentă e e e e e e e e 
minimăminimăminimăminimăminimăminimăminimăminimă, a, a, a, a, a, a, a, analgezie moderată nalgezie moderată nalgezie moderată nalgezie moderată nalgezie moderată nalgezie moderată nalgezie moderată nalgezie moderată şşşşşşşşi miorelaxarea slabăi miorelaxarea slabăi miorelaxarea slabăi miorelaxarea slabăi miorelaxarea slabăi miorelaxarea slabăi miorelaxarea slabăi miorelaxarea slabă. . . . . . . . 

-- somnul post narcotic foarte scurtsomnul post narcotic foarte scurtsomnul post narcotic foarte scurtsomnul post narcotic foarte scurtsomnul post narcotic foarte scurtsomnul post narcotic foarte scurtsomnul post narcotic foarte scurtsomnul post narcotic foarte scurt, la cabaline = lipse, la cabaline = lipse, la cabaline = lipse, la cabaline = lipse, la cabaline = lipse, la cabaline = lipse, la cabaline = lipse, la cabaline = lipseşşşşşşşşte.te.te.te.te.te.te.te.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Pernocton Pernocton Pernocton Pernocton Pernocton Pernocton Pernocton Pernocton (Sonbuttal)(Sonbuttal)

-- se utilizează atât substan se utilizează atât substan se utilizează atât substan se utilizează atât substan se utilizează atât substan se utilizează atât substan se utilizează atât substan se utilizează atât substanŃŃŃŃŃŃŃŃa de bazăa de bazăa de bazăa de bazăa de bazăa de bazăa de bazăa de bază, cât , cât , cât , cât , cât , cât , cât , cât şşşşşşşşi sarea de sodiu,i sarea de sodiu,i sarea de sodiu,i sarea de sodiu,i sarea de sodiu,i sarea de sodiu,i sarea de sodiu,i sarea de sodiu,        
-- se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează i.v., i.v., i.v., i.v., i.v., i.v., i.v., i.v., sol. 10%,sol. 10%,sol. 10%,sol. 10%,sol. 10%,sol. 10%,sol. 10%,sol. 10%, maximum maximum maximum maximum maximum maximum maximum maximum 1 ml/min.1 ml/min.1 ml/min.1 ml/min.1 ml/min.1 ml/min.1 ml/min.1 ml/min.        
-- narcoza superficială  narcoza superficială  narcoza superficială  narcoza superficială  narcoza superficială  narcoza superficială  narcoza superficială  narcoza superficială = e= e= e= e= e= e= e= excelentăxcelentăxcelentăxcelentăxcelentăxcelentăxcelentăxcelentă, , , , , , , , 11111111--------3 h,3 h,3 h,3 h,3 h,3 h,3 h,3 h, mai ales la câine mai ales la câine mai ales la câine mai ales la câine mai ales la câine mai ales la câine mai ales la câine mai ales la câine. . . . . . . . 
-- dacă se administrează morfină dacă se administrează morfină dacă se administrează morfină dacă se administrează morfină dacă se administrează morfină dacă se administrează morfină dacă se administrează morfină dacă se administrează morfină, excita, excita, excita, excita, excita, excita, excita, excitaŃŃŃŃŃŃŃŃia aparentă lipseia aparentă lipseia aparentă lipseia aparentă lipseia aparentă lipseia aparentă lipseia aparentă lipseia aparentă lipseşşşşşşşştetetetetetetete

Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital (Fanodorm)(Fanodorm)
-- cristale sau pulbere albă cristale sau pulbere albă cristale sau pulbere albă cristale sau pulbere albă cristale sau pulbere albă cristale sau pulbere albă cristale sau pulbere albă cristale sau pulbere albă, g, g, g, g, g, g, g, gust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, , , , , , , , 
-- solubilitate mare solubilitate mare solubilitate mare solubilitate mare solubilitate mare solubilitate mare solubilitate mare solubilitate mare îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

Eunarconul Eunarconul Eunarconul Eunarconul Eunarconul Eunarconul Eunarconul Eunarconul (Pronarcon)(Pronarcon)
-- sarea sodică sarea sodică sarea sodică sarea sodică sarea sodică sarea sodică sarea sodică sarea sodică, , , , , , , , îîîîîîîîn sol. n sol. n sol. n sol. n sol. n sol. n sol. n sol. 10%, i.v., lent.10%, i.v., lent.10%, i.v., lent.10%, i.v., lent.10%, i.v., lent.10%, i.v., lent.10%, i.v., lent.10%, i.v., lent.
-- nunununununununu dă excita dă excita dă excita dă excita dă excita dă excita dă excita dă excitaŃŃŃŃŃŃŃŃie aparentăie aparentăie aparentăie aparentăie aparentăie aparentăie aparentăie aparentă, , , , , , , , narcoza = 15 min.narcoza = 15 min.narcoza = 15 min.narcoza = 15 min.narcoza = 15 min.narcoza = 15 min.narcoza = 15 min.narcoza = 15 min.
-- doze:doze:doze:doze:doze:doze:doze:doze: 0,010,010,010,010,010,010,010,01--------0,02 g/kgc0,02 g/kgc0,02 g/kgc0,02 g/kgc0,02 g/kgc0,02 g/kgc0,02 g/kgc0,02 g/kgc la la la la la la la la porc porc porc porc porc porc porc porc şşşşşşşşi i i i i i i i 0,03 g/kgc0,03 g/kgc0,03 g/kgc0,03 g/kgc0,03 g/kgc0,03 g/kgc0,03 g/kgc0,03 g/kgc la la la la la la la la câine.câine.câine.câine.câine.câine.câine.câine.



Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital Ciclobarbital (Fanodorm)(Fanodorm)
-- cristale, pulberecristale, pulberecristale, pulberecristale, pulberecristale, pulberecristale, pulberecristale, pulberecristale, pulbere albă albă albă albă albă albă albă albă, g, g, g, g, g, g, g, gust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, solubilitate , solubilitate , solubilitate , solubilitate , solubilitate , solubilitate , solubilitate , solubilitate 
mare mare mare mare mare mare mare mare îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. E. E. E. E. E. E. E. Este: ofste: ofste: ofste: ofste: ofste: ofste: ofste: oficinal, hipnoicinal, hipnoicinal, hipnoicinal, hipnoicinal, hipnoicinal, hipnoicinal, hipnoicinal, hipnotic de scurtă duratătic de scurtă duratătic de scurtă duratătic de scurtă duratătic de scurtă duratătic de scurtă duratătic de scurtă duratătic de scurtă durată. S. S. S. S. S. S. S. Se e e e e e e e 
prezintă sub formă de comprimate de prezintă sub formă de comprimate de prezintă sub formă de comprimate de prezintă sub formă de comprimate de prezintă sub formă de comprimate de prezintă sub formă de comprimate de prezintă sub formă de comprimate de prezintă sub formă de comprimate de 0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.

Brevinarcon Brevinarcon Brevinarcon Brevinarcon Brevinarcon Brevinarcon Brevinarcon Brevinarcon (Inactin, Venobarbital)(Inactin, Venobarbital)
-- sare sodicăsare sodicăsare sodicăsare sodicăsare sodicăsare sodicăsare sodicăsare sodică, p, p, p, p, p, p, p, produce anestezie generală de scurtă duratăroduce anestezie generală de scurtă duratăroduce anestezie generală de scurtă duratăroduce anestezie generală de scurtă duratăroduce anestezie generală de scurtă duratăroduce anestezie generală de scurtă duratăroduce anestezie generală de scurtă duratăroduce anestezie generală de scurtă durată. . . . . . . . 

-- i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. efectul apare după  efectul apare după  efectul apare după  efectul apare după  efectul apare după  efectul apare după  efectul apare după  efectul apare după 1515151515151515--------20 sec.,20 sec.,20 sec.,20 sec.,20 sec.,20 sec.,20 sec.,20 sec., durează durează durează durează durează durează durează durează: : : : : : : : 1515151515151515--------20 min.20 min.20 min.20 min.20 min.20 min.20 min.20 min.

-- Doze:Doze:Doze:Doze:Doze:Doze:Doze:Doze: 0,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,010--------0,020 g/kgc0,020 g/kgc0,020 g/kgc0,020 g/kgc0,020 g/kgc0,020 g/kgc0,020 g/kgc0,020 g/kgc la AM la AM la AM la AM la AM la AM la AM la AM şşşşşşşşi i i i i i i i 0,0200,0200,0200,0200,0200,0200,0200,020--------0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.

Tialbarbital Tialbarbital Tialbarbital Tialbarbital Tialbarbital Tialbarbital Tialbarbital Tialbarbital (Intranarcon, Chemital)(Intranarcon, Chemital)
-- solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 10%10%10%10%10%10%10%10% cu administrare cu administrare cu administrare cu administrare cu administrare cu administrare cu administrare cu administrare i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.

-- anestezia generalăanestezia generalăanestezia generalăanestezia generalăanestezia generalăanestezia generalăanestezia generalăanestezia generală:::::::: îîîîîîîîn 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 100000000--------15 mi15 mi15 mi15 mi15 mi15 mi15 mi15 min., n., n., n., n., n., n., n., fără excitafără excitafără excitafără excitafără excitafără excitafără excitafără excitaŃŃŃŃŃŃŃŃii aparente. ii aparente. ii aparente. ii aparente. ii aparente. ii aparente. ii aparente. ii aparente. 

-- Doze:Doze:Doze:Doze:Doze:Doze:Doze:Doze: 0,020,020,020,020,020,020,020,02--------0,04 g/kgc.,0,04 g/kgc.,0,04 g/kgc.,0,04 g/kgc.,0,04 g/kgc.,0,04 g/kgc.,0,04 g/kgc.,0,04 g/kgc., la pisică la pisică la pisică la pisică la pisică la pisică la pisică la pisică: : : : : : : : 0,01 g/kgc.0,01 g/kgc.0,01 g/kgc.0,01 g/kgc.0,01 g/kgc.0,01 g/kgc.0,01 g/kgc.0,01 g/kgc.        

-- la AM se asociază cu la AM se asociază cu la AM se asociază cu la AM se asociază cu la AM se asociază cu la AM se asociază cu la AM se asociază cu la AM se asociază cu Anavenol =Anavenol =Anavenol =Anavenol =Anavenol =Anavenol =Anavenol =Anavenol = anestezie generală cu  anestezie generală cu  anestezie generală cu  anestezie generală cu  anestezie generală cu  anestezie generală cu  anestezie generală cu  anestezie generală cu 
acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune asupra măduvei spinăriiiune asupra măduvei spinăriiiune asupra măduvei spinăriiiune asupra măduvei spinăriiiune asupra măduvei spinăriiiune asupra măduvei spinăriiiune asupra măduvei spinăriiiune asupra măduvei spinării........



BaytinalBaytinalBaytinalBaytinalBaytinalBaytinalBaytinalBaytinal
-- sare sodică foarte eficientă la sare sodică foarte eficientă la sare sodică foarte eficientă la sare sodică foarte eficientă la sare sodică foarte eficientă la sare sodică foarte eficientă la sare sodică foarte eficientă la sare sodică foarte eficientă la câine: 0,05 g/kgc.câine: 0,05 g/kgc.câine: 0,05 g/kgc.câine: 0,05 g/kgc.câine: 0,05 g/kgc.câine: 0,05 g/kgc.câine: 0,05 g/kgc.câine: 0,05 g/kgc.

PropofolPropofolPropofolPropofolPropofolPropofolPropofolPropofol
-- administrat administrat administrat administrat administrat administrat administrat administrat i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. continuu continuu continuu continuu continuu continuu continuu continuu sau sau sau sau sau sau sau sau bolusbolusbolusbolusbolusbolusbolusbolus, , , , , , , , 

-- insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, s, s, s, s, s, s, s, se comercializează sub formă de e comercializează sub formă de e comercializează sub formă de e comercializează sub formă de e comercializează sub formă de e comercializează sub formă de e comercializează sub formă de e comercializează sub formă de emulsie.emulsie.emulsie.emulsie.emulsie.emulsie.emulsie.emulsie.

EtomidatEtomidatEtomidatEtomidatEtomidatEtomidatEtomidatEtomidat
-- administrat administrat administrat administrat administrat administrat administrat administrat i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. = induce = induce = induce = induce = induce = induce = induce = induce rapid rapid rapid rapid rapid rapid rapid rapid anestezia.anestezia.anestezia.anestezia.anestezia.anestezia.anestezia.anestezia.

GuaiafenezinaGuaiafenezinaGuaiafenezinaGuaiafenezinaGuaiafenezinaGuaiafenezinaGuaiafenezinaGuaiafenezina
-- potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃează barbituriceleează barbituriceleează barbituriceleează barbituriceleează barbituriceleează barbituriceleează barbituriceleează barbituricele. . . . . . . . 

-- relaxare musculară relaxare musculară relaxare musculară relaxare musculară relaxare musculară relaxare musculară relaxare musculară relaxare musculară = blocarea transmiterii impulsului nervos.= blocarea transmiterii impulsului nervos.= blocarea transmiterii impulsului nervos.= blocarea transmiterii impulsului nervos.= blocarea transmiterii impulsului nervos.= blocarea transmiterii impulsului nervos.= blocarea transmiterii impulsului nervos.= blocarea transmiterii impulsului nervos.

AlehezinaAlehezinaAlehezinaAlehezinaAlehezinaAlehezinaAlehezinaAlehezina
-- preparat steroidic, preparat steroidic, preparat steroidic, preparat steroidic, preparat steroidic, preparat steroidic, preparat steroidic, preparat steroidic, 

-- induce induce induce induce induce induce induce induce anestezie rapidăanestezie rapidăanestezie rapidăanestezie rapidăanestezie rapidăanestezie rapidăanestezie rapidăanestezie rapidă, d, d, d, d, d, d, d, de scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă duratăe scurtă durată, , , , , , , , fără complicafără complicafără complicafără complicafără complicafără complicafără complicafără complicaŃŃŃŃŃŃŃŃii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.



FencyclidinaFencyclidinaFencyclidinaFencyclidinaFencyclidinaFencyclidinaFencyclidinaFencyclidina
-- nu dispare reflexulnu dispare reflexulnu dispare reflexulnu dispare reflexulnu dispare reflexulnu dispare reflexulnu dispare reflexulnu dispare reflexul cornean cornean cornean cornean cornean cornean cornean cornean şşşşşşşşi pupilar, induce stadiul i pupilar, induce stadiul i pupilar, induce stadiul i pupilar, induce stadiul i pupilar, induce stadiul i pupilar, induce stadiul i pupilar, induce stadiul i pupilar, induce stadiul 11111111 şşşşşşşşi i i i i i i i 22222222
al anesteziei, al anesteziei, al anesteziei, al anesteziei, al anesteziei, al anesteziei, al anesteziei, al anesteziei, dar nu dar nu dar nu dar nu dar nu dar nu dar nu dar nu şşşşşşşşi stadiul 3.i stadiul 3.i stadiul 3.i stadiul 3.i stadiul 3.i stadiul 3.i stadiul 3.i stadiul 3.
-- In In In In In In In In funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃie de specieie de specieie de specieie de specieie de specieie de specieie de specieie de specie, produce , produce , produce , produce , produce , produce , produce , produce depresiadepresiadepresiadepresiadepresiadepresiadepresiadepresia sau sau sau sau sau sau sau sau stimularea SNC.stimularea SNC.stimularea SNC.stimularea SNC.stimularea SNC.stimularea SNC.stimularea SNC.stimularea SNC.

TiletaminaTiletaminaTiletaminaTiletaminaTiletaminaTiletaminaTiletaminaTiletamina
-- asemănătoare cu Ketamina asemănătoare cu Ketamina asemănătoare cu Ketamina asemănătoare cu Ketamina asemănătoare cu Ketamina asemănătoare cu Ketamina asemănătoare cu Ketamina asemănătoare cu Ketamina, dar , dar , dar , dar , dar , dar , dar , dar anestezia = 3 ori manestezia = 3 ori manestezia = 3 ori manestezia = 3 ori manestezia = 3 ori manestezia = 3 ori manestezia = 3 ori manestezia = 3 ori mai lungăai lungăai lungăai lungăai lungăai lungăai lungăai lungă

UretanulUretanulUretanulUretanulUretanulUretanulUretanulUretanul
-- utilizat in ultima vreme utilizat in ultima vreme utilizat in ultima vreme utilizat in ultima vreme utilizat in ultima vreme utilizat in ultima vreme utilizat in ultima vreme utilizat in ultima vreme doar la animale de laborator, doar la animale de laborator, doar la animale de laborator, doar la animale de laborator, doar la animale de laborator, doar la animale de laborator, doar la animale de laborator, doar la animale de laborator, 
-- anestezie de lungă durată anestezie de lungă durată anestezie de lungă durată anestezie de lungă durată anestezie de lungă durată anestezie de lungă durată anestezie de lungă durată anestezie de lungă durată. Produce . Produce . Produce . Produce . Produce . Produce . Produce . Produce afecafecafecafecafecafecafecafecŃŃŃŃŃŃŃŃiuni hepatice.iuni hepatice.iuni hepatice.iuni hepatice.iuni hepatice.iuni hepatice.iuni hepatice.iuni hepatice.

PropanididaPropanididaPropanididaPropanididaPropanididaPropanididaPropanididaPropanidida
-- se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşşşşşşşte te te te te te te te rar la animalerar la animalerar la animalerar la animalerar la animalerar la animalerar la animalerar la animale, mai frecvent utilizat la om. , mai frecvent utilizat la om. , mai frecvent utilizat la om. , mai frecvent utilizat la om. , mai frecvent utilizat la om. , mai frecvent utilizat la om. , mai frecvent utilizat la om. , mai frecvent utilizat la om. 
-- spasme musculare spasme musculare spasme musculare spasme musculare spasme musculare spasme musculare spasme musculare spasme musculare şşşşşşşşi mii mii mii mii mii mii mii mişşşşşşşşcări necoordonatecări necoordonatecări necoordonatecări necoordonatecări necoordonatecări necoordonatecări necoordonatecări necoordonate, , , , , , , , 
-- recuperarea din anestezie = recuperarea din anestezie = recuperarea din anestezie = recuperarea din anestezie = recuperarea din anestezie = recuperarea din anestezie = recuperarea din anestezie = recuperarea din anestezie = rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă (9 min.).(9 min.).(9 min.).(9 min.).(9 min.).(9 min.).(9 min.).(9 min.).



DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii
magneziuluimagneziuluimagneziuluimagneziuluimagneziuluimagneziuluimagneziuluimagneziului



AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează hipnotic hipnotic hipnotic hipnotic hipnotic hipnotic hipnotic hipnotic sau sau sau sau sau sau sau sau narcoticnarcoticnarcoticnarcoticnarcoticnarcoticnarcoticnarcotic datorită cationilor con datorită cationilor con datorită cationilor con datorită cationilor con datorită cationilor con datorită cationilor con datorită cationilor con datorită cationilor conŃŃŃŃŃŃŃŃinuinuinuinuinuinuinuinuţţţţţţţţi. i. i. i. i. i. i. i. 
-- sărurile administrate  sărurile administrate  sărurile administrate  sărurile administrate  sărurile administrate  sărurile administrate  sărurile administrate  sărurile administrate p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o. aproape că  aproape că  aproape că  aproape că  aproape că  aproape că  aproape că  aproape că nu senu senu senu senu senu senu senu se absorb, de aceea absorb, de aceea absorb, de aceea absorb, de aceea absorb, de aceea absorb, de aceea absorb, de aceea absorb, de aceea 
nu suntnu suntnu suntnu suntnu suntnu suntnu suntnu sunt efecte depresoare.efecte depresoare.efecte depresoare.efecte depresoare.efecte depresoare.efecte depresoare.efecte depresoare.efecte depresoare.
-- îîîîîîîîn doze terapeutice,n doze terapeutice,n doze terapeutice,n doze terapeutice,n doze terapeutice,n doze terapeutice,n doze terapeutice,n doze terapeutice, pe alte căi pe alte căi pe alte căi pe alte căi pe alte căi pe alte căi pe alte căi pe alte căi, , , , , , , , deprimădeprimădeprimădeprimădeprimădeprimădeprimădeprimă:::::::: encefalulencefalulencefalulencefalulencefalulencefalulencefalulencefalul şşşşşşşşi i i i i i i i măduva măduva măduva măduva măduva măduva măduva măduva 
spinării spinării spinării spinării spinării spinării spinării spinării = = = = = = = = inhibitorinhibitorinhibitorinhibitorinhibitorinhibitorinhibitorinhibitor directdirectdirectdirectdirectdirectdirectdirect sau sau sau sau sau sau sau sau indirectindirectindirectindirectindirectindirectindirectindirect ai musculaturii striate ai musculaturii striate ai musculaturii striate ai musculaturii striate ai musculaturii striate ai musculaturii striate ai musculaturii striate ai musculaturii striate ►►
oprirea oprirea oprirea oprirea oprirea oprirea oprirea oprirea stimulului de contracstimulului de contracstimulului de contracstimulului de contracstimulului de contracstimulului de contracstimulului de contracstimulului de contracŃŃŃŃŃŃŃŃie la nivelul ie la nivelul ie la nivelul ie la nivelul ie la nivelul ie la nivelul ie la nivelul ie la nivelul plăcuplăcuplăcuplăcuplăcuplăcuplăcuplăcuŃŃŃŃŃŃŃŃelor motorii.elor motorii.elor motorii.elor motorii.elor motorii.elor motorii.elor motorii.elor motorii.        
-- ionii măresc sensibilitatea inimii ionii măresc sensibilitatea inimii ionii măresc sensibilitatea inimii ionii măresc sensibilitatea inimii ionii măresc sensibilitatea inimii ionii măresc sensibilitatea inimii ionii măresc sensibilitatea inimii ionii măresc sensibilitatea inimii, la ac, la ac, la ac, la ac, la ac, la ac, la ac, la acŃŃŃŃŃŃŃŃiunea acetilcolinei, iunea acetilcolinei, iunea acetilcolinei, iunea acetilcolinei, iunea acetilcolinei, iunea acetilcolinei, iunea acetilcolinei, iunea acetilcolinei, 
determină hipotensiunedetermină hipotensiunedetermină hipotensiunedetermină hipotensiunedetermină hipotensiunedetermină hipotensiunedetermină hipotensiunedetermină hipotensiune........

Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: hipnoticăhipnoticăhipnoticăhipnoticăhipnoticăhipnoticăhipnoticăhipnotică sau sau sau sau sau sau sau sau sedativăsedativăsedativăsedativăsedativăsedativăsedativăsedativă........
-- la iepuri,la iepuri,la iepuri,la iepuri,la iepuri,la iepuri,la iepuri,la iepuri, 5ml 25%5ml 25%5ml 25%5ml 25%5ml 25%5ml 25%5ml 25%5ml 25% = = = = = = = = narcoză profundănarcoză profundănarcoză profundănarcoză profundănarcoză profundănarcoză profundănarcoză profundănarcoză profundă, , , , , , , , fără excitafără excitafără excitafără excitafără excitafără excitafără excitafără excitaŃŃŃŃŃŃŃŃie, apare: ie, apare: ie, apare: ie, apare: ie, apare: ie, apare: ie, apare: ie, apare: 
după după după după după după după după 3030303030303030--------35 min.,35 min.,35 min.,35 min.,35 min.,35 min.,35 min.,35 min., durează durează durează durează durează durează durează durează: : : : : : : : 22222222--------20 h.20 h.20 h.20 h.20 h.20 h.20 h.20 h.
-- recomandat recomandat recomandat recomandat recomandat recomandat recomandat recomandat îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: colici colici colici colici colici colici colici colici = solu= solu= solu= solu= solu= solu= solu= soluŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii saturate 64saturate 64saturate 64saturate 64saturate 64saturate 64saturate 64saturate 64--------65%, i.v. 65%, i.v. 65%, i.v. 65%, i.v. 65%, i.v. 65%, i.v. 65%, i.v. 65%, i.v. 
-- îîîîîîîîn n n n n n n n eutanasieeutanasieeutanasieeutanasieeutanasieeutanasieeutanasieeutanasie la câine la câine la câine la câine la câine la câine la câine la câine şşşşşşşşi pisică i pisică i pisică i pisică i pisică i pisică i pisică i pisică ======== 55555555--------15g solu15g solu15g solu15g solu15g solu15g solu15g solu15g soluŃŃŃŃŃŃŃŃie saturatăie saturatăie saturatăie saturatăie saturatăie saturatăie saturatăie saturată........



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeleeleeleeleeleeleeleele
analgeziceanalgeziceanalgeziceanalgeziceanalgeziceanalgeziceanalgeziceanalgezice



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Combat durereaCombat durereaCombat durereaCombat durereaCombat durereaCombat durereaCombat durereaCombat durerea prin: prin: prin: prin: prin: prin: prin: prin: 

-- depresarea centrilordepresarea centrilordepresarea centrilordepresarea centrilordepresarea centrilordepresarea centrilordepresarea centrilordepresarea centrilor durerii, durerii, durerii, durerii, durerii, durerii, durerii, durerii, 
-- a a a a a a a a căii talamocăii talamocăii talamocăii talamocăii talamocăii talamocăii talamocăii talamo--------subcorticalesubcorticalesubcorticalesubcorticalesubcorticalesubcorticalesubcorticalesubcorticale, , , , , , , , răspunzătoare de transmiterea răspunzătoare de transmiterea răspunzătoare de transmiterea răspunzătoare de transmiterea răspunzătoare de transmiterea răspunzătoare de transmiterea răspunzătoare de transmiterea răspunzătoare de transmiterea 
durerii durerii durerii durerii durerii durerii durerii durerii şşşşşşşşi a altor centri. i a altor centri. i a altor centri. i a altor centri. i a altor centri. i a altor centri. i a altor centri. i a altor centri. 
-- au au au au au au au au şşşşşşşşi activitate: i activitate: i activitate: i activitate: i activitate: i activitate: i activitate: i activitate: antipireticăantipireticăantipireticăantipireticăantipireticăantipireticăantipireticăantipiretică, a, a, a, a, a, a, a, antiflogisticăntiflogisticăntiflogisticăntiflogisticăntiflogisticăntiflogisticăntiflogisticăntiflogistică, h, h, h, h, h, h, h, hipotensivăipotensivăipotensivăipotensivăipotensivăipotensivăipotensivăipotensivă, b, b, b, b, b, b, b, behicăehicăehicăehicăehicăehicăehicăehică

OpiumulOpiumulOpiumulOpiumulOpiumulOpiumulOpiumulOpiumul (Laudanum, Meconium)(Laudanum, Meconium)
-- e latexul uscat la aer, provenit de la capsulele imature ale e latexul uscat la aer, provenit de la capsulele imature ale e latexul uscat la aer, provenit de la capsulele imature ale e latexul uscat la aer, provenit de la capsulele imature ale e latexul uscat la aer, provenit de la capsulele imature ale e latexul uscat la aer, provenit de la capsulele imature ale e latexul uscat la aer, provenit de la capsulele imature ale e latexul uscat la aer, provenit de la capsulele imature ale 
Papaver somniferumPapaver somniferumPapaver somniferumPapaver somniferumPapaver somniferumPapaver somniferumPapaver somniferumPapaver somniferum........
-- îîîîîîîîn compozin compozin compozin compozin compozin compozin compozin compoziŃŃŃŃŃŃŃŃia opiului intrăia opiului intrăia opiului intrăia opiului intrăia opiului intrăia opiului intrăia opiului intrăia opiului intră: : : : : : : : alcaloizi, substanalcaloizi, substanalcaloizi, substanalcaloizi, substanalcaloizi, substanalcaloizi, substanalcaloizi, substanalcaloizi, substanŃŃŃŃŃŃŃŃe mucilaginoase, e mucilaginoase, e mucilaginoase, e mucilaginoase, e mucilaginoase, e mucilaginoase, e mucilaginoase, e mucilaginoase, 
rezinerezinerezinerezinerezinerezinerezinerezine şşşşşşşşi ali ali ali ali ali ali ali alŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i compucompucompucompucompucompucompucompuşşşşşşşşi indifereni indifereni indifereni indifereni indifereni indifereni indifereni indiferenŃŃŃŃŃŃŃŃi.i.i.i.i.i.i.i.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

ConstituenConstituenConstituenConstituenConstituenConstituenConstituenConstituenŃŃŃŃŃŃŃŃii activiii activiii activiii activiii activiii activiii activiii activi ai opiumului sunt ai opiumului sunt ai opiumului sunt ai opiumului sunt ai opiumului sunt ai opiumului sunt ai opiumului sunt ai opiumului sunt 24 de alcaloizi,24 de alcaloizi,24 de alcaloizi,24 de alcaloizi,24 de alcaloizi,24 de alcaloizi,24 de alcaloizi,24 de alcaloizi, din din din din din din din din 
care doar care doar care doar care doar care doar care doar care doar care doar morfinamorfinamorfinamorfinamorfinamorfinamorfinamorfina şşşşşşşşi i i i i i i i codeinacodeinacodeinacodeinacodeinacodeinacodeinacodeina sunt folosisunt folosisunt folosisunt folosisunt folosisunt folosisunt folosisunt folosiŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn medicinăn medicinăn medicinăn medicinăn medicinăn medicinăn medicinăn medicină........

Există Există Există Există Există Există Există Există şşşşşşşşi substani substani substani substani substani substani substani substanŃŃŃŃŃŃŃŃe e e e e e e e opioide endogeneopioide endogeneopioide endogeneopioide endogeneopioide endogeneopioide endogeneopioide endogeneopioide endogene care au rolul de a care au rolul de a care au rolul de a care au rolul de a care au rolul de a care au rolul de a care au rolul de a care au rolul de a 
bloca temporar senzabloca temporar senzabloca temporar senzabloca temporar senzabloca temporar senzabloca temporar senzabloca temporar senzabloca temporar senzaŃŃŃŃŃŃŃŃia de durere sau de stres:ia de durere sau de stres:ia de durere sau de stres:ia de durere sau de stres:ia de durere sau de stres:ia de durere sau de stres:ia de durere sau de stres:ia de durere sau de stres:

-------- ββββββββ endorfineleendorfineleendorfineleendorfineleendorfineleendorfineleendorfineleendorfinele

-------- encefalineencefalineencefalineencefalineencefalineencefalineencefalineencefaline

-------- dinorfinedinorfinedinorfinedinorfinedinorfinedinorfinedinorfinedinorfine



Alcaloizii Alcaloizii Alcaloizii Alcaloizii Alcaloizii Alcaloizii Alcaloizii Alcaloizii sunt derivasunt derivasunt derivasunt derivasunt derivasunt derivasunt derivasunt derivaŃŃŃŃŃŃŃŃi de: i de: i de: i de: i de: i de: i de: i de: fenantrenfenantrenfenantrenfenantrenfenantrenfenantrenfenantrenfenantren şşşşşşşşi i i i i i i i izochinoleinăizochinoleinăizochinoleinăizochinoleinăizochinoleinăizochinoleinăizochinoleinăizochinoleină........
ÎÎÎÎÎÎÎÎn grupan grupan grupan grupan grupan grupan grupan grupa fenantrenilor intrăfenantrenilor intrăfenantrenilor intrăfenantrenilor intrăfenantrenilor intrăfenantrenilor intrăfenantrenilor intrăfenantrenilor intră: : : : : : : : 
morfina, codeina, dionina, tebaina, heroina, apomorfina. morfina, codeina, dionina, tebaina, heroina, apomorfina. morfina, codeina, dionina, tebaina, heroina, apomorfina. morfina, codeina, dionina, tebaina, heroina, apomorfina. morfina, codeina, dionina, tebaina, heroina, apomorfina. morfina, codeina, dionina, tebaina, heroina, apomorfina. morfina, codeina, dionina, tebaina, heroina, apomorfina. morfina, codeina, dionina, tebaina, heroina, apomorfina. 
ÎÎÎÎÎÎÎÎn grupan grupan grupan grupan grupan grupan grupan grupa izochinoleinei intrăizochinoleinei intrăizochinoleinei intrăizochinoleinei intrăizochinoleinei intrăizochinoleinei intrăizochinoleinei intrăizochinoleinei intră::::::::
papaverina, narcotina, narceina.papaverina, narcotina, narceina.papaverina, narcotina, narceina.papaverina, narcotina, narceina.papaverina, narcotina, narceina.papaverina, narcotina, narceina.papaverina, narcotina, narceina.papaverina, narcotina, narceina.
ÎÎÎÎÎÎÎÎn general, n general, n general, n general, n general, n general, n general, n general, gruparea fenantrengruparea fenantrengruparea fenantrengruparea fenantrengruparea fenantrengruparea fenantrengruparea fenantrengruparea fenantren acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează: : : : : : : : asupra SNC,asupra SNC,asupra SNC,asupra SNC,asupra SNC,asupra SNC,asupra SNC,asupra SNC, iariariariariariariariar
celelalte asupracelelalte asupracelelalte asupracelelalte asupracelelalte asupracelelalte asupracelelalte asupracelelalte asupra: : : : : : : : musculaturii netede,musculaturii netede,musculaturii netede,musculaturii netede,musculaturii netede,musculaturii netede,musculaturii netede,musculaturii netede, ca ca ca ca ca ca ca ca antispasmoticiantispasmoticiantispasmoticiantispasmoticiantispasmoticiantispasmoticiantispasmoticiantispasmotici sau sau sau sau sau sau sau sau 
asupra centrilor respiratori asupra centrilor respiratori asupra centrilor respiratori asupra centrilor respiratori asupra centrilor respiratori asupra centrilor respiratori asupra centrilor respiratori asupra centrilor respiratori şşşşşşşşi ai tusei, i ai tusei, i ai tusei, i ai tusei, i ai tusei, i ai tusei, i ai tusei, i ai tusei, ca depresori.ca depresori.ca depresori.ca depresori.ca depresori.ca depresori.ca depresori.ca depresori.
Pulberea de opiumPulberea de opiumPulberea de opiumPulberea de opiumPulberea de opiumPulberea de opiumPulberea de opiumPulberea de opium conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine 11%11%11%11%11%11%11%11% morfină morfină morfină morfină morfină morfină morfină morfină, la , la , la , la , la , la , la , la VenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenena. . . . . . . . 
Este utilizată sub formă de pilule Este utilizată sub formă de pilule Este utilizată sub formă de pilule Este utilizată sub formă de pilule Este utilizată sub formă de pilule Este utilizată sub formă de pilule Este utilizată sub formă de pilule Este utilizată sub formă de pilule şşşşşşşşi boluri.  i boluri.  i boluri.  i boluri.  i boluri.  i boluri.  i boluri.  i boluri.  
Tinctura de opiumTinctura de opiumTinctura de opiumTinctura de opiumTinctura de opiumTinctura de opiumTinctura de opiumTinctura de opium conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine 1%1%1%1%1%1%1%1% morfină  morfină  morfină  morfină  morfină  morfină  morfină  morfină şşşşşşşşi se recomandă sub i se recomandă sub i se recomandă sub i se recomandă sub i se recomandă sub i se recomandă sub i se recomandă sub i se recomandă sub 
formă de bruvajformă de bruvajformă de bruvajformă de bruvajformă de bruvajformă de bruvajformă de bruvajformă de bruvaj, , , , , , , , îîîîîîîîn doze de n doze de n doze de n doze de n doze de n doze de n doze de n doze de 22222222--------3 ori3 ori3 ori3 ori3 ori3 ori3 ori3 ori mai mari decât la opium.mai mari decât la opium.mai mari decât la opium.mai mari decât la opium.mai mari decât la opium.mai mari decât la opium.mai mari decât la opium.mai mari decât la opium.
OpiumulOpiumulOpiumulOpiumulOpiumulOpiumulOpiumulOpiumul conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine îîîîîîîîntre 10ntre 10ntre 10ntre 10ntre 10ntre 10ntre 10ntre 10 şşşşşşşşi i i i i i i i 10,5% m10,5% m10,5% m10,5% m10,5% m10,5% m10,5% m10,5% morfinăorfinăorfinăorfinăorfinăorfinăorfinăorfină........
La animale = La animale = La animale = La animale = La animale = La animale = La animale = La animale = schimbarea comportamentuluischimbarea comportamentuluischimbarea comportamentuluischimbarea comportamentuluischimbarea comportamentuluischimbarea comportamentuluischimbarea comportamentuluischimbarea comportamentului (depresie sau (depresie sau (depresie sau (depresie sau (depresie sau (depresie sau (depresie sau (depresie sau 
excitaexcitaexcitaexcitaexcitaexcitaexcitaexcitaŃŃŃŃŃŃŃŃie), vie), vie), vie), vie), vie), vie), vie), vomă la unele speciiomă la unele speciiomă la unele speciiomă la unele speciiomă la unele speciiomă la unele speciiomă la unele speciiomă la unele specii, i, i, i, i, i, i, i, iar la altele inhibă această ar la altele inhibă această ar la altele inhibă această ar la altele inhibă această ar la altele inhibă această ar la altele inhibă această ar la altele inhibă această ar la altele inhibă această 
senzasenzasenzasenzasenzasenzasenzasenzaŃŃŃŃŃŃŃŃie (ex. la porc ie (ex. la porc ie (ex. la porc ie (ex. la porc ie (ex. la porc ie (ex. la porc ie (ex. la porc ie (ex. la porc şşşşşşşşi pasărei pasărei pasărei pasărei pasărei pasărei pasărei pasăre).).).).).).).).



HexaponHexaponHexaponHexaponHexaponHexaponHexaponHexapon
-- solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃie apoasă injectabilăie apoasă injectabilăie apoasă injectabilăie apoasă injectabilăie apoasă injectabilăie apoasă injectabilăie apoasă injectabilăie apoasă injectabilă, , , , , , , , concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃie 1ie 1ie 1ie 1ie 1ie 1ie 1ie 1--------2%,2%,2%,2%,2%,2%,2%,2%, îîîîîîîîn fiole de n fiole de n fiole de n fiole de n fiole de n fiole de n fiole de n fiole de 1 ml.1 ml.1 ml.1 ml.1 ml.1 ml.1 ml.1 ml.
-- este:este:este:este:este:este:este:este: analgezic puternic analgezic puternic analgezic puternic analgezic puternic analgezic puternic analgezic puternic analgezic puternic analgezic puternic şşşşşşşşi euforizant. i euforizant. i euforizant. i euforizant. i euforizant. i euforizant. i euforizant. i euforizant. 

Opiul concentrat (Pantopon, Omnopon) Opiul concentrat (Pantopon, Omnopon) Opiul concentrat (Pantopon, Omnopon) Opiul concentrat (Pantopon, Omnopon) Opiul concentrat (Pantopon, Omnopon) Opiul concentrat (Pantopon, Omnopon) Opiul concentrat (Pantopon, Omnopon) Opiul concentrat (Pantopon, Omnopon) 
-- conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine 50%50%50%50%50%50%50%50% morfină  morfină  morfină  morfină  morfină  morfină  morfină  morfină şşşşşşşşi nu este oficinal.i nu este oficinal.i nu este oficinal.i nu este oficinal.i nu este oficinal.i nu este oficinal.i nu este oficinal.i nu este oficinal.

Clorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfină
-- fenantrenic fenantrenic fenantrenic fenantrenic fenantrenic fenantrenic fenantrenic fenantrenic, c, c, c, c, c, c, c, cristale aciculare, ristale aciculare, ristale aciculare, ristale aciculare, ristale aciculare, ristale aciculare, ristale aciculare, ristale aciculare, mătăsoasemătăsoasemătăsoasemătăsoasemătăsoasemătăsoasemătăsoasemătăsoase, u, u, u, u, u, u, u, uşşşşşşşşoare, puloare, puloare, puloare, puloare, puloare, puloare, puloare, pulbere bere bere bere bere bere bere bere 
albalbalbalbalbalbalbalb--------gălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuie, inodor, cu gust amar., inodor, cu gust amar., inodor, cu gust amar., inodor, cu gust amar., inodor, cu gust amar., inodor, cu gust amar., inodor, cu gust amar., inodor, cu gust amar.
AcAcAcAcAcAcAcAcţţţţţţţţiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune -------- pe o parte pe o parte pe o parte pe o parte pe o parte pe o parte pe o parte pe o parte depreseazădepreseazădepreseazădepreseazădepreseazădepreseazădepreseazădepresează centrii nervocentrii nervocentrii nervocentrii nervocentrii nervocentrii nervocentrii nervocentrii nervoşşşşşşşşi, i, i, i, i, i, i, i, pe altă parte pe altă parte pe altă parte pe altă parte pe altă parte pe altă parte pe altă parte pe altă parte 
excităexcităexcităexcităexcităexcităexcităexcită alalalalalalalalŃŃŃŃŃŃŃŃi centri nervoi centri nervoi centri nervoi centri nervoi centri nervoi centri nervoi centri nervoi centri nervoşşşşşşşşi. i. i. i. i. i. i. i. 
AntiAntiAntiAntiAntiAntiAntiAnti--------colinesterazică colinesterazică colinesterazică colinesterazică colinesterazică colinesterazică colinesterazică colinesterazică ======== ca ca ca ca ca ca ca ca parasimpaticomimetic indirectparasimpaticomimetic indirectparasimpaticomimetic indirectparasimpaticomimetic indirectparasimpaticomimetic indirectparasimpaticomimetic indirectparasimpaticomimetic indirectparasimpaticomimetic indirect........
Produce:Produce:Produce:Produce:Produce:Produce:Produce:Produce: vomă  vomă  vomă  vomă  vomă  vomă  vomă  vomă şşşşşşşşi defecai defecai defecai defecai defecai defecai defecai defecaŃŃŃŃŃŃŃŃie contracarate cu un ie contracarate cu un ie contracarate cu un ie contracarate cu un ie contracarate cu un ie contracarate cu un ie contracarate cu un ie contracarate cu un 
parasimpaticolitic parasimpaticolitic parasimpaticolitic parasimpaticolitic parasimpaticolitic parasimpaticolitic parasimpaticolitic parasimpaticolitic (ex. atropina).(ex. atropina).(ex. atropina).(ex. atropina).(ex. atropina).(ex. atropina).(ex. atropina).(ex. atropina).
AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează şşşşşşşşi ca i ca i ca i ca i ca i ca i ca i ca simpaticomimeticsimpaticomimeticsimpaticomimeticsimpaticomimeticsimpaticomimeticsimpaticomimeticsimpaticomimeticsimpaticomimetic,,,,,,,, pt pt pt pt pt pt pt pt. . . . . . . . că este o că este o că este o că este o că este o că este o că este o că este o substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţţţţţţţă ă ă ă ă ă ă ă 
adrenalinadrenalinadrenalinadrenalinadrenalinadrenalinadrenalinadrenalin--------secretorie.secretorie.secretorie.secretorie.secretorie.secretorie.secretorie.secretorie.



Efecte principale:Efecte principale:Efecte principale:Efecte principale:Efecte principale:Efecte principale:Efecte principale:Efecte principale:
-- inhibareainhibareainhibareainhibareainhibareainhibareainhibareainhibarea centrului tusei, centrului tusei, centrului tusei, centrului tusei, centrului tusei, centrului tusei, centrului tusei, centrului tusei, 
-- variavariavariavariavariavariavariavariaŃŃŃŃŃŃŃŃii ale temperaturiiii ale temperaturiiii ale temperaturiiii ale temperaturiiii ale temperaturiiii ale temperaturiiii ale temperaturiiii ale temperaturii corporale funccorporale funccorporale funccorporale funccorporale funccorporale funccorporale funccorporale funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de speciespeciespeciespeciespeciespeciespeciespecie şşşşşşşşi i i i i i i i dozădozădozădozădozădozădozădoză::::::::
-- hipotermiehipotermiehipotermiehipotermiehipotermiehipotermiehipotermiehipotermie: : : : : : : : iepure, câine iepure, câine iepure, câine iepure, câine iepure, câine iepure, câine iepure, câine iepure, câine şşşşşşşşi maimui maimui maimui maimui maimui maimui maimui maimuţţţţţţţţeeeeeeee

-- hipertermiehipertermiehipertermiehipertermiehipertermiehipertermiehipertermiehipertermie: : : : : : : : pisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisică, c, c, c, c, c, c, c, caprăaprăaprăaprăaprăaprăaprăapră, v, v, v, v, v, v, v, vacă acă acă acă acă acă acă acă şşşşşşşşi cali cali cali cali cali cali cali cal

-- dozele crescutedozele crescutedozele crescutedozele crescutedozele crescutedozele crescutedozele crescutedozele crescute = = = = = = = = hipotermiehipotermiehipotermiehipotermiehipotermiehipotermiehipotermiehipotermie la la la la la la la la iepureiepureiepureiepureiepureiepureiepureiepure
-- dozele scăzutedozele scăzutedozele scăzutedozele scăzutedozele scăzutedozele scăzutedozele scăzutedozele scăzute = = = = = = = = hipertermiehipertermiehipertermiehipertermiehipertermiehipertermiehipertermiehipertermie la la la la la la la la porc, porc, porc, porc, porc, porc, porc, porc, şşşşşşşşobolan obolan obolan obolan obolan obolan obolan obolan şşşşşşşşi i i i i i i i şşşşşşşşoareceoareceoareceoareceoareceoareceoareceoarece

-- midriazămidriazămidriazămidriazămidriazămidriazămidriazămidriază:::::::: maimumaimumaimumaimumaimumaimumaimumaimuţţţţţţţţe, e, e, e, e, e, e, e, pisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisică, oaie , oaie , oaie , oaie , oaie , oaie , oaie , oaie şşşşşşşşi cali cali cali cali cali cali cali cal, , , , , , , , 
-- miozămiozămiozămiozămiozămiozămiozămioză:::::::: câine, câine, câine, câine, câine, câine, câine, câine, şşşşşşşşobolan, iepure obolan, iepure obolan, iepure obolan, iepure obolan, iepure obolan, iepure obolan, iepure obolan, iepure şşşşşşşşi omi omi omi omi omi omi omi om........
-- centrul respiratorcentrul respiratorcentrul respiratorcentrul respiratorcentrul respiratorcentrul respiratorcentrul respiratorcentrul respirator: : : : : : : : iniiniiniiniiniiniiniiniŃŃŃŃŃŃŃŃial stimulat,ial stimulat,ial stimulat,ial stimulat,ial stimulat,ial stimulat,ial stimulat,ial stimulat, apoi apoi apoi apoi apoi apoi apoi apoi, d, d, d, d, d, d, d, datorită depresiei atorită depresiei atorită depresiei atorită depresiei atorită depresiei atorită depresiei atorită depresiei atorită depresiei 
SNC, se produce SNC, se produce SNC, se produce SNC, se produce SNC, se produce SNC, se produce SNC, se produce SNC, se produce şşşşşşşşi depresia acestuia.i depresia acestuia.i depresia acestuia.i depresia acestuia.i depresia acestuia.i depresia acestuia.i depresia acestuia.i depresia acestuia.        
-- determină cre determină cre determină cre determină cre determină cre determină cre determină cre determină creşşşşşşşşterea terea terea terea terea terea terea terea frecvenfrecvenfrecvenfrecvenfrecvenfrecvenfrecvenfrecvenŃŃŃŃŃŃŃŃei cardiace, ei cardiace, ei cardiace, ei cardiace, ei cardiace, ei cardiace, ei cardiace, ei cardiace, 
-- uuuuuuuuşşşşşşşşoara creoara creoara creoara creoara creoara creoara creoara creşşşşşşşştere a tere a tere a tere a tere a tere a tere a tere a cantităcantităcantităcantităcantităcantităcantităcantităŃŃŃŃŃŃŃŃii de urinăii de urinăii de urinăii de urinăii de urinăii de urinăii de urinăii de urină,,,,,,,,        
-- blochează motilitatea gastro blochează motilitatea gastro blochează motilitatea gastro blochează motilitatea gastro blochează motilitatea gastro blochează motilitatea gastro blochează motilitatea gastro blochează motilitatea gastro--------intestinală intestinală intestinală intestinală intestinală intestinală intestinală intestinală = = = = = = = = constipaconstipaconstipaconstipaconstipaconstipaconstipaconstipaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie
-- stimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimulează:::::::: eliberarea hormonului de creeliberarea hormonului de creeliberarea hormonului de creeliberarea hormonului de creeliberarea hormonului de creeliberarea hormonului de creeliberarea hormonului de creeliberarea hormonului de creşşşşşşşştere tere tere tere tere tere tere tere şşşşşşşşi prolactinei.i prolactinei.i prolactinei.i prolactinei.i prolactinei.i prolactinei.i prolactinei.i prolactinei.



Administrările Administrările Administrările Administrările Administrările Administrările Administrările Administrările îîîîîîîîndelungatendelungatendelungatendelungatendelungatendelungatendelungatendelungate = = = = = = = = morfinomaniemorfinomaniemorfinomaniemorfinomaniemorfinomaniemorfinomaniemorfinomaniemorfinomanie ce se datorează ce se datorează ce se datorează ce se datorează ce se datorează ce se datorează ce se datorează ce se datorează 
formării formării formării formării formării formării formării formării îîîîîîîîn organism a unui n organism a unui n organism a unui n organism a unui n organism a unui n organism a unui n organism a unui n organism a unui factor antagonistfactor antagonistfactor antagonistfactor antagonistfactor antagonistfactor antagonistfactor antagonistfactor antagonist fafafafafafafafaŃŃŃŃŃŃŃŃă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de 
alcaloid, o noalcaloid, o noalcaloid, o noalcaloid, o noalcaloid, o noalcaloid, o noalcaloid, o noalcaloid, o nouă doză fiind de aceea necesar mai mare ca uă doză fiind de aceea necesar mai mare ca uă doză fiind de aceea necesar mai mare ca uă doză fiind de aceea necesar mai mare ca uă doză fiind de aceea necesar mai mare ca uă doză fiind de aceea necesar mai mare ca uă doză fiind de aceea necesar mai mare ca uă doză fiind de aceea necesar mai mare ca 
să producă să producă să producă să producă să producă să producă să producă să producă acelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaşşşşşşşşi efect.i efect.i efect.i efect.i efect.i efect.i efect.i efect.
Analgezia morfinicăAnalgezia morfinicăAnalgezia morfinicăAnalgezia morfinicăAnalgezia morfinicăAnalgezia morfinicăAnalgezia morfinicăAnalgezia morfinică apare apare apare apare apare apare apare apare repederepederepederepederepederepederepederepede şşşşşşşşi i i i i i i i durează oredurează oredurează oredurează oredurează oredurează oredurează oredurează ore,,,,,,,, alcaloidul alcaloidul alcaloidul alcaloidul alcaloidul alcaloidul alcaloidul alcaloidul 
fiind fiind fiind fiind fiind fiind fiind fiind neutralizatneutralizatneutralizatneutralizatneutralizatneutralizatneutralizatneutralizat îîîîîîîîn ficat n ficat n ficat n ficat n ficat n ficat n ficat n ficat şşşşşşşşi i i i i i i i eliminateliminateliminateliminateliminateliminateliminateliminat prin rinichi. prin rinichi. prin rinichi. prin rinichi. prin rinichi. prin rinichi. prin rinichi. prin rinichi. 
-- la pisică la pisică la pisică la pisică la pisică la pisică la pisică la pisică = = = = = = = = excitaexcitaexcitaexcitaexcitaexcitaexcitaexcitaŃŃŃŃŃŃŃŃie dramaticăie dramaticăie dramaticăie dramaticăie dramaticăie dramaticăie dramaticăie dramatică, crize rabiforme, , crize rabiforme, , crize rabiforme, , crize rabiforme, , crize rabiforme, , crize rabiforme, , crize rabiforme, , crize rabiforme, 
-- acelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaşşşşşşşşi efect: i efect: i efect: i efect: i efect: i efect: i efect: i efect: şşşşşşşşi i i i i i i i la suinela suinela suinela suinela suinela suinela suinela suine şşşşşşşşi i i i i i i i rumegătoarerumegătoarerumegătoarerumegătoarerumegătoarerumegătoarerumegătoarerumegătoare........
Clorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfinăClorhidratul de morfină = = = = = = = = îîîîîîîîn tratamentul adjuvant al colicilor n tratamentul adjuvant al colicilor n tratamentul adjuvant al colicilor n tratamentul adjuvant al colicilor n tratamentul adjuvant al colicilor n tratamentul adjuvant al colicilor n tratamentul adjuvant al colicilor n tratamentul adjuvant al colicilor 
de natură nespasticăde natură nespasticăde natură nespasticăde natură nespasticăde natură nespasticăde natură nespasticăde natură nespasticăde natură nespastică........
La La La La La La La La câine câine câine câine câine câine câine câine se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşşşşşşşte la producerea narcozei.te la producerea narcozei.te la producerea narcozei.te la producerea narcozei.te la producerea narcozei.te la producerea narcozei.te la producerea narcozei.te la producerea narcozei.
MorfinaMorfinaMorfinaMorfinaMorfinaMorfinaMorfinaMorfina -------- antidotantidotantidotantidotantidotantidotantidotantidot la intoxicala intoxicala intoxicala intoxicala intoxicala intoxicala intoxicala intoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃiile cu plante ce coniile cu plante ce coniile cu plante ce coniile cu plante ce coniile cu plante ce coniile cu plante ce coniile cu plante ce coniile cu plante ce conŃŃŃŃŃŃŃŃin atropină in atropină in atropină in atropină in atropină in atropină in atropină in atropină 
= efect = efect = efect = efect = efect = efect = efect = efect anticolinesterazic parasimpaticomimetic.anticolinesterazic parasimpaticomimetic.anticolinesterazic parasimpaticomimetic.anticolinesterazic parasimpaticomimetic.anticolinesterazic parasimpaticomimetic.anticolinesterazic parasimpaticomimetic.anticolinesterazic parasimpaticomimetic.anticolinesterazic parasimpaticomimetic.



Clorhidratul de hidromorfonăClorhidratul de hidromorfonăClorhidratul de hidromorfonăClorhidratul de hidromorfonăClorhidratul de hidromorfonăClorhidratul de hidromorfonăClorhidratul de hidromorfonăClorhidratul de hidromorfonă
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, c, c, c, c, c, c, c, cristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalină, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, f, f, f, f, f, f, f, fotosensibilăotosensibilăotosensibilăotosensibilăotosensibilăotosensibilăotosensibilăotosensibilă, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn n n n n n n n 
apăapăapăapăapăapăapăapă, s, s, s, s, s, s, s, se conservă la e conservă la e conservă la e conservă la e conservă la e conservă la e conservă la e conservă la VenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenena. . . . . . . . 

-- ca ca ca ca ca ca ca ca analgezic,analgezic,analgezic,analgezic,analgezic,analgezic,analgezic,analgezic, dar este dar este dar este dar este dar este dar este dar este dar este mai euforizantmai euforizantmai euforizantmai euforizantmai euforizantmai euforizantmai euforizantmai euforizant decât morfina.decât morfina.decât morfina.decât morfina.decât morfina.decât morfina.decât morfina.decât morfina.

Clorhidratul de codeinăClorhidratul de codeinăClorhidratul de codeinăClorhidratul de codeinăClorhidratul de codeinăClorhidratul de codeinăClorhidratul de codeinăClorhidratul de codeină
-- cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare, p, p, p, p, p, p, p, pulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, g, g, g, g, g, g, g, gust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, 

solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă îîîîîîîîn apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă îîîîîîîîn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie 1:25.1:25.1:25.1:25.1:25.1:25.1:25.1:25.

Clorhidratul de etilmorfinăClorhidratul de etilmorfinăClorhidratul de etilmorfinăClorhidratul de etilmorfinăClorhidratul de etilmorfinăClorhidratul de etilmorfinăClorhidratul de etilmorfinăClorhidratul de etilmorfină
-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, c, c, c, c, c, c, c, cu gust amar;u gust amar;u gust amar;u gust amar;u gust amar;u gust amar;u gust amar;u gust amar;        

-- oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală, la , la , la , la , la , la , la , la SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda. E eterul etilic al morfinei. . E eterul etilic al morfinei. . E eterul etilic al morfinei. . E eterul etilic al morfinei. . E eterul etilic al morfinei. . E eterul etilic al morfinei. . E eterul etilic al morfinei. . E eterul etilic al morfinei. 

Se foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseşşşşşşşşte te te te te te te te şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n oftalmologie oftalmologie oftalmologie oftalmologie oftalmologie oftalmologie oftalmologie oftalmologie îîîîîîîîn irite, conjunctivite, blefarite, n irite, conjunctivite, blefarite, n irite, conjunctivite, blefarite, n irite, conjunctivite, blefarite, n irite, conjunctivite, blefarite, n irite, conjunctivite, blefarite, n irite, conjunctivite, blefarite, n irite, conjunctivite, blefarite, 
îîîîîîîîn n n n n n n n colire 2colire 2colire 2colire 2colire 2colire 2colire 2colire 2--------5%.5%.5%.5%.5%.5%.5%.5%.



HeroinaHeroinaHeroinaHeroinaHeroinaHeroinaHeroinaHeroina
-- semisinteticsemisinteticsemisinteticsemisinteticsemisinteticsemisinteticsemisinteticsemisintetic pulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, gust amar, u, gust amar, u, gust amar, u, gust amar, u, gust amar, u, gust amar, u, gust amar, u, gust amar, uşşşşşşşşor or or or or or or or 
solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă îîîîîîîîn apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă şşşşşşşşi alcool.i alcool.i alcool.i alcool.i alcool.i alcool.i alcool.i alcool.        

-- activitate analgezică promptă activitate analgezică promptă activitate analgezică promptă activitate analgezică promptă activitate analgezică promptă activitate analgezică promptă activitate analgezică promptă activitate analgezică promptă, , , , , , , , 

-- nu tot atât de intensă ca  nu tot atât de intensă ca  nu tot atât de intensă ca  nu tot atât de intensă ca  nu tot atât de intensă ca  nu tot atât de intensă ca  nu tot atât de intensă ca  nu tot atât de intensă ca îîîîîîîîn cazul morfinei. n cazul morfinei. n cazul morfinei. n cazul morfinei. n cazul morfinei. n cazul morfinei. n cazul morfinei. n cazul morfinei. 

-- Heroinomania este mai gravă decât morfinomaniaHeroinomania este mai gravă decât morfinomaniaHeroinomania este mai gravă decât morfinomaniaHeroinomania este mai gravă decât morfinomaniaHeroinomania este mai gravă decât morfinomaniaHeroinomania este mai gravă decât morfinomaniaHeroinomania este mai gravă decât morfinomaniaHeroinomania este mai gravă decât morfinomania!!!!!!!!

Apomorfina Apomorfina Apomorfina Apomorfina Apomorfina Apomorfina Apomorfina Apomorfina 
-- morfină ce nu are o moleculă de apă morfină ce nu are o moleculă de apă morfină ce nu are o moleculă de apă morfină ce nu are o moleculă de apă morfină ce nu are o moleculă de apă morfină ce nu are o moleculă de apă morfină ce nu are o moleculă de apă morfină ce nu are o moleculă de apă, , , , , , , , 

-- nu posedă activitate analgezică ci activitate  nu posedă activitate analgezică ci activitate  nu posedă activitate analgezică ci activitate  nu posedă activitate analgezică ci activitate  nu posedă activitate analgezică ci activitate  nu posedă activitate analgezică ci activitate  nu posedă activitate analgezică ci activitate  nu posedă activitate analgezică ci activitate expectorantă expectorantă expectorantă expectorantă expectorantă expectorantă expectorantă expectorantă îîîîîîîîn n n n n n n n 
doze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze mici şşşşşşşşi i i i i i i i vomitivă vomitivă vomitivă vomitivă vomitivă vomitivă vomitivă vomitivă îîîîîîîîn doze mari.n doze mari.n doze mari.n doze mari.n doze mari.n doze mari.n doze mari.n doze mari.

Produse sintetice noiProduse sintetice noiProduse sintetice noiProduse sintetice noiProduse sintetice noiProduse sintetice noiProduse sintetice noiProduse sintetice noi

Mialgin Mialgin Mialgin Mialgin Mialgin Mialgin Mialgin Mialgin (Lidol, Petidina, Dolantin, Dencerol, Meperidin)(Lidol, Petidina, Dolantin, Dencerol, Meperidin)
-- substituent sintetic al morfinei, cel mai utilizat clorhidratulsubstituent sintetic al morfinei, cel mai utilizat clorhidratulsubstituent sintetic al morfinei, cel mai utilizat clorhidratulsubstituent sintetic al morfinei, cel mai utilizat clorhidratulsubstituent sintetic al morfinei, cel mai utilizat clorhidratulsubstituent sintetic al morfinei, cel mai utilizat clorhidratulsubstituent sintetic al morfinei, cel mai utilizat clorhidratulsubstituent sintetic al morfinei, cel mai utilizat clorhidratul. . . . . . . . 

-- pulbere cristalină cu gust amar pulbere cristalină cu gust amar pulbere cristalină cu gust amar pulbere cristalină cu gust amar pulbere cristalină cu gust amar pulbere cristalină cu gust amar pulbere cristalină cu gust amar pulbere cristalină cu gust amar. . . . . . . . 



Sintalgon Sintalgon Sintalgon Sintalgon Sintalgon Sintalgon Sintalgon Sintalgon (Dolofin, Polaridon, Amidone, Fenadon)(Dolofin, Polaridon, Amidone, Fenadon)
-- cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, a, a, a, a, a, a, a, amarămarămarămarămarămarămarămară, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- activitate analgezică foarte asemănătoare cu a morfinei activitate analgezică foarte asemănătoare cu a morfinei activitate analgezică foarte asemănătoare cu a morfinei activitate analgezică foarte asemănătoare cu a morfinei activitate analgezică foarte asemănătoare cu a morfinei activitate analgezică foarte asemănătoare cu a morfinei activitate analgezică foarte asemănătoare cu a morfinei activitate analgezică foarte asemănătoare cu a morfinei, m, m, m, m, m, m, m, mai ai ai ai ai ai ai ai 
intensăintensăintensăintensăintensăintensăintensăintensă, d, d, d, d, d, d, d, dar depresează centrul respirator mult mai puar depresează centrul respirator mult mai puar depresează centrul respirator mult mai puar depresează centrul respirator mult mai puar depresează centrul respirator mult mai puar depresează centrul respirator mult mai puar depresează centrul respirator mult mai puar depresează centrul respirator mult mai puŃŃŃŃŃŃŃŃin. in. in. in. in. in. in. in. 

-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune antispasmoticăiune antispasmoticăiune antispasmoticăiune antispasmoticăiune antispasmoticăiune antispasmoticăiune antispasmoticăiune antispasmotică moderată moderată moderată moderată moderată moderată moderată moderată. . . . . . . . 

-- induce un efect excitoinduce un efect excitoinduce un efect excitoinduce un efect excitoinduce un efect excitoinduce un efect excitoinduce un efect excitoinduce un efect excito--------parasimpaticoparasimpaticoparasimpaticoparasimpaticoparasimpaticoparasimpaticoparasimpaticoparasimpatico--------central, de aceea se central, de aceea se central, de aceea se central, de aceea se central, de aceea se central, de aceea se central, de aceea se central, de aceea se 
asociază cu parasimpaticoliticeasociază cu parasimpaticoliticeasociază cu parasimpaticoliticeasociază cu parasimpaticoliticeasociază cu parasimpaticoliticeasociază cu parasimpaticoliticeasociază cu parasimpaticoliticeasociază cu parasimpaticolitice........

Fentanil Fentanil Fentanil Fentanil Fentanil Fentanil Fentanil Fentanil (Sublimaze) (Sublimaze) 
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- activitate analgezică  activitate analgezică  activitate analgezică  activitate analgezică  activitate analgezică  activitate analgezică  activitate analgezică  activitate analgezică mult mai puternicămult mai puternicămult mai puternicămult mai puternicămult mai puternicămult mai puternicămult mai puternicămult mai puternică, dar , dar , dar , dar , dar , dar , dar , dar mult mai scurtămult mai scurtămult mai scurtămult mai scurtămult mai scurtămult mai scurtămult mai scurtămult mai scurtă
decât a morfinei. decât a morfinei. decât a morfinei. decât a morfinei. decât a morfinei. decât a morfinei. decât a morfinei. decât a morfinei. 

-- îîîîîîîîn n n n n n n n NLA (neNLA (neNLA (neNLA (neNLA (neNLA (neNLA (neNLA (neuroleptanalgezie) se asociauroleptanalgezie) se asociauroleptanalgezie) se asociauroleptanalgezie) se asociauroleptanalgezie) se asociauroleptanalgezie) se asociauroleptanalgezie) se asociauroleptanalgezie) se asociază cu Droperidolulză cu Droperidolulză cu Droperidolulză cu Droperidolulză cu Droperidolulză cu Droperidolulză cu Droperidolulză cu Droperidolul........



DozeDozeDozeDozeDozeDozeDozeDoze la câine:la câine:la câine:la câine:la câine:la câine:la câine:la câine: 0,1 mg i.v. 0,1 mg i.v. 0,1 mg i.v. 0,1 mg i.v. 0,1 mg i.v. 0,1 mg i.v. 0,1 mg i.v. 0,1 mg i.v. şşşşşşşşi 0,5 i.m.i 0,5 i.m.i 0,5 i.m.i 0,5 i.m.i 0,5 i.m.i 0,5 i.m.i 0,5 i.m.i 0,5 i.m.
Studiile asupra grupei din ultimii ani au adus la lumină Studiile asupra grupei din ultimii ani au adus la lumină Studiile asupra grupei din ultimii ani au adus la lumină Studiile asupra grupei din ultimii ani au adus la lumină Studiile asupra grupei din ultimii ani au adus la lumină Studiile asupra grupei din ultimii ani au adus la lumină Studiile asupra grupei din ultimii ani au adus la lumină Studiile asupra grupei din ultimii ani au adus la lumină şşşşşşşşi ali ali ali ali ali ali ali alŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i 
compucompucompucompucompucompucompucompuşşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîînrudinrudinrudinrudinrudinrudinrudinrudiŃŃŃŃŃŃŃŃi, i, i, i, i, i, i, i, cu efecte similare, cu efecte similare, cu efecte similare, cu efecte similare, cu efecte similare, cu efecte similare, cu efecte similare, cu efecte similare, dar cu activitate dar cu activitate dar cu activitate dar cu activitate dar cu activitate dar cu activitate dar cu activitate dar cu activitate 
analgezică amplificatăanalgezică amplificatăanalgezică amplificatăanalgezică amplificatăanalgezică amplificatăanalgezică amplificatăanalgezică amplificatăanalgezică amplificată, c, c, c, c, c, c, c, cu utilizări mai ales u utilizări mai ales u utilizări mai ales u utilizări mai ales u utilizări mai ales u utilizări mai ales u utilizări mai ales u utilizări mai ales îîîîîîîîn NLA. n NLA. n NLA. n NLA. n NLA. n NLA. n NLA. n NLA. 

Acestea sunt:Acestea sunt:Acestea sunt:Acestea sunt:Acestea sunt:Acestea sunt:Acestea sunt:Acestea sunt:

–– Alfentanyl, Alfentanyl, Alfentanyl, Alfentanyl, Alfentanyl, Alfentanyl, Alfentanyl, Alfentanyl, 

–– Carfentanyl, Carfentanyl, Carfentanyl, Carfentanyl, Carfentanyl, Carfentanyl, Carfentanyl, Carfentanyl, 

–– Remifentanyl, Remifentanyl, Remifentanyl, Remifentanyl, Remifentanyl, Remifentanyl, Remifentanyl, Remifentanyl, 

–– Sufentanyl.Sufentanyl.Sufentanyl.Sufentanyl.Sufentanyl.Sufentanyl.Sufentanyl.Sufentanyl.

Pentazocina Pentazocina Pentazocina Pentazocina Pentazocina Pentazocina Pentazocina Pentazocina (Fortral, Talwin)(Fortral, Talwin)
-- analgezic energic analgezic energic analgezic energic analgezic energic analgezic energic analgezic energic analgezic energic analgezic energic, d, d, d, d, d, d, d, de două ori mai pue două ori mai pue două ori mai pue două ori mai pue două ori mai pue două ori mai pue două ori mai pue două ori mai puŃŃŃŃŃŃŃŃin intens decât morfina, in intens decât morfina, in intens decât morfina, in intens decât morfina, in intens decât morfina, in intens decât morfina, in intens decât morfina, in intens decât morfina, 
-- nu produce obinu produce obinu produce obinu produce obinu produce obinu produce obinu produce obinu produce obişşşşşşşşnuinnuinnuinnuinnuinnuinnuinnuinŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă, având , având , având , având , având , având , având , având şşşşşşşşi rol sedativ central. i rol sedativ central. i rol sedativ central. i rol sedativ central. i rol sedativ central. i rol sedativ central. i rol sedativ central. i rol sedativ central. 



DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii
izochinoleiniciizochinoleiniciizochinoleiniciizochinoleiniciizochinoleiniciizochinoleiniciizochinoleiniciizochinoleinici



Narcotina Narcotina Narcotina Narcotina Narcotina Narcotina Narcotina Narcotina (Noscapina)(Noscapina)
-- efect antitusiv energic efect antitusiv energic efect antitusiv energic efect antitusiv energic efect antitusiv energic efect antitusiv energic efect antitusiv energic efect antitusiv energic şşşşşşşşi stimulant al centrilor respiratori. i stimulant al centrilor respiratori. i stimulant al centrilor respiratori. i stimulant al centrilor respiratori. i stimulant al centrilor respiratori. i stimulant al centrilor respiratori. i stimulant al centrilor respiratori. i stimulant al centrilor respiratori. 
-- antagonicantagonicantagonicantagonicantagonicantagonicantagonicantagonic cu morfina. cu morfina. cu morfina. cu morfina. cu morfina. cu morfina. cu morfina. cu morfina. 
-- durata acdurata acdurata acdurata acdurata acdurata acdurata acdurata acŃŃŃŃŃŃŃŃiunii fiind de patru ore. Doza la câine este de 2iunii fiind de patru ore. Doza la câine este de 2iunii fiind de patru ore. Doza la câine este de 2iunii fiind de patru ore. Doza la câine este de 2iunii fiind de patru ore. Doza la câine este de 2iunii fiind de patru ore. Doza la câine este de 2iunii fiind de patru ore. Doza la câine este de 2iunii fiind de patru ore. Doza la câine este de 2--------10 10 10 10 10 10 10 10 
mg/animalmg/animalmg/animalmg/animalmg/animalmg/animalmg/animalmg/animal
Preparatul Preparatul Preparatul Preparatul Preparatul Preparatul Preparatul Preparatul TusanTusanTusanTusanTusanTusanTusanTusan poate fi  comprimate de poate fi  comprimate de poate fi  comprimate de poate fi  comprimate de poate fi  comprimate de poate fi  comprimate de poate fi  comprimate de poate fi  comprimate de 0,010,010,010,010,010,010,010,01––––––––0,05 g,0,05 g,0,05 g,0,05 g,0,05 g,0,05 g,0,05 g,0,05 g, fiind  fiind  fiind  fiind  fiind  fiind  fiind  fiind 
behic, slabbehic, slabbehic, slabbehic, slabbehic, slabbehic, slabbehic, slabbehic, slab vasodilatator vasodilatator vasodilatator vasodilatator vasodilatator vasodilatator vasodilatator vasodilatator. S. S. S. S. S. S. S. Stimulează respiratimulează respiratimulează respiratimulează respiratimulează respiratimulează respiratimulează respiratimulează respiraŃŃŃŃŃŃŃŃia.ia.ia.ia.ia.ia.ia.ia.

Papaverina Papaverina Papaverina Papaverina Papaverina Papaverina Papaverina Papaverina 
-- cel mai important derivat de opiucel mai important derivat de opiucel mai important derivat de opiucel mai important derivat de opiucel mai important derivat de opiucel mai important derivat de opiucel mai important derivat de opiucel mai important derivat de opiu........
-- efectul antispasmoticefectul antispasmoticefectul antispasmoticefectul antispasmoticefectul antispasmoticefectul antispasmoticefectul antispasmoticefectul antispasmotic crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşte asupra musculaturii contractat te asupra musculaturii contractat te asupra musculaturii contractat te asupra musculaturii contractat te asupra musculaturii contractat te asupra musculaturii contractat te asupra musculaturii contractat te asupra musculaturii contractat 
a vaselor, inclusiv a coronarelor.a vaselor, inclusiv a coronarelor.a vaselor, inclusiv a coronarelor.a vaselor, inclusiv a coronarelor.a vaselor, inclusiv a coronarelor.a vaselor, inclusiv a coronarelor.a vaselor, inclusiv a coronarelor.a vaselor, inclusiv a coronarelor.
-- p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o. = activitate u= activitate u= activitate u= activitate u= activitate u= activitate u= activitate u= activitate uşşşşşşşşor anestezicăor anestezicăor anestezicăor anestezicăor anestezicăor anestezicăor anestezicăor anestezică, a, a, a, a, a, a, a, analgezică centrală nalgezică centrală nalgezică centrală nalgezică centrală nalgezică centrală nalgezică centrală nalgezică centrală nalgezică centrală 
redusăredusăredusăredusăredusăredusăredusăredusă, S, S, S, S, S, S, S, Se comercializează sub formă de solue comercializează sub formă de solue comercializează sub formă de solue comercializează sub formă de solue comercializează sub formă de solue comercializează sub formă de solue comercializează sub formă de solue comercializează sub formă de soluŃŃŃŃŃŃŃŃii injectabile ii injectabile ii injectabile ii injectabile ii injectabile ii injectabile ii injectabile ii injectabile 
4%4%4%4%4%4%4%4% îîîîîîîîn fiole de n fiole de n fiole de n fiole de n fiole de n fiole de n fiole de n fiole de 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml şşşşşşşşi comprimate de i comprimate de i comprimate de i comprimate de i comprimate de i comprimate de i comprimate de i comprimate de 0,10,10,10,10,10,10,10,1--------0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează:::::::: antispasmotic direct a m. netede din toate antispasmotic direct a m. netede din toate antispasmotic direct a m. netede din toate antispasmotic direct a m. netede din toate antispasmotic direct a m. netede din toate antispasmotic direct a m. netede din toate antispasmotic direct a m. netede din toate antispasmotic direct a m. netede din toate 
organele, (se parorganele, (se parorganele, (se parorganele, (se parorganele, (se parorganele, (se parorganele, (se parorganele, (se pare că prestomacele nu sunt relae că prestomacele nu sunt relae că prestomacele nu sunt relae că prestomacele nu sunt relae că prestomacele nu sunt relae că prestomacele nu sunt relae că prestomacele nu sunt relae că prestomacele nu sunt relaşşşşşşşşate).ate).ate).ate).ate).ate).ate).ate).
-- potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃează morfinaează morfinaează morfinaează morfinaează morfinaează morfinaează morfinaează morfina........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

MedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamentele
antagoniste opioideantagoniste opioideantagoniste opioideantagoniste opioideantagoniste opioideantagoniste opioideantagoniste opioideantagoniste opioide



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Antagonistele Antagonistele Antagonistele Antagonistele Antagonistele Antagonistele Antagonistele Antagonistele anulează efecteleanulează efecteleanulează efecteleanulează efecteleanulează efecteleanulează efecteleanulează efecteleanulează efectele medicamentelor opioide:medicamentelor opioide:medicamentelor opioide:medicamentelor opioide:medicamentelor opioide:medicamentelor opioide:medicamentelor opioide:medicamentelor opioide:

�� Naloxona, Naloxona, Naloxona, Naloxona, Naloxona, Naloxona, Naloxona, Naloxona, 
�� Diprenorfina, Diprenorfina, Diprenorfina, Diprenorfina, Diprenorfina, Diprenorfina, Diprenorfina, Diprenorfina, 
�� Levallorfanul, Levallorfanul, Levallorfanul, Levallorfanul, Levallorfanul, Levallorfanul, Levallorfanul, Levallorfanul, 
�� Naltrexona Naltrexona Naltrexona Naltrexona Naltrexona Naltrexona Naltrexona Naltrexona şşşşşşşşi i i i i i i i 
�� Nalmefena. Nalmefena. Nalmefena. Nalmefena. Nalmefena. Nalmefena. Nalmefena. Nalmefena. 

Rol:Rol:Rol:Rol:Rol:Rol:Rol:Rol: ocupa sau/ocupa sau/ocupa sau/ocupa sau/ocupa sau/ocupa sau/ocupa sau/ocupa sau/şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîndepărtează substanndepărtează substanndepărtează substanndepărtează substanndepărtează substanndepărtează substanndepărtează substanndepărtează substanŃŃŃŃŃŃŃŃele analgezice de ele analgezice de ele analgezice de ele analgezice de ele analgezice de ele analgezice de ele analgezice de ele analgezice de 
pe receptori = pe receptori = pe receptori = pe receptori = pe receptori = pe receptori = pe receptori = pe receptori = efectul lor diminueazăefectul lor diminueazăefectul lor diminueazăefectul lor diminueazăefectul lor diminueazăefectul lor diminueazăefectul lor diminueazăefectul lor diminuează, p, p, p, p, p, p, p, până la dispariână la dispariână la dispariână la dispariână la dispariână la dispariână la dispariână la dispariŃŃŃŃŃŃŃŃie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeleeleeleeleeleeleeleele
antipireticeantipireticeantipireticeantipireticeantipireticeantipireticeantipireticeantipiretice



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

ProvoacăProvoacăProvoacăProvoacăProvoacăProvoacăProvoacăProvoacă::::::::        
scăderea temperaturiiscăderea temperaturiiscăderea temperaturiiscăderea temperaturiiscăderea temperaturiiscăderea temperaturiiscăderea temperaturiiscăderea temperaturii: : : : : : : : deprimarea centruluideprimarea centruluideprimarea centruluideprimarea centruluideprimarea centruluideprimarea centruluideprimarea centruluideprimarea centrului termoregulator termoregulator termoregulator termoregulator termoregulator termoregulator termoregulator termoregulator 
din creier din creier din creier din creier din creier din creier din creier din creier şşşşşşşşi apoi i apoi i apoi i apoi i apoi i apoi i apoi i apoi a centrului vasoa centrului vasoa centrului vasoa centrului vasoa centrului vasoa centrului vasoa centrului vasoa centrului vaso--------motor =motor =motor =motor =motor =motor =motor =motor = vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie 
perifericăperifericăperifericăperifericăperifericăperifericăperifericăperiferică, i, i, i, i, i, i, i, iradierea căldurii radierea căldurii radierea căldurii radierea căldurii radierea căldurii radierea căldurii radierea căldurii radierea căldurii (nu (nu (nu (nu (nu (nu (nu (nu șșșșșșșși i i i i i i i îîîîîîîîn normotermie).n normotermie).n normotermie).n normotermie).n normotermie).n normotermie).n normotermie).n normotermie).
Febra:Febra:Febra:Febra:Febra:Febra:Febra:Febra:
mecanism de protecmecanism de protecmecanism de protecmecanism de protecmecanism de protecmecanism de protecmecanism de protecmecanism de protecŃŃŃŃŃŃŃŃia organismuluiia organismuluiia organismuluiia organismuluiia organismuluiia organismuluiia organismuluiia organismului, d, d, d, d, d, d, d, de aceea antipireticele e aceea antipireticele e aceea antipireticele e aceea antipireticele e aceea antipireticele e aceea antipireticele e aceea antipireticele e aceea antipireticele 
se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează doar doar doar doar doar doar doar doar îîîîîîîîn hipertermii exagerate,n hipertermii exagerate,n hipertermii exagerate,n hipertermii exagerate,n hipertermii exagerate,n hipertermii exagerate,n hipertermii exagerate,n hipertermii exagerate, dăunătoare  dăunătoare  dăunătoare  dăunătoare  dăunătoare  dăunătoare  dăunătoare  dăunătoare 
sănătăsănătăsănătăsănătăsănătăsănătăsănătăsănătăŃŃŃŃŃŃŃŃii. ii. ii. ii. ii. ii. ii. ii. 
antipireticele naturale =antipireticele naturale =antipireticele naturale =antipireticele naturale =antipireticele naturale =antipireticele naturale =antipireticele naturale =antipireticele naturale = analgezice = analgezice = analgezice = analgezice = analgezice = analgezice = analgezice = analgezice = deprimă centrii dureriideprimă centrii dureriideprimă centrii dureriideprimă centrii dureriideprimă centrii dureriideprimă centrii dureriideprimă centrii dureriideprimă centrii durerii
de asemenea = de asemenea = de asemenea = de asemenea = de asemenea = de asemenea = de asemenea = de asemenea = stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează diaforezadiaforezadiaforezadiaforezadiaforezadiaforezadiaforezadiaforeza........
derivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaŃŃŃŃŃŃŃŃii acidului salicilic, ii acidului salicilic, ii acidului salicilic, ii acidului salicilic, ii acidului salicilic, ii acidului salicilic, ii acidului salicilic, ii acidului salicilic, îîîîîîîîn plus = n plus = n plus = n plus = n plus = n plus = n plus = n plus = etiotropi. etiotropi. etiotropi. etiotropi. etiotropi. etiotropi. etiotropi. etiotropi. 
alalalalalalalalŃŃŃŃŃŃŃŃi derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivaŃŃŃŃŃŃŃŃi (ex. chinina) = i (ex. chinina) = i (ex. chinina) = i (ex. chinina) = i (ex. chinina) = i (ex. chinina) = i (ex. chinina) = i (ex. chinina) = inhibitori ai oxidării intracelulareinhibitori ai oxidării intracelulareinhibitori ai oxidării intracelulareinhibitori ai oxidării intracelulareinhibitori ai oxidării intracelulareinhibitori ai oxidării intracelulareinhibitori ai oxidării intracelulareinhibitori ai oxidării intracelulare........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii pirazolonuluiii pirazolonuluiii pirazolonuluiii pirazolonuluiii pirazolonuluiii pirazolonuluiii pirazolonuluiii pirazolonului



Antitermici Antitermici Antitermici Antitermici Antitermici Antitermici Antitermici Antitermici mai slabimai slabimai slabimai slabimai slabimai slabimai slabimai slabi dar cu dar cu dar cu dar cu dar cu dar cu dar cu dar cu calităcalităcalităcalităcalităcalităcalităcalităŃŃŃŃŃŃŃŃi analgezice i analgezice i analgezice i analgezice i analgezice i analgezice i analgezice i analgezice 
importanteimportanteimportanteimportanteimportanteimportanteimportanteimportante........

Fenazona Fenazona Fenazona Fenazona Fenazona Fenazona Fenazona Fenazona (Antipirina, Analgezina)(Antipirina, Analgezina)
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, c, c, c, c, c, c, c, cristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalină, l, l, l, l, l, l, l, lamele incolore, gusamele incolore, gusamele incolore, gusamele incolore, gusamele incolore, gusamele incolore, gusamele incolore, gusamele incolore, gust amar,t amar,t amar,t amar,t amar,t amar,t amar,t amar, solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă 
îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, a, a, a, a, a, a, a, alcool, clorlcool, clorlcool, clorlcool, clorlcool, clorlcool, clorlcool, clorlcool, cloroform. Esteoform. Esteoform. Esteoform. Esteoform. Esteoform. Esteoform. Esteoform. Este oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală. . . . . . . . 
-- determină  determină  determină  determină  determină  determină  determină  determină multe incompatibilitămulte incompatibilitămulte incompatibilitămulte incompatibilitămulte incompatibilitămulte incompatibilitămulte incompatibilitămulte incompatibilităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii, , , , , , , , se prescrie singurăse prescrie singurăse prescrie singurăse prescrie singurăse prescrie singurăse prescrie singurăse prescrie singurăse prescrie singură! ! ! ! ! ! ! ! 
-- pe cale generală  pe cale generală  pe cale generală  pe cale generală  pe cale generală  pe cale generală  pe cale generală  pe cale generală = e= e= e= e= e= e= e= efect antipiretic timp de: 2fect antipiretic timp de: 2fect antipiretic timp de: 2fect antipiretic timp de: 2fect antipiretic timp de: 2fect antipiretic timp de: 2fect antipiretic timp de: 2fect antipiretic timp de: 2--------4h. 4h. 4h. 4h. 4h. 4h. 4h. 4h. 
-- efect analgezic rapid după câteva minute efect analgezic rapid după câteva minute efect analgezic rapid după câteva minute efect analgezic rapid după câteva minute efect analgezic rapid după câteva minute efect analgezic rapid după câteva minute efect analgezic rapid după câteva minute efect analgezic rapid după câteva minute. . . . . . . . 
-- antireumatic antireumatic antireumatic antireumatic antireumatic antireumatic antireumatic antireumatic şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- antispasmotic.antispasmotic.antispasmotic.antispasmotic.antispasmotic.antispasmotic.antispasmotic.antispasmotic.
animalele mari: animalele mari: animalele mari: animalele mari: animalele mari: animalele mari: animalele mari: animalele mari: per osper osper osper osper osper osper osper os, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15--------30g, la animalele mijlocii: 230g, la animalele mijlocii: 230g, la animalele mijlocii: 230g, la animalele mijlocii: 230g, la animalele mijlocii: 230g, la animalele mijlocii: 230g, la animalele mijlocii: 230g, la animalele mijlocii: 2--------5g, 5g, 5g, 5g, 5g, 5g, 5g, 5g, 
iar la câine iar la câine iar la câine iar la câine iar la câine iar la câine iar la câine iar la câine şşşşşşşşi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisică: 0,2: 0,2: 0,2: 0,2: 0,2: 0,2: 0,2: 0,2--------2g.2g.2g.2g.2g.2g.2g.2g.



Salipirina Salipirina Salipirina Salipirina Salipirina Salipirina Salipirina Salipirina 
-- sarea sarea sarea sarea sarea sarea sarea sarea salicilică salicilică salicilică salicilică salicilică salicilică salicilică salicilică a fenazonei.a fenazonei.a fenazonei.a fenazonei.a fenazonei.a fenazonei.a fenazonei.a fenazonei. Este oficinală Este oficinală Este oficinală Este oficinală Este oficinală Este oficinală Este oficinală Este oficinală. . . . . . . . 
-- sub formă de pulbere cristalină sub formă de pulbere cristalină sub formă de pulbere cristalină sub formă de pulbere cristalină sub formă de pulbere cristalină sub formă de pulbere cristalină sub formă de pulbere cristalină sub formă de pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, a, a, a, a, a, a, a, amarămarămarămarămarămarămarămară, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

Aminofenazona Aminofenazona Aminofenazona Aminofenazona Aminofenazona Aminofenazona Aminofenazona Aminofenazona (Pyramidon, Amidopirin)(Pyramidon, Amidopirin)
-- este o dietilaminopirină este o dietilaminopirină este o dietilaminopirină este o dietilaminopirină este o dietilaminopirină este o dietilaminopirină este o dietilaminopirină este o dietilaminopirină, , , , , , , , 
-- cristale incolore cristale incolore cristale incolore cristale incolore cristale incolore cristale incolore cristale incolore cristale incolore, p, p, p, p, p, p, p, pulb. crulb. crulb. crulb. crulb. crulb. crulb. crulb. cristalină albăistalină albăistalină albăistalină albăistalină albăistalină albăistalină albăistalină albă,  i,  i,  i,  i,  i,  i,  i,  inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, a, a, a, a, a, a, a, amăruimăruimăruimăruimăruimăruimăruimărui........
-- antireumatic excelent,antireumatic excelent,antireumatic excelent,antireumatic excelent,antireumatic excelent,antireumatic excelent,antireumatic excelent,antireumatic excelent, mai bun chiar decât acidul salicilicmai bun chiar decât acidul salicilicmai bun chiar decât acidul salicilicmai bun chiar decât acidul salicilicmai bun chiar decât acidul salicilicmai bun chiar decât acidul salicilicmai bun chiar decât acidul salicilicmai bun chiar decât acidul salicilic
-- nu producenu producenu producenu producenu producenu producenu producenu produce deranjamente gastrointestinale.deranjamente gastrointestinale.deranjamente gastrointestinale.deranjamente gastrointestinale.deranjamente gastrointestinale.deranjamente gastrointestinale.deranjamente gastrointestinale.deranjamente gastrointestinale.

Noraminofenazona Noraminofenazona Noraminofenazona Noraminofenazona Noraminofenazona Noraminofenazona Noraminofenazona Noraminofenazona (Algocalmin, Novalgin, Metamizol)(Algocalmin, Novalgin, Metamizol)
-- pulbere alb pulbere alb pulbere alb pulbere alb pulbere alb pulbere alb pulbere alb pulbere alb--------gălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuie, a, a, a, a, a, a, a, amarămarămarămarămarămarămarămară, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apă fiartă n apă fiartă n apă fiartă n apă fiartă n apă fiartă n apă fiartă n apă fiartă n apă fiartă şşşşşşşşi răcităi răcităi răcităi răcităi răcităi răcităi răcităi răcită........
-- bun analgezic, de bun analgezic, de bun analgezic, de bun analgezic, de bun analgezic, de bun analgezic, de bun analgezic, de bun analgezic, de două ori mai intensdouă ori mai intensdouă ori mai intensdouă ori mai intensdouă ori mai intensdouă ori mai intensdouă ori mai intensdouă ori mai intens ca aminofenazona; ca aminofenazona; ca aminofenazona; ca aminofenazona; ca aminofenazona; ca aminofenazona; ca aminofenazona; ca aminofenazona; 
-- spasmolitic, antipiretic spasmolitic, antipiretic spasmolitic, antipiretic spasmolitic, antipiretic spasmolitic, antipiretic spasmolitic, antipiretic spasmolitic, antipiretic spasmolitic, antipiretic şşşşşşşşi antiinflamator. i antiinflamator. i antiinflamator. i antiinflamator. i antiinflamator. i antiinflamator. i antiinflamator. i antiinflamator. 

Izopirina Izopirina Izopirina Izopirina Izopirina Izopirina Izopirina Izopirina (Reumazol, Butalgin) (Reumazol, Butalgin) 
-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, alblblblblblblblb--------gălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuie, s, s, s, s, s, s, s, slab amăruilab amăruilab amăruilab amăruilab amăruilab amăruilab amăruilab amărui. E. E. E. E. E. E. E. Este oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinală. . . . . . . . 



DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii acidului salicilicii acidului salicilicii acidului salicilicii acidului salicilicii acidului salicilicii acidului salicilicii acidului salicilicii acidului salicilic



Sunt:Sunt:Sunt:Sunt:Sunt:Sunt:Sunt:Sunt: antipiretici, analgeziciantipiretici, analgeziciantipiretici, analgeziciantipiretici, analgeziciantipiretici, analgeziciantipiretici, analgeziciantipiretici, analgeziciantipiretici, analgezici şşşşşşşşi i i i i i i i antireumatici.antireumatici.antireumatici.antireumatici.antireumatici.antireumatici.antireumatici.antireumatici.

Aceasta se datorează faptului că Aceasta se datorează faptului că Aceasta se datorează faptului că Aceasta se datorează faptului că Aceasta se datorează faptului că Aceasta se datorează faptului că Aceasta se datorează faptului că Aceasta se datorează faptului că au activitate antiflogisticăau activitate antiflogisticăau activitate antiflogisticăau activitate antiflogisticăau activitate antiflogisticăau activitate antiflogisticăau activitate antiflogisticăau activitate antiflogistică        
produsă de corticosteroizii secretaprodusă de corticosteroizii secretaprodusă de corticosteroizii secretaprodusă de corticosteroizii secretaprodusă de corticosteroizii secretaprodusă de corticosteroizii secretaprodusă de corticosteroizii secretaprodusă de corticosteroizii secretaŃŃŃŃŃŃŃŃi de corticosuprarenalei de corticosuprarenalei de corticosuprarenalei de corticosuprarenalei de corticosuprarenalei de corticosuprarenalei de corticosuprarenalei de corticosuprarenale
Sub Sub Sub Sub Sub Sub Sub Sub controlul ACTHcontrolul ACTHcontrolul ACTHcontrolul ACTHcontrolul ACTHcontrolul ACTHcontrolul ACTHcontrolul ACTH = = = = = = = = elaboraelaboraelaboraelaboraelaboraelaboraelaboraelaboraŃŃŃŃŃŃŃŃi de hipofiza anterioarăi de hipofiza anterioarăi de hipofiza anterioarăi de hipofiza anterioarăi de hipofiza anterioarăi de hipofiza anterioarăi de hipofiza anterioarăi de hipofiza anterioară........        
La acestea se adaugă La acestea se adaugă La acestea se adaugă La acestea se adaugă La acestea se adaugă La acestea se adaugă La acestea se adaugă La acestea se adaugă acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiunea de inhibare a hialuronidazeiiunea de inhibare a hialuronidazeiiunea de inhibare a hialuronidazeiiunea de inhibare a hialuronidazeiiunea de inhibare a hialuronidazeiiunea de inhibare a hialuronidazeiiunea de inhibare a hialuronidazeiiunea de inhibare a hialuronidazei şşşşşşşşi i i i i i i i 
a a a a a a a a proceselor proteolitice de diminuare a eliberării histamineiproceselor proteolitice de diminuare a eliberării histamineiproceselor proteolitice de diminuare a eliberării histamineiproceselor proteolitice de diminuare a eliberării histamineiproceselor proteolitice de diminuare a eliberării histamineiproceselor proteolitice de diminuare a eliberării histamineiproceselor proteolitice de diminuare a eliberării histamineiproceselor proteolitice de diminuare a eliberării histaminei........

Acidul salicilicAcidul salicilicAcidul salicilicAcidul salicilicAcidul salicilicAcidul salicilicAcidul salicilicAcidul salicilic
-- intens iritant asupra mucoasei, producând nozee intens iritant asupra mucoasei, producând nozee intens iritant asupra mucoasei, producând nozee intens iritant asupra mucoasei, producând nozee intens iritant asupra mucoasei, producând nozee intens iritant asupra mucoasei, producând nozee intens iritant asupra mucoasei, producând nozee intens iritant asupra mucoasei, producând nozee şşşşşşşşi vomăi vomăi vomăi vomăi vomăi vomăi vomăi vomă. . . . . . . . 
-- cristale aciculare, inodore, gust dulceagcristale aciculare, inodore, gust dulceagcristale aciculare, inodore, gust dulceagcristale aciculare, inodore, gust dulceagcristale aciculare, inodore, gust dulceagcristale aciculare, inodore, gust dulceagcristale aciculare, inodore, gust dulceagcristale aciculare, inodore, gust dulceag--------acriacriacriacriacriacriacriacrişşşşşşşşor, solubil or, solubil or, solubil or, solubil or, solubil or, solubil or, solubil or, solubil îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă
-- extern:extern:extern:extern:extern:extern:extern:extern: antiantiantiantiantiantiantianti--------pruriginos,pruriginos,pruriginos,pruriginos,pruriginos,pruriginos,pruriginos,pruriginos, cheratolitic,cheratolitic,cheratolitic,cheratolitic,cheratolitic,cheratolitic,cheratolitic,cheratolitic, chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar caustic.caustic.caustic.caustic.caustic.caustic.caustic.caustic.
-- şşşşşşşşi ca:i ca:i ca:i ca:i ca:i ca:i ca:i ca: antiseptic antiseptic antiseptic antiseptic antiseptic antiseptic antiseptic antiseptic şşşşşşşşi fungicid i fungicid i fungicid i fungicid i fungicid i fungicid i fungicid i fungicid îîîîîîîîn solun solun solun solun solun solun solun soluŃŃŃŃŃŃŃŃii alcoolice ii alcoolice ii alcoolice ii alcoolice ii alcoolice ii alcoolice ii alcoolice ii alcoolice 55555555--------20%20%20%20%20%20%20%20% ((((((((îîîîîîîîn n n n n n n n 
dermatomicoze) dermatomicoze) dermatomicoze) dermatomicoze) dermatomicoze) dermatomicoze) dermatomicoze) dermatomicoze) şşşşşşşşi amestecuri pulverulente i amestecuri pulverulente i amestecuri pulverulente i amestecuri pulverulente i amestecuri pulverulente i amestecuri pulverulente i amestecuri pulverulente i amestecuri pulverulente 22222222--------5%.5%.5%.5%.5%.5%.5%.5%.
Pasta Lassari:Pasta Lassari:Pasta Lassari:Pasta Lassari:Pasta Lassari:Pasta Lassari:Pasta Lassari:Pasta Lassari: ac. salicic 2g, oxid de zinc 25g ac. salicic 2g, oxid de zinc 25g ac. salicic 2g, oxid de zinc 25g ac. salicic 2g, oxid de zinc 25g ac. salicic 2g, oxid de zinc 25g ac. salicic 2g, oxid de zinc 25g ac. salicic 2g, oxid de zinc 25g ac. salicic 2g, oxid de zinc 25g şşşşşşşşi excipient. i excipient. i excipient. i excipient. i excipient. i excipient. i excipient. i excipient. 
-- folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit îîîîîîîîn sclerodermii n sclerodermii n sclerodermii n sclerodermii n sclerodermii n sclerodermii n sclerodermii n sclerodermii şşşşşşşşi bleime.i bleime.i bleime.i bleime.i bleime.i bleime.i bleime.i bleime.



Salicilatul de sodiu Salicilatul de sodiu Salicilatul de sodiu Salicilatul de sodiu Salicilatul de sodiu Salicilatul de sodiu Salicilatul de sodiu Salicilatul de sodiu 
-- efecte: efecte: efecte: efecte: efecte: efecte: efecte: efecte: antitermiceantitermiceantitermiceantitermiceantitermiceantitermiceantitermiceantitermice, , , , , , , , analgeziceanalgeziceanalgeziceanalgeziceanalgeziceanalgeziceanalgeziceanalgezice, , , , , , , , antireumaticeantireumaticeantireumaticeantireumaticeantireumaticeantireumaticeantireumaticeantireumatice, d, d, d, d, d, d, d, doar după oar după oar după oar după oar după oar după oar după oar după 
eliberarea eliberarea eliberarea eliberarea eliberarea eliberarea eliberarea eliberarea acidului salicilic.acidului salicilic.acidului salicilic.acidului salicilic.acidului salicilic.acidului salicilic.acidului salicilic.acidului salicilic.

-- antireumatic: antireumatic: antireumatic: antireumatic: antireumatic: antireumatic: antireumatic: antireumatic: i.v. sol. 20%.i.v. sol. 20%.i.v. sol. 20%.i.v. sol. 20%.i.v. sol. 20%.i.v. sol. 20%.i.v. sol. 20%.i.v. sol. 20%.

-- folosit ca: folosit ca: folosit ca: folosit ca: folosit ca: folosit ca: folosit ca: folosit ca: sclerozant al varicelor.sclerozant al varicelor.sclerozant al varicelor.sclerozant al varicelor.sclerozant al varicelor.sclerozant al varicelor.sclerozant al varicelor.sclerozant al varicelor.

Salicilatul de metil Salicilatul de metil Salicilatul de metil Salicilatul de metil Salicilatul de metil Salicilatul de metil Salicilatul de metil Salicilatul de metil 
-- eterul metilic al acidului salicilic. eterul metilic al acidului salicilic. eterul metilic al acidului salicilic. eterul metilic al acidului salicilic. eterul metilic al acidului salicilic. eterul metilic al acidului salicilic. eterul metilic al acidului salicilic. eterul metilic al acidului salicilic. 

-- un lichid incolor, cu miros caracteristic aromatic. un lichid incolor, cu miros caracteristic aromatic. un lichid incolor, cu miros caracteristic aromatic. un lichid incolor, cu miros caracteristic aromatic. un lichid incolor, cu miros caracteristic aromatic. un lichid incolor, cu miros caracteristic aromatic. un lichid incolor, cu miros caracteristic aromatic. un lichid incolor, cu miros caracteristic aromatic. 

-- îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: tendinite,tendinite,tendinite,tendinite,tendinite,tendinite,tendinite,tendinite, mialgiimialgiimialgiimialgiimialgiimialgiimialgiimialgii şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n reumatism articularreumatism articularreumatism articularreumatism articularreumatism articularreumatism articularreumatism articularreumatism articular la cabaline.la cabaline.la cabaline.la cabaline.la cabaline.la cabaline.la cabaline.la cabaline.

Salicilamida Salicilamida Salicilamida Salicilamida Salicilamida Salicilamida Salicilamida Salicilamida 
-- cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare cristale aciculare, i, i, i, i, i, i, i, incolore sau pulbere cristalinăncolore sau pulbere cristalinăncolore sau pulbere cristalinăncolore sau pulbere cristalinăncolore sau pulbere cristalinăncolore sau pulbere cristalinăncolore sau pulbere cristalinăncolore sau pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, , , , , , , , 
rozrozrozrozrozrozrozroz-------- gălbuie gălbuie gălbuie gălbuie gălbuie gălbuie gălbuie gălbuie, , , , , , , , fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, g, g, g, g, g, g, g, gust amar, sust amar, sust amar, sust amar, sust amar, sust amar, sust amar, sust amar, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Acidul acetilsalicilic Acidul acetilsalicilic Acidul acetilsalicilic Acidul acetilsalicilic Acidul acetilsalicilic Acidul acetilsalicilic Acidul acetilsalicilic Acidul acetilsalicilic (Aspro, Colfarit)(Aspro, Colfarit)

�� cristale incolore, aciculcristale incolore, aciculcristale incolore, aciculcristale incolore, aciculcristale incolore, aciculcristale incolore, aciculcristale incolore, aciculcristale incolore, aciculare, puare, puare, puare, puare, puare, puare, puare, pulbere finălbere finălbere finălbere finălbere finălbere finălbere finălbere fină. E. E. E. E. E. E. E. Este oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinală. . . . . . . . 
�� gust acru, inodor, gust acru, inodor, gust acru, inodor, gust acru, inodor, gust acru, inodor, gust acru, inodor, gust acru, inodor, gust acru, inodor, îîîîîîîîn aer umed hidrolizeazăn aer umed hidrolizeazăn aer umed hidrolizeazăn aer umed hidrolizeazăn aer umed hidrolizeazăn aer umed hidrolizeazăn aer umed hidrolizeazăn aer umed hidrolizează, solubil , solubil , solubil , solubil , solubil , solubil , solubil , solubil îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 
�� incompatibil cu:incompatibil cu:incompatibil cu:incompatibil cu:incompatibil cu:incompatibil cu:incompatibil cu:incompatibil cu: urotropina urotropina urotropina urotropina urotropina urotropina urotropina urotropina, a, a, a, a, a, a, a, alcalii, antiplcalii, antiplcalii, antiplcalii, antiplcalii, antiplcalii, antiplcalii, antiplcalii, antipirina, pirairina, pirairina, pirairina, pirairina, pirairina, pirairina, pirairina, piramidonul.midonul.midonul.midonul.midonul.midonul.midonul.midonul.
�� sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de comprimate 0,5g,comprimate 0,5g,comprimate 0,5g,comprimate 0,5g,comprimate 0,5g,comprimate 0,5g,comprimate 0,5g,comprimate 0,5g, comprimate efervescente, comprimate efervescente, comprimate efervescente, comprimate efervescente, comprimate efervescente, comprimate efervescente, comprimate efervescente, comprimate efervescente, 
tamponate cu citrat de sodiu. tamponate cu citrat de sodiu. tamponate cu citrat de sodiu. tamponate cu citrat de sodiu. tamponate cu citrat de sodiu. tamponate cu citrat de sodiu. tamponate cu citrat de sodiu. tamponate cu citrat de sodiu. 

�� nu se descompunenu se descompunenu se descompunenu se descompunenu se descompunenu se descompunenu se descompunenu se descompune îîîîîîîîn stomac n stomac n stomac n stomac n stomac n stomac n stomac n stomac ci ci ci ci ci ci ci ci îîîîîîîîn intestin,n intestin,n intestin,n intestin,n intestin,n intestin,n intestin,n intestin, de unde se  de unde se  de unde se  de unde se  de unde se  de unde se  de unde se  de unde se 
absoarbe ca atare sau sub formă de alabsoarbe ca atare sau sub formă de alabsoarbe ca atare sau sub formă de alabsoarbe ca atare sau sub formă de alabsoarbe ca atare sau sub formă de alabsoarbe ca atare sau sub formă de alabsoarbe ca atare sau sub formă de alabsoarbe ca atare sau sub formă de alŃŃŃŃŃŃŃŃi salicilai salicilai salicilai salicilai salicilai salicilai salicilai salicilaŃŃŃŃŃŃŃŃi. i. i. i. i. i. i. i. 

�� acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune antipiretică fiune antipiretică fiune antipiretică fiune antipiretică fiune antipiretică fiune antipiretică fiune antipiretică fiune antipiretică f. p. p. p. p. p. p. p. puternicăuternicăuternicăuternicăuternicăuternicăuternicăuternică = = = = = = = = vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃie perifericăie perifericăie perifericăie perifericăie perifericăie perifericăie perifericăie periferică, , , , , , , , 
urmată deurmată deurmată deurmată deurmată deurmată deurmată deurmată de transpiratranspiratranspiratranspiratranspiratranspiratranspiratranspiraŃŃŃŃŃŃŃŃie abundentăie abundentăie abundentăie abundentăie abundentăie abundentăie abundentăie abundentă. . . . . . . . 

�� un un un un un un un un analgezic intensanalgezic intensanalgezic intensanalgezic intensanalgezic intensanalgezic intensanalgezic intensanalgezic intens şşşşşşşşi un i un i un i un i un i un i un i un antireumatic slab.antireumatic slab.antireumatic slab.antireumatic slab.antireumatic slab.antireumatic slab.antireumatic slab.antireumatic slab.
�� Pisica este sensibilă la acidul acetilsalicilicPisica este sensibilă la acidul acetilsalicilicPisica este sensibilă la acidul acetilsalicilicPisica este sensibilă la acidul acetilsalicilicPisica este sensibilă la acidul acetilsalicilicPisica este sensibilă la acidul acetilsalicilicPisica este sensibilă la acidul acetilsalicilicPisica este sensibilă la acidul acetilsalicilic!!!!!!!!



DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii de anilinăii de anilinăii de anilinăii de anilinăii de anilinăii de anilinăii de anilinăii de anilină



Anilina este Anilina este Anilina este Anilina este Anilina este Anilina este Anilina este Anilina este antipiretic antipiretic antipiretic antipiretic antipiretic antipiretic antipiretic antipiretic şşşşşşşşi i i i i i i i analgezicanalgezicanalgezicanalgezicanalgezicanalgezicanalgezicanalgezic, , , , , , , , dar are dar are dar are dar are dar are dar are dar are dar are şşşşşşşşi poteni poteni poteni poteni poteni poteni poteni potenŃŃŃŃŃŃŃŃial toxic!ial toxic!ial toxic!ial toxic!ial toxic!ial toxic!ial toxic!ial toxic!

Antifebrina Antifebrina Antifebrina Antifebrina Antifebrina Antifebrina Antifebrina Antifebrina (Acetanilida)(Acetanilida)
-- lame cristaline lame cristaline lame cristaline lame cristaline lame cristaline lame cristaline lame cristaline lame cristaline, a, a, a, a, a, a, a, albe, lulbe, lulbe, lulbe, lulbe, lulbe, lulbe, lulbe, lucioase, pulbecioase, pulbecioase, pulbecioase, pulbecioase, pulbecioase, pulbecioase, pulbecioase, pulbere albăre albăre albăre albăre albăre albăre albăre albă, , , , , , , , 

-- fără miros fără miros fără miros fără miros fără miros fără miros fără miros fără miros, a, a, a, a, a, a, a, amăruimăruimăruimăruimăruimăruimăruimărui, s, s, s, s, s, s, s, slab arzătorlab arzătorlab arzătorlab arzătorlab arzătorlab arzătorlab arzătorlab arzător. . . . . . . . 

-- incompatibilă incompatibilă incompatibilă incompatibilă incompatibilă incompatibilă incompatibilă incompatibilă cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: antipirina, cloralhidantipirina, cloralhidantipirina, cloralhidantipirina, cloralhidantipirina, cloralhidantipirina, cloralhidantipirina, cloralhidantipirina, cloralhidratul, rezoratul, rezoratul, rezoratul, rezoratul, rezoratul, rezoratul, rezoratul, rezorcina, timorcina, timorcina, timorcina, timorcina, timorcina, timorcina, timorcina, timolul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, 
sărurile de piperazinăsărurile de piperazinăsărurile de piperazinăsărurile de piperazinăsărurile de piperazinăsărurile de piperazinăsărurile de piperazinăsărurile de piperazină. . . . . . . . 

-- cel mai puternic antipireticcel mai puternic antipireticcel mai puternic antipireticcel mai puternic antipireticcel mai puternic antipireticcel mai puternic antipireticcel mai puternic antipireticcel mai puternic antipiretic, adesea folosit la , adesea folosit la , adesea folosit la , adesea folosit la , adesea folosit la , adesea folosit la , adesea folosit la , adesea folosit la animalele mari.animalele mari.animalele mari.animalele mari.animalele mari.animalele mari.animalele mari.animalele mari.

Fenacetina Fenacetina Fenacetina Fenacetina Fenacetina Fenacetina Fenacetina Fenacetina 
-- cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, amar, , amar, , amar, , amar, , amar, , amar, , amar, , amar, solubilizează fsolubilizează fsolubilizează fsolubilizează fsolubilizează fsolubilizează fsolubilizează fsolubilizează f. greu. greu. greu. greu. greu. greu. greu. greu îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, o, o, o, o, o, o, o, oficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinală. . . . . . . . 

-- activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate: antipireticăantipireticăantipireticăantipireticăantipireticăantipireticăantipireticăantipiretică, a, a, a, a, a, a, a, analgezicănalgezicănalgezicănalgezicănalgezicănalgezicănalgezicănalgezică, antiinflamatoare, antiinflamatoare, antiinflamatoare, antiinflamatoare, antiinflamatoare, antiinflamatoare, antiinflamatoare, antiinflamatoare, slab , slab , slab , slab , slab , slab , slab , slab 
psihomotorie, antimigrenopsihomotorie, antimigrenopsihomotorie, antimigrenopsihomotorie, antimigrenopsihomotorie, antimigrenopsihomotorie, antimigrenopsihomotorie, antimigrenopsihomotorie, antimigrenoasăasăasăasăasăasăasăasă........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Paracetamol Paracetamol Paracetamol Paracetamol Paracetamol Paracetamol Paracetamol Paracetamol 
(Panadol, Acetofen, Acetaminofen)(Panadol, Acetofen, Acetaminofen)

-- hidroxi hidroxi hidroxi hidroxi hidroxi hidroxi hidroxi hidroxi--------acetanilidăacetanilidăacetanilidăacetanilidăacetanilidăacetanilidăacetanilidăacetanilidă, , , , , , , , 
-- metabolitul antifebrinei metabolitul antifebrinei metabolitul antifebrinei metabolitul antifebrinei metabolitul antifebrinei metabolitul antifebrinei metabolitul antifebrinei metabolitul antifebrinei şşşşşşşşi fenacetinei.i fenacetinei.i fenacetinei.i fenacetinei.i fenacetinei.i fenacetinei.i fenacetinei.i fenacetinei.
-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, , , , , , , , fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, amar, pu, amar, pu, amar, pu, amar, pu, amar, pu, amar, pu, amar, pu, amar, puŃŃŃŃŃŃŃŃin solubil in solubil in solubil in solubil in solubil in solubil in solubil in solubil îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă........
-- comprimatelecomprimatelecomprimatelecomprimatelecomprimatelecomprimatelecomprimatelecomprimatele = = = = = = = = 0,30,30,30,30,30,30,30,3--------0,5g 0,5g 0,5g 0,5g 0,5g 0,5g 0,5g 0,5g şşşşşşşşi i i i i i i i supozitoarelesupozitoarelesupozitoarelesupozitoarelesupozitoarelesupozitoarelesupozitoarelesupozitoarele = = = = = = = = 125125125125125125125125--------250 mg250 mg250 mg250 mg250 mg250 mg250 mg250 mg
-- toxicitate redusă toxicitate redusă toxicitate redusă toxicitate redusă toxicitate redusă toxicitate redusă toxicitate redusă toxicitate redusă,,,,,,,,
-- dar = dar = dar = dar = dar = dar = dar = dar = antitermic energic.antitermic energic.antitermic energic.antitermic energic.antitermic energic.antitermic energic.antitermic energic.antitermic energic.



DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii de chinoleinăii de chinoleinăii de chinoleinăii de chinoleinăii de chinoleinăii de chinoleinăii de chinoleinăii de chinoleină



Atofalul Atofalul Atofalul Atofalul Atofalul Atofalul Atofalul Atofalul (Cincophen)(Cincophen)
-- excelent excelent excelent excelent excelent excelent excelent excelent antipiretic, colagog, antireumaticantipiretic, colagog, antireumaticantipiretic, colagog, antireumaticantipiretic, colagog, antireumaticantipiretic, colagog, antireumaticantipiretic, colagog, antireumaticantipiretic, colagog, antireumaticantipiretic, colagog, antireumatic la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.

Chinina Chinina Chinina Chinina Chinina Chinina Chinina Chinina 
unul din alcaloizii din unul din alcaloizii din unul din alcaloizii din unul din alcaloizii din unul din alcaloizii din unul din alcaloizii din unul din alcaloizii din unul din alcaloizii din Chinae cortex. Chinae cortex. Chinae cortex. Chinae cortex. Chinae cortex. Chinae cortex. Chinae cortex. Chinae cortex. 

-- om:om:om:om:om:om:om:om: antimalaricantimalaricantimalaricantimalaricantimalaricantimalaricantimalaricantimalaric etiotrop etiotrop etiotrop etiotrop etiotrop etiotrop etiotrop etiotrop antipiretic, analgezicantipiretic, analgezicantipiretic, analgezicantipiretic, analgezicantipiretic, analgezicantipiretic, analgezicantipiretic, analgezicantipiretic, analgezic simptomaticsimptomaticsimptomaticsimptomaticsimptomaticsimptomaticsimptomaticsimptomatic
-- analgezic activanalgezic activanalgezic activanalgezic activanalgezic activanalgezic activanalgezic activanalgezic activ îîîîîîîîn n n n n n n n caz de nevralgii.caz de nevralgii.caz de nevralgii.caz de nevralgii.caz de nevralgii.caz de nevralgii.caz de nevralgii.caz de nevralgii.
-- dozele măritedozele măritedozele măritedozele măritedozele măritedozele măritedozele măritedozele mărite:::::::: stimulează uterul gestantstimulează uterul gestantstimulează uterul gestantstimulează uterul gestantstimulează uterul gestantstimulează uterul gestantstimulează uterul gestantstimulează uterul gestant = = = = = = = = spasme (spasme (spasme (spasme (spasme (spasme (spasme (spasme (ore).ore).ore).ore).ore).ore).ore).ore).

Acalorul Acalorul Acalorul Acalorul Acalorul Acalorul Acalorul Acalorul (Chinoseptol, Antigermin, Germicid) (Chinoseptol, Antigermin, Germicid) 
-- combinacombinacombinacombinacombinacombinacombinacombinaŃŃŃŃŃŃŃŃia:ia:ia:ia:ia:ia:ia:ia: oxichinidinei sulfat + aminofenazonaoxichinidinei sulfat + aminofenazonaoxichinidinei sulfat + aminofenazonaoxichinidinei sulfat + aminofenazonaoxichinidinei sulfat + aminofenazonaoxichinidinei sulfat + aminofenazonaoxichinidinei sulfat + aminofenazonaoxichinidinei sulfat + aminofenazona........
-- sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de comprimate: 0,5gcomprimate: 0,5gcomprimate: 0,5gcomprimate: 0,5gcomprimate: 0,5gcomprimate: 0,5gcomprimate: 0,5gcomprimate: 0,5g şşşşşşşşi i i i i i i i supozitoare: 0,2g.supozitoare: 0,2g.supozitoare: 0,2g.supozitoare: 0,2g.supozitoare: 0,2g.supozitoare: 0,2g.supozitoare: 0,2g.supozitoare: 0,2g.
-- bun antipiretic bun antipiretic bun antipiretic bun antipiretic bun antipiretic bun antipiretic bun antipiretic bun antipiretic şşşşşşşşi analgezici analgezici analgezici analgezici analgezici analgezici analgezici analgezic, , , , , , , , adesea e asociat cu cofeina. adesea e asociat cu cofeina. adesea e asociat cu cofeina. adesea e asociat cu cofeina. adesea e asociat cu cofeina. adesea e asociat cu cofeina. adesea e asociat cu cofeina. adesea e asociat cu cofeina. 
-- îîîîîîîîn organism comprimatele hidrolizează n organism comprimatele hidrolizează n organism comprimatele hidrolizează n organism comprimatele hidrolizează n organism comprimatele hidrolizează n organism comprimatele hidrolizează n organism comprimatele hidrolizează n organism comprimatele hidrolizează îîîîîîîîn componente  n componente  n componente  n componente  n componente  n componente  n componente  n componente  



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeleeleeleeleeleeleeleele
anestezice localeanestezice localeanestezice localeanestezice localeanestezice localeanestezice localeanestezice localeanestezice locale



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃe ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce îîîîîîîîn contact cu filetele nervoasen contact cu filetele nervoasen contact cu filetele nervoasen contact cu filetele nervoasen contact cu filetele nervoasen contact cu filetele nervoasen contact cu filetele nervoasen contact cu filetele nervoase sau cu sau cu sau cu sau cu sau cu sau cu sau cu sau cu 
terminaterminaterminaterminaterminaterminaterminaterminaŃŃŃŃŃŃŃŃiunile loriunile loriunile loriunile loriunile loriunile loriunile loriunile lor suspendă temporarsuspendă temporarsuspendă temporarsuspendă temporarsuspendă temporarsuspendă temporarsuspendă temporarsuspendă temporar funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃiile acestora = iile acestora = iile acestora = iile acestora = iile acestora = iile acestora = iile acestora = iile acestora = 
insensibilizare localăinsensibilizare localăinsensibilizare localăinsensibilizare localăinsensibilizare localăinsensibilizare localăinsensibilizare localăinsensibilizare locală........
Are loc: Are loc: Are loc: Are loc: Are loc: Are loc: Are loc: Are loc: o paralizie la locul de aplicareo paralizie la locul de aplicareo paralizie la locul de aplicareo paralizie la locul de aplicareo paralizie la locul de aplicareo paralizie la locul de aplicareo paralizie la locul de aplicareo paralizie la locul de aplicare, la nivelul S.N. periferic, la nivelul S.N. periferic, la nivelul S.N. periferic, la nivelul S.N. periferic, la nivelul S.N. periferic, la nivelul S.N. periferic, la nivelul S.N. periferic, la nivelul S.N. periferic
Medicamentele din grup = Medicamentele din grup = Medicamentele din grup = Medicamentele din grup = Medicamentele din grup = Medicamentele din grup = Medicamentele din grup = Medicamentele din grup = electivitate electivitate electivitate electivitate electivitate electivitate electivitate electivitate pt. fibre pt. fibre pt. fibre pt. fibre pt. fibre pt. fibre pt. fibre pt. fibre şşşşşşşşi terminai terminai terminai terminai terminai terminai terminai terminaŃŃŃŃŃŃŃŃiile iile iile iile iile iile iile iile 
senzitive. senzitive. senzitive. senzitive. senzitive. senzitive. senzitive. senzitive. 
Anestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele locale trebuie să fie trebuie să fie trebuie să fie trebuie să fie trebuie să fie trebuie să fie trebuie să fie trebuie să fie: : : : : : : : 
-- neiritante, neiritante, neiritante, neiritante, neiritante, neiritante, neiritante, neiritante, 
-- netoxice, netoxice, netoxice, netoxice, netoxice, netoxice, netoxice, netoxice, 
-- cu accu accu accu accu accu accu accu acŃŃŃŃŃŃŃŃiunea cât mai redusă comparativ cu iunea cât mai redusă comparativ cu iunea cât mai redusă comparativ cu iunea cât mai redusă comparativ cu iunea cât mai redusă comparativ cu iunea cât mai redusă comparativ cu iunea cât mai redusă comparativ cu iunea cât mai redusă comparativ cu etalonul cocainăetalonul cocainăetalonul cocainăetalonul cocainăetalonul cocainăetalonul cocainăetalonul cocainăetalonul cocaină........
Mecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune::::::::

-- scădereascădereascădereascădereascădereascădereascădereascăderea permeabilită permeabilită permeabilită permeabilită permeabilită permeabilită permeabilită permeabilităŃŃŃŃŃŃŃŃii fibrei nervoase faii fibrei nervoase faii fibrei nervoase faii fibrei nervoase faii fibrei nervoase faii fibrei nervoase faii fibrei nervoase faii fibrei nervoase faŃŃŃŃŃŃŃŃă de apă ă de apă ă de apă ă de apă ă de apă ă de apă ă de apă ă de apă şşşşşşşşi ioni, i ioni, i ioni, i ioni, i ioni, i ioni, i ioni, i ioni, 
-- diminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuarea concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃiei ionilor de calciu, iei ionilor de calciu, iei ionilor de calciu, iei ionilor de calciu, iei ionilor de calciu, iei ionilor de calciu, iei ionilor de calciu, iei ionilor de calciu, 

-- modificarea raportului: modificarea raportului: modificarea raportului: modificarea raportului: modificarea raportului: modificarea raportului: modificarea raportului: modificarea raportului: eliminare eliminare eliminare eliminare eliminare eliminare eliminare eliminare COCOCOCOCOCOCOCO22222222 / / / / / / / / consumconsumconsumconsumconsumconsumconsumconsum OOOOOOOO22222222        

-- modificări histologice ale modificări histologice ale modificări histologice ale modificări histologice ale modificări histologice ale modificări histologice ale modificări histologice ale modificări histologice ale: : : : : : : : tecii de mielină tecii de mielină tecii de mielină tecii de mielină tecii de mielină tecii de mielină tecii de mielină tecii de mielină şşşşşşşşi axonilor.i axonilor.i axonilor.i axonilor.i axonilor.i axonilor.i axonilor.i axonilor.



primul anestezic localprimul anestezic localprimul anestezic localprimul anestezic localprimul anestezic localprimul anestezic localprimul anestezic localprimul anestezic local = = = = = = = = cocainacocainacocainacocainacocainacocainacocainacocaina, , , , , , , , îîîîîîîîn n n n n n n n 19051905190519051905190519051905 = = = = = = = = procaina.procaina.procaina.procaina.procaina.procaina.procaina.procaina.
îîîîîîîîn prezent = n prezent = n prezent = n prezent = n prezent = n prezent = n prezent = n prezent = ˂˂ 50 de medicamente50 de medicamente50 de medicamente50 de medicamente50 de medicamente50 de medicamente50 de medicamente50 de medicamente cu efect anestezic local. cu efect anestezic local. cu efect anestezic local. cu efect anestezic local. cu efect anestezic local. cu efect anestezic local. cu efect anestezic local. cu efect anestezic local. 

îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie de nerv sau de area inervatăde nerv sau de area inervatăde nerv sau de area inervatăde nerv sau de area inervatăde nerv sau de area inervatăde nerv sau de area inervatăde nerv sau de area inervatăde nerv sau de area inervată poate produce: poate produce: poate produce: poate produce: poate produce: poate produce: poate produce: poate produce: 

-- blocaj al sistemului nervos vegetativ, blocaj al sistemului nervos vegetativ, blocaj al sistemului nervos vegetativ, blocaj al sistemului nervos vegetativ, blocaj al sistemului nervos vegetativ, blocaj al sistemului nervos vegetativ, blocaj al sistemului nervos vegetativ, blocaj al sistemului nervos vegetativ, 
-- anestezieanestezieanestezieanestezieanestezieanestezieanestezieanestezie şşşşşşşşi / sau i / sau i / sau i / sau i / sau i / sau i / sau i / sau paraliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparalizia musculaturii scheletice.musculaturii scheletice.musculaturii scheletice.musculaturii scheletice.musculaturii scheletice.musculaturii scheletice.musculaturii scheletice.musculaturii scheletice.

Chimic = Chimic = Chimic = Chimic = Chimic = Chimic = Chimic = Chimic = două grupuridouă grupuridouă grupuridouă grupuridouă grupuridouă grupuridouă grupuridouă grupuri de anestezice locale: de anestezice locale: de anestezice locale: de anestezice locale: de anestezice locale: de anestezice locale: de anestezice locale: de anestezice locale: 

a.a.a.a.a.a.a.a. aminoesterii: aminoesterii: aminoesterii: aminoesterii: aminoesterii: aminoesterii: aminoesterii: aminoesterii: 
-- procaina, clorprocaina procaina, clorprocaina procaina, clorprocaina procaina, clorprocaina procaina, clorprocaina procaina, clorprocaina procaina, clorprocaina procaina, clorprocaina şşşşşşşşi tetracaina;i tetracaina;i tetracaina;i tetracaina;i tetracaina;i tetracaina;i tetracaina;i tetracaina;

b.b.b.b.b.b.b.b. aminoamidele:aminoamidele:aminoamidele:aminoamidele:aminoamidele:aminoamidele:aminoamidele:aminoamidele:
-- lidocaina, mepivacina, bupivacaina lidocaina, mepivacina, bupivacaina lidocaina, mepivacina, bupivacaina lidocaina, mepivacina, bupivacaina lidocaina, mepivacina, bupivacaina lidocaina, mepivacina, bupivacaina lidocaina, mepivacina, bupivacaina lidocaina, mepivacina, bupivacaina şşşşşşşşi ripovacaina.i ripovacaina.i ripovacaina.i ripovacaina.i ripovacaina.i ripovacaina.i ripovacaina.i ripovacaina.
-- îîîîîîîîn practicăn practicăn practicăn practicăn practicăn practicăn practicăn practică:::::::: uuuuuuuuşşşşşşşşurarea intervenurarea intervenurarea intervenurarea intervenurarea intervenurarea intervenurarea intervenurarea intervenŃŃŃŃŃŃŃŃiilor sau tratarea afeciilor sau tratarea afeciilor sau tratarea afeciilor sau tratarea afeciilor sau tratarea afeciilor sau tratarea afeciilor sau tratarea afeciilor sau tratarea afecŃŃŃŃŃŃŃŃiunilor,iunilor,iunilor,iunilor,iunilor,iunilor,iunilor,iunilor,
-- adesea A.L. adesea A.L. adesea A.L. adesea A.L. adesea A.L. adesea A.L. adesea A.L. adesea A.L. suplinesuplinesuplinesuplinesuplinesuplinesuplinesuplineşşşşşşşşte narcoza, te narcoza, te narcoza, te narcoza, te narcoza, te narcoza, te narcoza, te narcoza, complicată complicată complicată complicată complicată complicată complicată complicată şşşşşşşşi periculoasăi periculoasăi periculoasăi periculoasăi periculoasăi periculoasăi periculoasăi periculoasă........



ÎÎÎÎÎÎÎÎn practicăn practicăn practicăn practicăn practicăn practicăn practicăn practică:::::::: se folosesc cu precădere  se folosesc cu precădere  se folosesc cu precădere  se folosesc cu precădere  se folosesc cu precădere  se folosesc cu precădere  se folosesc cu precădere  se folosesc cu precădere săruri neutresăruri neutresăruri neutresăruri neutresăruri neutresăruri neutresăruri neutresăruri neutre sau sau sau sau sau sau sau sau acide acide acide acide acide acide acide acide 
(clorhidra(clorhidra(clorhidra(clorhidra(clorhidra(clorhidra(clorhidra(clorhidraŃŃŃŃŃŃŃŃi): i): i): i): i): i): i): i): îîîîîîîîn mediu moderat alcalinn mediu moderat alcalinn mediu moderat alcalinn mediu moderat alcalinn mediu moderat alcalinn mediu moderat alcalinn mediu moderat alcalinn mediu moderat alcalin se descompun = se descompun = se descompun = se descompun = se descompun = se descompun = se descompun = se descompun = baze baze baze baze baze baze baze baze 
anestezice liposolubileanestezice liposolubileanestezice liposolubileanestezice liposolubileanestezice liposolubileanestezice liposolubileanestezice liposolubileanestezice liposolubile ( ( ( ( ( ( ( (deosebit de sărurile corespunzătoare deosebit de sărurile corespunzătoare deosebit de sărurile corespunzătoare deosebit de sărurile corespunzătoare deosebit de sărurile corespunzătoare deosebit de sărurile corespunzătoare deosebit de sărurile corespunzătoare deosebit de sărurile corespunzătoare 
care sunt hidrosolubile) = care sunt hidrosolubile) = care sunt hidrosolubile) = care sunt hidrosolubile) = care sunt hidrosolubile) = care sunt hidrosolubile) = care sunt hidrosolubile) = care sunt hidrosolubile) = medicamentele trec umedicamentele trec umedicamentele trec umedicamentele trec umedicamentele trec umedicamentele trec umedicamentele trec umedicamentele trec uşşşşşşşşor or or or or or or or îîîîîîîîn mediul n mediul n mediul n mediul n mediul n mediul n mediul n mediul 
apos apos apos apos apos apos apos apos îîîîîîîîn lipoizii nervilor periferici. n lipoizii nervilor periferici. n lipoizii nervilor periferici. n lipoizii nervilor periferici. n lipoizii nervilor periferici. n lipoizii nervilor periferici. n lipoizii nervilor periferici. n lipoizii nervilor periferici. 

ÎÎÎÎÎÎÎÎn n n n n n n n medii acidemedii acidemedii acidemedii acidemedii acidemedii acidemedii acidemedii acide (ex. cazul focarelor inflamatorii) (ex. cazul focarelor inflamatorii) (ex. cazul focarelor inflamatorii) (ex. cazul focarelor inflamatorii) (ex. cazul focarelor inflamatorii) (ex. cazul focarelor inflamatorii) (ex. cazul focarelor inflamatorii) (ex. cazul focarelor inflamatorii) nu se produce nu se produce nu se produce nu se produce nu se produce nu se produce nu se produce nu se produce 
hidroliza medicamentuluihidroliza medicamentuluihidroliza medicamentuluihidroliza medicamentuluihidroliza medicamentuluihidroliza medicamentuluihidroliza medicamentuluihidroliza medicamentului şşşşşşşşi deci i deci i deci i deci i deci i deci i deci i deci nu se elibereazănu se elibereazănu se elibereazănu se elibereazănu se elibereazănu se elibereazănu se elibereazănu se eliberează baza  baza  baza  baza  baza  baza  baza  baza 
anestezică liposolubilă anestezică liposolubilă anestezică liposolubilă anestezică liposolubilă anestezică liposolubilă anestezică liposolubilă anestezică liposolubilă anestezică liposolubilă = = = = = = = = efect nul sau slab.efect nul sau slab.efect nul sau slab.efect nul sau slab.efect nul sau slab.efect nul sau slab.efect nul sau slab.efect nul sau slab.

ÎÎÎÎÎÎÎÎn n n n n n n n medii alcalinemedii alcalinemedii alcalinemedii alcalinemedii alcalinemedii alcalinemedii alcalinemedii alcaline efectul efectul efectul efectul efectul efectul efectul efectul anestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic local ======== scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut: : : : : : : : se formează se formează se formează se formează se formează se formează se formează se formează 
particule voluminoase de substanparticule voluminoase de substanparticule voluminoase de substanparticule voluminoase de substanparticule voluminoase de substanparticule voluminoase de substanparticule voluminoase de substanparticule voluminoase de substanŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă incapabilăincapabilăincapabilăincapabilăincapabilăincapabilăincapabilăincapabilă să pătrundă  să pătrundă  să pătrundă  să pătrundă  să pătrundă  să pătrundă  să pătrundă  să pătrundă îîîîîîîîn n n n n n n n 
teaca nervului, teaca nervului, teaca nervului, teaca nervului, teaca nervului, teaca nervului, teaca nervului, teaca nervului, uneori fiind descompusă uneori fiind descompusă uneori fiind descompusă uneori fiind descompusă uneori fiind descompusă uneori fiind descompusă uneori fiind descompusă uneori fiind descompusă îîîîîîîînsănsănsănsănsănsănsănsăşşşşşşşşi bazai bazai bazai bazai bazai bazai bazai baza........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Utilizarea anestezicelor localeUtilizarea anestezicelor locale

DaDaDaNuNuDaDaDaDaNuNuRopivacainaRopivacaina

NuNuDaDaDaDaDaDaDaNuNuPrilocainaPrilocaina

NuNuDaNuNuDaDaDaDaNuNuEtidocainaEtidocaina

DaDaDaDaDaDaDaDaDaNuNuBupivacainaBupivacaina

NuNuDaNuNuDaDaDaDaNuNuMepivacainaMepivacaina

DaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaLidocainaLidocaina

DaDaNuNuNuNuNuNuNuDaDaTetracainaTetracaina

NuNuDaNuNuDaDaDaDaNuNuClorprocainaClorprocaina

DaDaNuNuNuDaDaDaDaNuNuProcainaProcaina

SpinalSpinalEpiduralEpiduralIntravenosIntravenos
Nervi Nervi 

perifericiperiferici

InfiltraInfiltraţţii ii 

localelocale

Piele sau Piele sau 

mucoasemucoase
AnesteziculAnestezicul



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

ÎÎÎÎÎÎÎÎn esenn esenn esenn esenn esenn esenn esenn esenŃŃŃŃŃŃŃŃă anestezia locală este de ă anestezia locală este de ă anestezia locală este de ă anestezia locală este de ă anestezia locală este de ă anestezia locală este de ă anestezia locală este de ă anestezia locală este de mai multe tipuri:mai multe tipuri:mai multe tipuri:mai multe tipuri:mai multe tipuri:mai multe tipuri:mai multe tipuri:mai multe tipuri:

-- de suprafade suprafade suprafade suprafade suprafade suprafade suprafade suprafaŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă = a mucoaselor, = a mucoaselor, = a mucoaselor, = a mucoaselor, = a mucoaselor, = a mucoaselor, = a mucoaselor, = a mucoaselor, 
-- de infiltrade infiltrade infiltrade infiltrade infiltrade infiltrade infiltrade infiltraŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie = printr= printr= printr= printr= printr= printr= printr= printr--------un strat anatomic un strat anatomic un strat anatomic un strat anatomic un strat anatomic un strat anatomic un strat anatomic un strat anatomic şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- regionalăregionalăregionalăregionalăregionalăregionalăregionalăregională = pe traiectul nervilor.= pe traiectul nervilor.= pe traiectul nervilor.= pe traiectul nervilor.= pe traiectul nervilor.= pe traiectul nervilor.= pe traiectul nervilor.= pe traiectul nervilor.

Există mai Există mai Există mai Există mai Există mai Există mai Există mai Există mai multe forme: multe forme: multe forme: multe forme: multe forme: multe forme: multe forme: multe forme: 
–– epiduralăepiduralăepiduralăepiduralăepiduralăepiduralăepiduralăepidurală şşşşşşşşi i i i i i i i 
–– subarahnoidianăsubarahnoidianăsubarahnoidianăsubarahnoidianăsubarahnoidianăsubarahnoidianăsubarahnoidianăsubarahnoidiană



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Cocaina Cocaina Cocaina Cocaina Cocaina Cocaina Cocaina Cocaina 

-- alcaloid, din frunzele plantelor din alcaloid, din frunzele plantelor din alcaloid, din frunzele plantelor din alcaloid, din frunzele plantelor din alcaloid, din frunzele plantelor din alcaloid, din frunzele plantelor din alcaloid, din frunzele plantelor din alcaloid, din frunzele plantelor din fam. fam. fam. fam. fam. fam. fam. fam. EritroxilaceaeEritroxilaceaeEritroxilaceaeEritroxilaceaeEritroxilaceaeEritroxilaceaeEritroxilaceaeEritroxilaceae........        
-- considerată  considerată  considerată  considerată  considerată  considerată  considerată  considerată cel mai bun anestezic local de suprafacel mai bun anestezic local de suprafacel mai bun anestezic local de suprafacel mai bun anestezic local de suprafacel mai bun anestezic local de suprafacel mai bun anestezic local de suprafacel mai bun anestezic local de suprafacel mai bun anestezic local de suprafaŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă
(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, muşşşşşşşşchi, piele).chi, piele).chi, piele).chi, piele).chi, piele).chi, piele).chi, piele).chi, piele).
-- pe traiectul nervilorpe traiectul nervilorpe traiectul nervilorpe traiectul nervilorpe traiectul nervilorpe traiectul nervilorpe traiectul nervilorpe traiectul nervilor determină  determină  determină  determină  determină  determină  determină  determină insensibilizarea insensibilizarea insensibilizarea insensibilizarea insensibilizarea insensibilizarea insensibilizarea insensibilizarea îîîîîîîîn regiunean regiunean regiunean regiunean regiunean regiunean regiunean regiunea        
anatomică inervată de aceanatomică inervată de aceanatomică inervată de aceanatomică inervată de aceanatomică inervată de aceanatomică inervată de aceanatomică inervată de aceanatomică inervată de aceşşşşşşşştia.tia.tia.tia.tia.tia.tia.tia.
-- recomandat recomandat recomandat recomandat recomandat recomandat recomandat recomandat îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: oftalmologie, O.R.L., oftalmologie, O.R.L., oftalmologie, O.R.L., oftalmologie, O.R.L., oftalmologie, O.R.L., oftalmologie, O.R.L., oftalmologie, O.R.L., oftalmologie, O.R.L., anestezic anestezic anestezic anestezic anestezic anestezic anestezic anestezic de suprafade suprafade suprafade suprafade suprafade suprafade suprafade suprafaŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă 
îîîîîîîîn coliren coliren coliren coliren coliren coliren coliren colire (1(1(1(1(1(1(1(1--------2%);2%);2%);2%);2%);2%);2%);2%);
-- vasoconstrictor local. vasoconstrictor local. vasoconstrictor local. vasoconstrictor local. vasoconstrictor local. vasoconstrictor local. vasoconstrictor local. vasoconstrictor local. 
-- activitate antipruriginoasăactivitate antipruriginoasăactivitate antipruriginoasăactivitate antipruriginoasăactivitate antipruriginoasăactivitate antipruriginoasăactivitate antipruriginoasăactivitate antipruriginoasă îîîîîîîîn eczeme (n eczeme (n eczeme (n eczeme (n eczeme (n eczeme (n eczeme (n eczeme (îîîîîîîîn unguente n unguente n unguente n unguente n unguente n unguente n unguente n unguente 22222222--------3%).3%).3%).3%).3%).3%).3%).3%).
-- combate durereacombate durereacombate durereacombate durereacombate durereacombate durereacombate durereacombate durerea produsă  produsă  produsă  produsă  produsă  produsă  produsă  produsă îîîîîîîîn arsuri.n arsuri.n arsuri.n arsuri.n arsuri.n arsuri.n arsuri.n arsuri.



-- îîîîîîîîn sacul conjunctival va produce n sacul conjunctival va produce n sacul conjunctival va produce n sacul conjunctival va produce n sacul conjunctival va produce n sacul conjunctival va produce n sacul conjunctival va produce n sacul conjunctival va produce midriază activămidriază activămidriază activămidriază activămidriază activămidriază activămidriază activămidriază activă, , , , , , , , 
-- are are are are are are are are activitate parasimpaticoactivitate parasimpaticoactivitate parasimpaticoactivitate parasimpaticoactivitate parasimpaticoactivitate parasimpaticoactivitate parasimpaticoactivitate parasimpatico--------mimetică antiaminomimetică antiaminomimetică antiaminomimetică antiaminomimetică antiaminomimetică antiaminomimetică antiaminomimetică antiamino--------oxidazicăoxidazicăoxidazicăoxidazicăoxidazicăoxidazicăoxidazicăoxidazică, , , , , , , , 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiunea iunea iunea iunea iunea iunea iunea iunea dureazădureazădureazădureazădureazădureazădureazădurează 10 minute. 10 minute. 10 minute. 10 minute. 10 minute. 10 minute. 10 minute. 10 minute. 
-- e considerată e considerată e considerată e considerată e considerată e considerată e considerată e considerată cel mai bun anesteziccel mai bun anesteziccel mai bun anesteziccel mai bun anesteziccel mai bun anesteziccel mai bun anesteziccel mai bun anesteziccel mai bun anestezic local de suprafalocal de suprafalocal de suprafalocal de suprafalocal de suprafalocal de suprafalocal de suprafalocal de suprafaŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă 
(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, mu(mucoase, muşşşşşşşşchi, pichi, pichi, pichi, pichi, pichi, pichi, pichi, piele). ele). ele). ele). ele). ele). ele). ele). 
-- la locul injectării substan la locul injectării substan la locul injectării substan la locul injectării substan la locul injectării substan la locul injectării substan la locul injectării substan la locul injectării substanŃŃŃŃŃŃŃŃa se absoarbe, se descompune a se absoarbe, se descompune a se absoarbe, se descompune a se absoarbe, se descompune a se absoarbe, se descompune a se absoarbe, se descompune a se absoarbe, se descompune a se absoarbe, se descompune îîîîîîîîn n n n n n n n 
parte la nivelul ficatului parte la nivelul ficatului parte la nivelul ficatului parte la nivelul ficatului parte la nivelul ficatului parte la nivelul ficatului parte la nivelul ficatului parte la nivelul ficatului şşşşşşşşi restul va determina i restul va determina i restul va determina i restul va determina i restul va determina i restul va determina i restul va determina i restul va determina îîîîîîîîn doze n doze n doze n doze n doze n doze n doze n doze 
moderate surescitare, tahipnmoderate surescitare, tahipnmoderate surescitare, tahipnmoderate surescitare, tahipnmoderate surescitare, tahipnmoderate surescitare, tahipnmoderate surescitare, tahipnmoderate surescitare, tahipnee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, midriazăidriazăidriazăidriazăidriazăidriazăidriazăidriază, chiar convulsii , chiar convulsii , chiar convulsii , chiar convulsii , chiar convulsii , chiar convulsii , chiar convulsii , chiar convulsii şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 
final, blocarea centrului respirator final, blocarea centrului respirator final, blocarea centrului respirator final, blocarea centrului respirator final, blocarea centrului respirator final, blocarea centrului respirator final, blocarea centrului respirator final, blocarea centrului respirator şşşşşşşşi moartea prin asfixie. i moartea prin asfixie. i moartea prin asfixie. i moartea prin asfixie. i moartea prin asfixie. i moartea prin asfixie. i moartea prin asfixie. i moartea prin asfixie. 
Cabalinele Cabalinele Cabalinele Cabalinele Cabalinele Cabalinele Cabalinele Cabalinele = = = = = = = = mai sensibile ca rumegătoarelemai sensibile ca rumegătoarelemai sensibile ca rumegătoarelemai sensibile ca rumegătoarelemai sensibile ca rumegătoarelemai sensibile ca rumegătoarelemai sensibile ca rumegătoarelemai sensibile ca rumegătoarele mari  mari  mari  mari  mari  mari  mari  mari (invers (invers (invers (invers (invers (invers (invers (invers ca ca ca ca ca ca ca ca 
la morfinăla morfinăla morfinăla morfinăla morfinăla morfinăla morfinăla morfină). ). ). ). ). ). ). ). 

La La La La La La La La om om om om om om om om surescitarea e surescitarea e surescitarea e surescitarea e surescitarea e surescitarea e surescitarea e surescitarea e îîîîîîîînsonsonsonsonsonsonsonsoŃŃŃŃŃŃŃŃită de ită de ită de ită de ită de ită de ită de ită de euforie,euforie,euforie,euforie,euforie,euforie,euforie,euforie, senzasenzasenzasenzasenzasenzasenzasenzaŃŃŃŃŃŃŃŃii subiective ii subiective ii subiective ii subiective ii subiective ii subiective ii subiective ii subiective 
de mare amplitudine. de mare amplitudine. de mare amplitudine. de mare amplitudine. de mare amplitudine. de mare amplitudine. de mare amplitudine. de mare amplitudine. Produce Produce Produce Produce Produce Produce Produce Produce cocainomanie.cocainomanie.cocainomanie.cocainomanie.cocainomanie.cocainomanie.cocainomanie.cocainomanie.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Succedaneele cocainei Succedaneele cocainei Succedaneele cocainei Succedaneele cocainei Succedaneele cocainei Succedaneele cocainei Succedaneele cocainei Succedaneele cocainei nu produc manie!nu produc manie!nu produc manie!nu produc manie!nu produc manie!nu produc manie!nu produc manie!nu produc manie!

-- succedaneele succedaneele succedaneele succedaneele succedaneele succedaneele succedaneele succedaneele se se se se se se se se îîîîîîîîntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinŃŃŃŃŃŃŃŃează cel mai adesea pentru ează cel mai adesea pentru ează cel mai adesea pentru ează cel mai adesea pentru ează cel mai adesea pentru ează cel mai adesea pentru ează cel mai adesea pentru ează cel mai adesea pentru 
diagnosticul diagnosticul diagnosticul diagnosticul diagnosticul diagnosticul diagnosticul diagnosticul şşşşşşşşchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilor,,,,,,,,

-- îîîîîîîîn această situan această situan această situan această situan această situan această situan această situan această situaŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie nu se asociazănu se asociazănu se asociazănu se asociazănu se asociazănu se asociazănu se asociazănu se asociază cu adrenalinacu adrenalinacu adrenalinacu adrenalinacu adrenalinacu adrenalinacu adrenalinacu adrenalina fapt ce ar fapt ce ar fapt ce ar fapt ce ar fapt ce ar fapt ce ar fapt ce ar fapt ce ar 

putea putea putea putea putea putea putea putea prelungi prelungi prelungi prelungi prelungi prelungi prelungi prelungi nedoritnedoritnedoritnedoritnedoritnedoritnedoritnedorit activitatea anesteziculuiactivitatea anesteziculuiactivitatea anesteziculuiactivitatea anesteziculuiactivitatea anesteziculuiactivitatea anesteziculuiactivitatea anesteziculuiactivitatea anestezicului........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Anestezina Anestezina Anestezina Anestezina Anestezina Anestezina Anestezina Anestezina 
(Benzocaina, Norcaina, Ethophorm)(Benzocaina, Norcaina, Ethophorm)

-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albă sau cristale incolorelbă sau cristale incolorelbă sau cristale incolorelbă sau cristale incolorelbă sau cristale incolorelbă sau cristale incolorelbă sau cristale incolorelbă sau cristale incolore, , , , , , , , fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, , , , , , , , 
-- gust slab amar gust slab amar gust slab amar gust slab amar gust slab amar gust slab amar gust slab amar gust slab amar, p, p, p, p, p, p, p, pe limbă producând e limbă producând e limbă producând e limbă producând e limbă producând e limbă producând e limbă producând e limbă producând anestezie pasagerăanestezie pasagerăanestezie pasagerăanestezie pasagerăanestezie pasagerăanestezie pasagerăanestezie pasagerăanestezie pasageră........
-- foarte eficientă  foarte eficientă  foarte eficientă  foarte eficientă  foarte eficientă  foarte eficientă  foarte eficientă  foarte eficientă îîîîîîîîn aplican aplican aplican aplican aplican aplican aplican aplicaŃŃŃŃŃŃŃŃii locale ii locale ii locale ii locale ii locale ii locale ii locale ii locale antipruriginoase, antipruriginoase, antipruriginoase, antipruriginoase, antipruriginoase, antipruriginoase, antipruriginoase, antipruriginoase, 
-- sub formă de  pulberi sub formă de  pulberi sub formă de  pulberi sub formă de  pulberi sub formă de  pulberi sub formă de  pulberi sub formă de  pulberi sub formă de  pulberi, supozitoare sau , supozitoare sau , supozitoare sau , supozitoare sau , supozitoare sau , supozitoare sau , supozitoare sau , supozitoare sau unguente 3unguente 3unguente 3unguente 3unguente 3unguente 3unguente 3unguente 3--------10%.10%.10%.10%.10%.10%.10%.10%.

Procaina Procaina Procaina Procaina Procaina Procaina Procaina Procaina (Novocaina)(Novocaina)
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, c, c, c, c, c, c, c, cristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalină, , , , , , , , fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, cu gust amar., cu gust amar., cu gust amar., cu gust amar., cu gust amar., cu gust amar., cu gust amar., cu gust amar.
-- se consideră că procaina  se consideră că procaina  se consideră că procaina  se consideră că procaina  se consideră că procaina  se consideră că procaina  se consideră că procaina  se consideră că procaina e cel mai bun anestezic local e cel mai bun anestezic local e cel mai bun anestezic local e cel mai bun anestezic local e cel mai bun anestezic local e cel mai bun anestezic local e cel mai bun anestezic local e cel mai bun anestezic local 
pentru toate tipurile de anestezic.pentru toate tipurile de anestezic.pentru toate tipurile de anestezic.pentru toate tipurile de anestezic.pentru toate tipurile de anestezic.pentru toate tipurile de anestezic.pentru toate tipurile de anestezic.pentru toate tipurile de anestezic.



DenervinDenervinDenervinDenervinDenervinDenervinDenervinDenervin
-- conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: fenol, glicfenol, glicfenol, glicfenol, glicfenol, glicfenol, glicfenol, glicfenol, glicerinăerinăerinăerinăerinăerinăerinăerină, ac, ac, ac, ac, ac, ac, ac, acŃŃŃŃŃŃŃŃiune analgezică de duratăiune analgezică de duratăiune analgezică de duratăiune analgezică de duratăiune analgezică de duratăiune analgezică de duratăiune analgezică de duratăiune analgezică de durată. . . . . . . . 
-- administrare: pe traiectul nervilor, prin integrarea mielinei.administrare: pe traiectul nervilor, prin integrarea mielinei.administrare: pe traiectul nervilor, prin integrarea mielinei.administrare: pe traiectul nervilor, prin integrarea mielinei.administrare: pe traiectul nervilor, prin integrarea mielinei.administrare: pe traiectul nervilor, prin integrarea mielinei.administrare: pe traiectul nervilor, prin integrarea mielinei.administrare: pe traiectul nervilor, prin integrarea mielinei.

Gerovital HGerovital HGerovital HGerovital HGerovital HGerovital HGerovital HGerovital H33333333
-- conconconconconconconconţţţţţţţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: procaină hidrocloricăprocaină hidrocloricăprocaină hidrocloricăprocaină hidrocloricăprocaină hidrocloricăprocaină hidrocloricăprocaină hidrocloricăprocaină hidroclorică, ac. benzoic, metasulfit de , ac. benzoic, metasulfit de , ac. benzoic, metasulfit de , ac. benzoic, metasulfit de , ac. benzoic, metasulfit de , ac. benzoic, metasulfit de , ac. benzoic, metasulfit de , ac. benzoic, metasulfit de 
potasiu, fosfat de sodiu.potasiu, fosfat de sodiu.potasiu, fosfat de sodiu.potasiu, fosfat de sodiu.potasiu, fosfat de sodiu.potasiu, fosfat de sodiu.potasiu, fosfat de sodiu.potasiu, fosfat de sodiu.

Panthocaina Panthocaina Panthocaina Panthocaina Panthocaina Panthocaina Panthocaina Panthocaina (Tetracaina, Dicaina)(Tetracaina, Dicaina)
-- anestezic local mai puternic decât procaina, dar mai toxic. anestezic local mai puternic decât procaina, dar mai toxic. anestezic local mai puternic decât procaina, dar mai toxic. anestezic local mai puternic decât procaina, dar mai toxic. anestezic local mai puternic decât procaina, dar mai toxic. anestezic local mai puternic decât procaina, dar mai toxic. anestezic local mai puternic decât procaina, dar mai toxic. anestezic local mai puternic decât procaina, dar mai toxic. 
-- se asociază  se asociază  se asociază  se asociază  se asociază  se asociază  se asociază  se asociază îîîîîîîîntotdeauna cu adrenalina. ntotdeauna cu adrenalina. ntotdeauna cu adrenalina. ntotdeauna cu adrenalina. ntotdeauna cu adrenalina. ntotdeauna cu adrenalina. ntotdeauna cu adrenalina. ntotdeauna cu adrenalina. 
-- sub formă de solu sub formă de solu sub formă de solu sub formă de solu sub formă de solu sub formă de solu sub formă de solu sub formă de soluŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de 0,50,50,50,50,50,50,50,5--------1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.

TutocainaTutocainaTutocainaTutocainaTutocainaTutocainaTutocainaTutocaina
-- anestezic local foarte bun pentru mucoase anestezic local foarte bun pentru mucoase anestezic local foarte bun pentru mucoase anestezic local foarte bun pentru mucoase anestezic local foarte bun pentru mucoase anestezic local foarte bun pentru mucoase anestezic local foarte bun pentru mucoase anestezic local foarte bun pentru mucoase; ; ; ; ; ; ; ; 
-- se asociază cu adrenalina se asociază cu adrenalina se asociază cu adrenalina se asociază cu adrenalina se asociază cu adrenalina se asociază cu adrenalina se asociază cu adrenalina se asociază cu adrenalina. . . . . . . . 
-- sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃii 1ii 1ii 1ii 1ii 1ii 1ii 1ii 1--------2%.2%.2%.2%.2%.2%.2%.2%.



Maxicaina Maxicaina Maxicaina Maxicaina Maxicaina Maxicaina Maxicaina Maxicaina (Paretoxicaina)(Paretoxicaina)
-- îîîîîîîînrudită cu procainanrudită cu procainanrudită cu procainanrudită cu procainanrudită cu procainanrudită cu procainanrudită cu procainanrudită cu procaina........
-- avantaje:avantaje:avantaje:avantaje:avantaje:avantaje:avantaje:avantaje: acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune eficace iune eficace iune eficace iune eficace iune eficace iune eficace iune eficace iune eficace şşşşşşşşi asupra mucoaselor, i asupra mucoaselor, i asupra mucoaselor, i asupra mucoaselor, i asupra mucoaselor, i asupra mucoaselor, i asupra mucoaselor, i asupra mucoaselor, 
-- nu este antagonistănu este antagonistănu este antagonistănu este antagonistănu este antagonistănu este antagonistănu este antagonistănu este antagonistă cu sulfamidele, cu sulfamidele, cu sulfamidele, cu sulfamidele, cu sulfamidele, cu sulfamidele, cu sulfamidele, cu sulfamidele, 
-- nu produce vasodilatanu produce vasodilatanu produce vasodilatanu produce vasodilatanu produce vasodilatanu produce vasodilatanu produce vasodilatanu produce vasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃie localăie localăie localăie localăie localăie localăie localăie locală!!!!!!!!

Stovaina Stovaina Stovaina Stovaina Stovaina Stovaina Stovaina Stovaina (Amilocaina)(Amilocaina)
-- anestezia locală ce o produce  anestezia locală ce o produce  anestezia locală ce o produce  anestezia locală ce o produce  anestezia locală ce o produce  anestezia locală ce o produce  anestezia locală ce o produce  anestezia locală ce o produce asemănătoare cocaineiasemănătoare cocaineiasemănătoare cocaineiasemănătoare cocaineiasemănătoare cocaineiasemănătoare cocaineiasemănătoare cocaineiasemănătoare cocainei;;;;;;;;
-- toxicitatea este mai slabă toxicitatea este mai slabă toxicitatea este mai slabă toxicitatea este mai slabă toxicitatea este mai slabă toxicitatea este mai slabă toxicitatea este mai slabă toxicitatea este mai slabă........

Xilina Xilina Xilina Xilina Xilina Xilina Xilina Xilina (Lindocaina, Xilocaina)(Lindocaina, Xilocaina)
-- nu i.v.! =nu i.v.! =nu i.v.! =nu i.v.! =nu i.v.! =nu i.v.! =nu i.v.! =nu i.v.! = toxicitate mai maretoxicitate mai maretoxicitate mai maretoxicitate mai maretoxicitate mai maretoxicitate mai maretoxicitate mai maretoxicitate mai mare de de de de de de de de 55555555--------6 ori6 ori6 ori6 ori6 ori6 ori6 ori6 ori decât procaina. decât procaina. decât procaina. decât procaina. decât procaina. decât procaina. decât procaina. decât procaina. 
-- fiole: fiole: fiole: fiole: fiole: fiole: fiole: fiole: 11111111--------22222222--------4%,4%,4%,4%,4%,4%,4%,4%, 22222222--------10ml10ml10ml10ml10ml10ml10ml10ml,,,,,,,, spray 10%:spray 10%:spray 10%:spray 10%:spray 10%:spray 10%:spray 10%:spray 10%: anestezie mucoase anestezie mucoase anestezie mucoase anestezie mucoase anestezie mucoase anestezie mucoase anestezie mucoase anestezie mucoase şşşşşşşşi piele i piele i piele i piele i piele i piele i piele i piele 



Carbocaina Carbocaina Carbocaina Carbocaina Carbocaina Carbocaina Carbocaina Carbocaina (Mepivacaina)(Mepivacaina)
-- asemănătoare cu xilinaasemănătoare cu xilinaasemănătoare cu xilinaasemănătoare cu xilinaasemănătoare cu xilinaasemănătoare cu xilinaasemănătoare cu xilinaasemănătoare cu xilina, f, f, f, f, f, f, f, fiind derivat al acetanilidei. iind derivat al acetanilidei. iind derivat al acetanilidei. iind derivat al acetanilidei. iind derivat al acetanilidei. iind derivat al acetanilidei. iind derivat al acetanilidei. iind derivat al acetanilidei. 
-- se utilizează sarea clorhidrică se utilizează sarea clorhidrică se utilizează sarea clorhidrică se utilizează sarea clorhidrică se utilizează sarea clorhidrică se utilizează sarea clorhidrică se utilizează sarea clorhidrică se utilizează sarea clorhidrică. . . . . . . . 
-- are activitate mai puternică decât xilina are activitate mai puternică decât xilina are activitate mai puternică decât xilina are activitate mai puternică decât xilina are activitate mai puternică decât xilina are activitate mai puternică decât xilina are activitate mai puternică decât xilina are activitate mai puternică decât xilina. . . . . . . . 
-- singurul anestezic local care produce vasoconstricsingurul anestezic local care produce vasoconstricsingurul anestezic local care produce vasoconstricsingurul anestezic local care produce vasoconstricsingurul anestezic local care produce vasoconstricsingurul anestezic local care produce vasoconstricsingurul anestezic local care produce vasoconstricsingurul anestezic local care produce vasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃie! ie! ie! ie! ie! ie! ie! ie! 
-- se prezintă sub formă de solu se prezintă sub formă de solu se prezintă sub formă de solu se prezintă sub formă de solu se prezintă sub formă de solu se prezintă sub formă de solu se prezintă sub formă de solu se prezintă sub formă de soluŃŃŃŃŃŃŃŃii 0,5ii 0,5ii 0,5ii 0,5ii 0,5ii 0,5ii 0,5ii 0,5--------1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.

Percaina Percaina Percaina Percaina Percaina Percaina Percaina Percaina (Sovcaina, Dibucaina, Supercaina)(Sovcaina, Dibucaina, Supercaina)
-- considerată cel mai activ anestezic localconsiderată cel mai activ anestezic localconsiderată cel mai activ anestezic localconsiderată cel mai activ anestezic localconsiderată cel mai activ anestezic localconsiderată cel mai activ anestezic localconsiderată cel mai activ anestezic localconsiderată cel mai activ anestezic local,,,,,,,,
-- de de de de de de de de 20 de ori mai activ20 de ori mai activ20 de ori mai activ20 de ori mai activ20 de ori mai activ20 de ori mai activ20 de ori mai activ20 de ori mai activ ca procaina; ca procaina; ca procaina; ca procaina; ca procaina; ca procaina; ca procaina; ca procaina; 
-- este este este este este este este este mai toxicmai toxicmai toxicmai toxicmai toxicmai toxicmai toxicmai toxic, , , , , , , , chiar decât cocainachiar decât cocainachiar decât cocainachiar decât cocainachiar decât cocainachiar decât cocainachiar decât cocainachiar decât cocaina, , , , , , , , toxicitate: toxicitate: toxicitate: toxicitate: toxicitate: toxicitate: toxicitate: toxicitate: 4mg/kgc.4mg/kgc.4mg/kgc.4mg/kgc.4mg/kgc.4mg/kgc.4mg/kgc.4mg/kgc.
-- anestezie de anestezie de anestezie de anestezie de anestezie de anestezie de anestezie de anestezie de lungă duratălungă duratălungă duratălungă duratălungă duratălungă duratălungă duratălungă durată. . . . . . . . 
-- Nu este recomandată pentru diagnosticul Nu este recomandată pentru diagnosticul Nu este recomandată pentru diagnosticul Nu este recomandată pentru diagnosticul Nu este recomandată pentru diagnosticul Nu este recomandată pentru diagnosticul Nu este recomandată pentru diagnosticul Nu este recomandată pentru diagnosticul şşşşşşşşchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilorchiopăturilor........



Tranchilizantele (Neurolepticele)Tranchilizantele (Neurolepticele)Tranchilizantele (Neurolepticele)Tranchilizantele (Neurolepticele)Tranchilizantele (Neurolepticele)Tranchilizantele (Neurolepticele)Tranchilizantele (Neurolepticele)Tranchilizantele (Neurolepticele)



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Scurt istoricScurt istoricScurt istoricScurt istoricScurt istoricScurt istoricScurt istoricScurt istoric

In In In In In In In In 19501950195019501950195019501950 au fost introduse au fost introduse au fost introduse au fost introduse au fost introduse au fost introduse au fost introduse au fost introduse îîîîîîîîn medicina veterinară n medicina veterinară n medicina veterinară n medicina veterinară n medicina veterinară n medicina veterinară n medicina veterinară n medicina veterinară 

primele tranchilizante (derivaprimele tranchilizante (derivaprimele tranchilizante (derivaprimele tranchilizante (derivaprimele tranchilizante (derivaprimele tranchilizante (derivaprimele tranchilizante (derivaprimele tranchilizante (derivaŃŃŃŃŃŃŃŃii fenotiazinici). ii fenotiazinici). ii fenotiazinici). ii fenotiazinici). ii fenotiazinici). ii fenotiazinici). ii fenotiazinici). ii fenotiazinici). 

Tranchilizantele se numesc Tranchilizantele se numesc Tranchilizantele se numesc Tranchilizantele se numesc Tranchilizantele se numesc Tranchilizantele se numesc Tranchilizantele se numesc Tranchilizantele se numesc şşşşşşşşi i i i i i i i neurolepticeneurolepticeneurolepticeneurolepticeneurolepticeneurolepticeneurolepticeneuroleptice, deoarece , deoarece , deoarece , deoarece , deoarece , deoarece , deoarece , deoarece 

principala lor acprincipala lor acprincipala lor acprincipala lor acprincipala lor acprincipala lor acprincipala lor acprincipala lor acŃŃŃŃŃŃŃŃiune este iune este iune este iune este iune este iune este iune este iune este linilinilinilinilinilinilinilinişşşşşşşştirea SNC.tirea SNC.tirea SNC.tirea SNC.tirea SNC.tirea SNC.tirea SNC.tirea SNC.



DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii fenotiaziniciii fenotiaziniciii fenotiaziniciii fenotiaziniciii fenotiaziniciii fenotiaziniciii fenotiaziniciii fenotiazinici



AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune principală principală principală principală principală principală principală principală = = = = = = = = blocarea dopamineiblocarea dopamineiblocarea dopamineiblocarea dopamineiblocarea dopamineiblocarea dopamineiblocarea dopamineiblocarea dopaminei (neurotransmi(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătorătorătorătorătorătorătorător), ), ), ), ), ), ), ), 

Efect:Efect:Efect:Efect:Efect:Efect:Efect:Efect: sedasedasedasedasedasedasedasedaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie prin prin prin prin prin prin prin prin depresia SNC depresia SNC depresia SNC depresia SNC depresia SNC depresia SNC depresia SNC depresia SNC şşşşşşşşi a conexiuniii a conexiuniii a conexiuniii a conexiuniii a conexiuniii a conexiuniii a conexiuniii a conexiunii cu cortexul cu cortexul cu cortexul cu cortexul cu cortexul cu cortexul cu cortexul cu cortexul 
cerebralcerebralcerebralcerebralcerebralcerebralcerebralcerebral
�� scad spontan activitatea motoriescad spontan activitatea motoriescad spontan activitatea motoriescad spontan activitatea motoriescad spontan activitatea motoriescad spontan activitatea motoriescad spontan activitatea motoriescad spontan activitatea motorie a animalului. a animalului. a animalului. a animalului. a animalului. a animalului. a animalului. a animalului. 
Doze mari =Doze mari =Doze mari =Doze mari =Doze mari =Doze mari =Doze mari =Doze mari = animalele rămân animalele rămân animalele rămân animalele rămân animalele rămân animalele rămân animalele rămân animalele rămân îîîîîîîîn pozin pozin pozin pozin pozin pozin pozin poziŃŃŃŃŃŃŃŃii fixe perioade lungi.ii fixe perioade lungi.ii fixe perioade lungi.ii fixe perioade lungi.ii fixe perioade lungi.ii fixe perioade lungi.ii fixe perioade lungi.ii fixe perioade lungi.

Clorpromazina Clorpromazina Clorpromazina Clorpromazina Clorpromazina Clorpromazina Clorpromazina Clorpromazina 
blochează receptoriiblochează receptoriiblochează receptoriiblochează receptoriiblochează receptoriiblochează receptoriiblochează receptoriiblochează receptorii catecolaminici centrali.catecolaminici centrali.catecolaminici centrali.catecolaminici centrali.catecolaminici centrali.catecolaminici centrali.catecolaminici centrali.catecolaminici centrali.

Promazina Promazina Promazina Promazina Promazina Promazina Promazina Promazina 
foarte des folosităfoarte des folosităfoarte des folosităfoarte des folosităfoarte des folosităfoarte des folosităfoarte des folosităfoarte des folosită la toate speciile la toate speciile la toate speciile la toate speciile la toate speciile la toate speciile la toate speciile la toate speciile 
excepexcepexcepexcepexcepexcepexcepexcepŃŃŃŃŃŃŃŃie:ie:ie:ie:ie:ie:ie:ie: speciile de rentă speciile de rentă speciile de rentă speciile de rentă speciile de rentă speciile de rentă speciile de rentă speciile de rentă!!!!!!!!



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

AcepromazinaAcepromazinaAcepromazinaAcepromazinaAcepromazinaAcepromazinaAcepromazinaAcepromazina

-- foarte utilizată foarte utilizată foarte utilizată foarte utilizată foarte utilizată foarte utilizată foarte utilizată foarte utilizată, , , , , , , , 
-- efect mai potent ca la clorpromazina efect mai potent ca la clorpromazina efect mai potent ca la clorpromazina efect mai potent ca la clorpromazina efect mai potent ca la clorpromazina efect mai potent ca la clorpromazina efect mai potent ca la clorpromazina efect mai potent ca la clorpromazina şşşşşşşşi promazinai promazinai promazinai promazinai promazinai promazinai promazinai promazina

ProclorperazinaProclorperazinaProclorperazinaProclorperazinaProclorperazinaProclorperazinaProclorperazinaProclorperazina
-- bun bun bun bun bun bun bun bun efect antiemeticefect antiemeticefect antiemeticefect antiemeticefect antiemeticefect antiemeticefect antiemeticefect antiemetic, , , , , , , , 
-- dar efectul sedativ e destul de redus.dar efectul sedativ e destul de redus.dar efectul sedativ e destul de redus.dar efectul sedativ e destul de redus.dar efectul sedativ e destul de redus.dar efectul sedativ e destul de redus.dar efectul sedativ e destul de redus.dar efectul sedativ e destul de redus.

TrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazina
-- pe lângă efectele sedative mai  pe lângă efectele sedative mai  pe lângă efectele sedative mai  pe lângă efectele sedative mai  pe lângă efectele sedative mai  pe lângă efectele sedative mai  pe lângă efectele sedative mai  pe lângă efectele sedative mai 
-- are are are are are are are are şşşşşşşşi efecte antipruriginoase, anticonvulsive i efecte antipruriginoase, anticonvulsive i efecte antipruriginoase, anticonvulsive i efecte antipruriginoase, anticonvulsive i efecte antipruriginoase, anticonvulsive i efecte antipruriginoase, anticonvulsive i efecte antipruriginoase, anticonvulsive i efecte antipruriginoase, anticonvulsive şşşşşşşşi antihistaminice.i antihistaminice.i antihistaminice.i antihistaminice.i antihistaminice.i antihistaminice.i antihistaminice.i antihistaminice.



AntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagonişşşşşşşştii tii tii tii tii tii tii tii αααααααα2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: sedativă sedativă sedativă sedativă sedativă sedativă sedativă sedativă, a, a, a, a, a, a, a, analgezicănalgezicănalgezicănalgezicănalgezicănalgezicănalgezicănalgezică, r, r, r, r, r, r, r, relaxantă asupra musculaturiielaxantă asupra musculaturiielaxantă asupra musculaturiielaxantă asupra musculaturiielaxantă asupra musculaturiielaxantă asupra musculaturiielaxantă asupra musculaturiielaxantă asupra musculaturii. . . . . . . . 
Descoperit Descoperit Descoperit Descoperit Descoperit Descoperit Descoperit Descoperit îîîîîîîîn n n n n n n n 19811981198119811981198119811981 stimulare receptori centrali stimulare receptori centrali stimulare receptori centrali stimulare receptori centrali stimulare receptori centrali stimulare receptori centrali stimulare receptori centrali stimulare receptori centrali αααααααα2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici2 adrenergici

XylazinaXylazinaXylazinaXylazinaXylazinaXylazinaXylazinaXylazina
-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃă potentă antagonistăă potentă antagonistăă potentă antagonistăă potentă antagonistăă potentă antagonistăă potentă antagonistăă potentă antagonistăă potentă antagonistă. . . . . . . . 

Detomidina Detomidina Detomidina Detomidina Detomidina Detomidina Detomidina Detomidina 
-- sedativ sedativ sedativ sedativ sedativ sedativ sedativ sedativ şşşşşşşşi analgezic,i analgezic,i analgezic,i analgezic,i analgezic,i analgezic,i analgezic,i analgezic, mult mai potentă decât xylazina mult mai potentă decât xylazina mult mai potentă decât xylazina mult mai potentă decât xylazina mult mai potentă decât xylazina mult mai potentă decât xylazina mult mai potentă decât xylazina mult mai potentă decât xylazina. . . . . . . . 
-- determinădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădetermină:::::::: scăderea contractilită scăderea contractilită scăderea contractilită scăderea contractilită scăderea contractilită scăderea contractilită scăderea contractilită scăderea contractilităŃŃŃŃŃŃŃŃii cordului ca ii cordului ca ii cordului ca ii cordului ca ii cordului ca ii cordului ca ii cordului ca ii cordului ca şşşşşşşşi xylazina.i xylazina.i xylazina.i xylazina.i xylazina.i xylazina.i xylazina.i xylazina.

Medetomidina Medetomidina Medetomidina Medetomidina Medetomidina Medetomidina Medetomidina Medetomidina 
-- cea mai puternică substantă din această grupăcea mai puternică substantă din această grupăcea mai puternică substantă din această grupăcea mai puternică substantă din această grupăcea mai puternică substantă din această grupăcea mai puternică substantă din această grupăcea mai puternică substantă din această grupăcea mai puternică substantă din această grupă........
-- produce: sedaproduce: sedaproduce: sedaproduce: sedaproduce: sedaproduce: sedaproduce: sedaproduce: sedaŃŃŃŃŃŃŃŃie, rie, rie, rie, rie, rie, rie, rie, relaxare musculară elaxare musculară elaxare musculară elaxare musculară elaxare musculară elaxare musculară elaxare musculară elaxare musculară şşşşşşşşi analgezie.i analgezie.i analgezie.i analgezie.i analgezie.i analgezie.i analgezie.i analgezie.

YohimbinaYohimbinaYohimbinaYohimbinaYohimbinaYohimbinaYohimbinaYohimbina
-- induce:induce:induce:induce:induce:induce:induce:induce: sedasedasedasedasedasedasedasedaŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie şşşşşşşşi analgezie. i analgezie. i analgezie. i analgezie. i analgezie. i analgezie. i analgezie. i analgezie. 
-- folosităfolosităfolosităfolosităfolosităfolosităfolosităfolosită:::::::: ca antagonist al anesteziei combinate cu xylazina.ca antagonist al anesteziei combinate cu xylazina.ca antagonist al anesteziei combinate cu xylazina.ca antagonist al anesteziei combinate cu xylazina.ca antagonist al anesteziei combinate cu xylazina.ca antagonist al anesteziei combinate cu xylazina.ca antagonist al anesteziei combinate cu xylazina.ca antagonist al anesteziei combinate cu xylazina.

TolazolinaTolazolinaTolazolinaTolazolinaTolazolinaTolazolinaTolazolinaTolazolina
-- antagonist al xylazinei, antagonist al xylazinei, antagonist al xylazinei, antagonist al xylazinei, antagonist al xylazinei, antagonist al xylazinei, antagonist al xylazinei, antagonist al xylazinei, 
-- dar cu un efect tranchilizant mai potent decât al yohimbineidar cu un efect tranchilizant mai potent decât al yohimbineidar cu un efect tranchilizant mai potent decât al yohimbineidar cu un efect tranchilizant mai potent decât al yohimbineidar cu un efect tranchilizant mai potent decât al yohimbineidar cu un efect tranchilizant mai potent decât al yohimbineidar cu un efect tranchilizant mai potent decât al yohimbineidar cu un efect tranchilizant mai potent decât al yohimbinei



DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii benzodiazepiniciii benzodiazepiniciii benzodiazepiniciii benzodiazepiniciii benzodiazepiniciii benzodiazepiniciii benzodiazepiniciii benzodiazepinici



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Nu se cunoaNu se cunoaNu se cunoaNu se cunoaNu se cunoaNu se cunoaNu se cunoaNu se cunoaşşşşşşşşte te te te te te te te îîîîîîîîncă mecanismul intim de acncă mecanismul intim de acncă mecanismul intim de acncă mecanismul intim de acncă mecanismul intim de acncă mecanismul intim de acncă mecanismul intim de acncă mecanismul intim de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune. iune. iune. iune. iune. iune. iune. iune. 
CreCreCreCreCreCreCreCreşşşşşşşşterea acterea acterea acterea acterea acterea acterea acterea acŃŃŃŃŃŃŃŃiunii neurotransmiiunii neurotransmiiunii neurotransmiiunii neurotransmiiunii neurotransmiiunii neurotransmiiunii neurotransmiiunii neurotransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătorului ătorului ătorului ătorului ătorului ătorului ătorului ătorului –––––––– ac ac ac ac ac ac ac ac. g. g. g. g. g. g. g. gamaamaamaamaamaamaamaama--------
aminobutiric (GABA) = hipaminobutiric (GABA) = hipaminobutiric (GABA) = hipaminobutiric (GABA) = hipaminobutiric (GABA) = hipaminobutiric (GABA) = hipaminobutiric (GABA) = hipaminobutiric (GABA) = hipnozănozănozănozănozănozănozănoză, seda, seda, seda, seda, seda, seda, seda, sedaŃŃŃŃŃŃŃŃie, efect anxiolitic, ie, efect anxiolitic, ie, efect anxiolitic, ie, efect anxiolitic, ie, efect anxiolitic, ie, efect anxiolitic, ie, efect anxiolitic, ie, efect anxiolitic, 
anticonvulsiv anticonvulsiv anticonvulsiv anticonvulsiv anticonvulsiv anticonvulsiv anticonvulsiv anticonvulsiv şşşşşşşşi relaxarea musculaturii.i relaxarea musculaturii.i relaxarea musculaturii.i relaxarea musculaturii.i relaxarea musculaturii.i relaxarea musculaturii.i relaxarea musculaturii.i relaxarea musculaturii.

DiazepamDiazepamDiazepamDiazepamDiazepamDiazepamDiazepamDiazepam
-- insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. L. L. L. L. L. L. L. La animale produce dezinhibarea a animale produce dezinhibarea a animale produce dezinhibarea a animale produce dezinhibarea a animale produce dezinhibarea a animale produce dezinhibarea a animale produce dezinhibarea a animale produce dezinhibarea 
comportamentală comportamentală comportamentală comportamentală comportamentală comportamentală comportamentală comportamentală ((((((((“î“î“î“î“î“î“î“îmblânziremblânziremblânziremblânziremblânziremblânziremblânziremblânzire””””””””), modificând comportamentul. ), modificând comportamentul. ), modificând comportamentul. ), modificând comportamentul. ), modificând comportamentul. ), modificând comportamentul. ), modificând comportamentul. ), modificând comportamentul. 
-- efecte miorelaxante efecte miorelaxante efecte miorelaxante efecte miorelaxante efecte miorelaxante efecte miorelaxante efecte miorelaxante efecte miorelaxante, a, a, a, a, a, a, a, anticonvulsive, anxiolitice,nticonvulsive, anxiolitice,nticonvulsive, anxiolitice,nticonvulsive, anxiolitice,nticonvulsive, anxiolitice,nticonvulsive, anxiolitice,nticonvulsive, anxiolitice,nticonvulsive, anxiolitice, hipnoză  hipnoză  hipnoză  hipnoză  hipnoză  hipnoză  hipnoză  hipnoză 
somnolensomnolensomnolensomnolensomnolensomnolensomnolensomnolenŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă, dar , dar , dar , dar , dar , dar , dar , dar şşşşşşşşi ataxie.i ataxie.i ataxie.i ataxie.i ataxie.i ataxie.i ataxie.i ataxie.

ClonazepamClonazepamClonazepamClonazepamClonazepamClonazepamClonazepamClonazepam
-- asemănător cu diazepamul  asemănător cu diazepamul  asemănător cu diazepamul  asemănător cu diazepamul  asemănător cu diazepamul  asemănător cu diazepamul  asemănător cu diazepamul  asemănător cu diazepamul 
-- are are are are are are are are şşşşşşşşi aci aci aci aci aci aci aci acŃŃŃŃŃŃŃŃiune anticonvulsivă dar mai redusă ca fenobarbitalul iune anticonvulsivă dar mai redusă ca fenobarbitalul iune anticonvulsivă dar mai redusă ca fenobarbitalul iune anticonvulsivă dar mai redusă ca fenobarbitalul iune anticonvulsivă dar mai redusă ca fenobarbitalul iune anticonvulsivă dar mai redusă ca fenobarbitalul iune anticonvulsivă dar mai redusă ca fenobarbitalul iune anticonvulsivă dar mai redusă ca fenobarbitalul 
-- tolerantolerantolerantolerantolerantolerantolerantoleranŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă îîîîîîîîn decurs de o săptămână n decurs de o săptămână n decurs de o săptămână n decurs de o săptămână n decurs de o săptămână n decurs de o săptămână n decurs de o săptămână n decurs de o săptămână ((((((((şşşşşşşşi la diazepam)!i la diazepam)!i la diazepam)!i la diazepam)!i la diazepam)!i la diazepam)!i la diazepam)!i la diazepam)!

Midazolam Midazolam Midazolam Midazolam Midazolam Midazolam Midazolam Midazolam 
solubil solubil solubil solubil solubil solubil solubil solubil îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. E. E. E. E. E. E. E. Efecte asemănătoare cu cele ale diazepamuluifecte asemănătoare cu cele ale diazepamuluifecte asemănătoare cu cele ale diazepamuluifecte asemănătoare cu cele ale diazepamuluifecte asemănătoare cu cele ale diazepamuluifecte asemănătoare cu cele ale diazepamuluifecte asemănătoare cu cele ale diazepamuluifecte asemănătoare cu cele ale diazepamului........

Flumazenil Flumazenil Flumazenil Flumazenil Flumazenil Flumazenil Flumazenil Flumazenil 
un antagonist competitiv benzodiazepinic.un antagonist competitiv benzodiazepinic.un antagonist competitiv benzodiazepinic.un antagonist competitiv benzodiazepinic.un antagonist competitiv benzodiazepinic.un antagonist competitiv benzodiazepinic.un antagonist competitiv benzodiazepinic.un antagonist competitiv benzodiazepinic.



DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃi butirofenonicii butirofenonicii butirofenonicii butirofenonicii butirofenonicii butirofenonicii butirofenonicii butirofenonici



--Neuroleptice similare fenotiazinelor, dar Neuroleptice similare fenotiazinelor, dar Neuroleptice similare fenotiazinelor, dar Neuroleptice similare fenotiazinelor, dar Neuroleptice similare fenotiazinelor, dar Neuroleptice similare fenotiazinelor, dar Neuroleptice similare fenotiazinelor, dar Neuroleptice similare fenotiazinelor, dar 
-- efectul de blocare a efectul de blocare a efectul de blocare a efectul de blocare a efectul de blocare a efectul de blocare a efectul de blocare a efectul de blocare a receptorilor dopaminici receptorilor dopaminici receptorilor dopaminici receptorilor dopaminici receptorilor dopaminici receptorilor dopaminici receptorilor dopaminici receptorilor dopaminici e predominat.e predominat.e predominat.e predominat.e predominat.e predominat.e predominat.e predominat.

Droperidol Droperidol Droperidol Droperidol Droperidol Droperidol Droperidol Droperidol 
-- la câine e de la câine e de la câine e de la câine e de la câine e de la câine e de la câine e de la câine e de 400 ori mai400 ori mai400 ori mai400 ori mai400 ori mai400 ori mai400 ori mai400 ori mai activ decât clorpromazina. activ decât clorpromazina. activ decât clorpromazina. activ decât clorpromazina. activ decât clorpromazina. activ decât clorpromazina. activ decât clorpromazina. activ decât clorpromazina. 
-- Este un Este un Este un Este un Este un Este un Este un Este un antiemetic puternic. antiemetic puternic. antiemetic puternic. antiemetic puternic. antiemetic puternic. antiemetic puternic. antiemetic puternic. antiemetic puternic. 
-- durata de acdurata de acdurata de acdurata de acdurata de acdurata de acdurata de acdurata de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune = de aproximativ iune = de aproximativ iune = de aproximativ iune = de aproximativ iune = de aproximativ iune = de aproximativ iune = de aproximativ iune = de aproximativ 2 ore.2 ore.2 ore.2 ore.2 ore.2 ore.2 ore.2 ore.
-- medicament de primă urgenmedicament de primă urgenmedicament de primă urgenmedicament de primă urgenmedicament de primă urgenmedicament de primă urgenmedicament de primă urgenmedicament de primă urgenŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă îîîîîîîîn n n n n n n n şşşşşşşşoc traumatic oc traumatic oc traumatic oc traumatic oc traumatic oc traumatic oc traumatic oc traumatic 
-- scade scade scade scade scade scade scade scade şşşşşşşşi presiunea arterialăi presiunea arterialăi presiunea arterialăi presiunea arterialăi presiunea arterialăi presiunea arterialăi presiunea arterialăi presiunea arterială........

Azaperona Azaperona Azaperona Azaperona Azaperona Azaperona Azaperona Azaperona 
-- bun bun bun bun bun bun bun bun neurolepticneurolepticneurolepticneurolepticneurolepticneurolepticneurolepticneuroleptic pentru suine. pentru suine. pentru suine. pentru suine. pentru suine. pentru suine. pentru suine. pentru suine. 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: diminuarea stresuluidiminuarea stresuluidiminuarea stresuluidiminuarea stresuluidiminuarea stresuluidiminuarea stresuluidiminuarea stresuluidiminuarea stresului de transport, de transport, de transport, de transport, de transport, de transport, de transport, de transport, îîîîîîîînnnnnnnnŃŃŃŃŃŃŃŃărcareărcareărcareărcareărcareărcareărcareărcare, lotizare, cel , lotizare, cel , lotizare, cel , lotizare, cel , lotizare, cel , lotizare, cel , lotizare, cel , lotizare, cel 
din intervendin intervendin intervendin intervendin intervendin intervendin intervendin intervenŃŃŃŃŃŃŃŃiile chirurgicale, etc.iile chirurgicale, etc.iile chirurgicale, etc.iile chirurgicale, etc.iile chirurgicale, etc.iile chirurgicale, etc.iile chirurgicale, etc.iile chirurgicale, etc.



AnticonvulsivanteleAnticonvulsivanteleAnticonvulsivanteleAnticonvulsivanteleAnticonvulsivanteleAnticonvulsivanteleAnticonvulsivanteleAnticonvulsivantele



DepolarizareaDepolarizareaDepolarizareaDepolarizareaDepolarizareaDepolarizareaDepolarizareaDepolarizarea rapidă a membranei neuronale  rapidă a membranei neuronale  rapidă a membranei neuronale  rapidă a membranei neuronale  rapidă a membranei neuronale  rapidă a membranei neuronale  rapidă a membranei neuronale  rapidă a membranei neuronale = = = = = = = = 

-- alterarea funcalterarea funcalterarea funcalterarea funcalterarea funcalterarea funcalterarea funcalterarea funcŃŃŃŃŃŃŃŃionăriiionăriiionăriiionăriiionăriiionăriiionăriiionării pompei potasiupompei potasiupompei potasiupompei potasiupompei potasiupompei potasiupompei potasiupompei potasiu--------calciu, calciu, calciu, calciu, calciu, calciu, calciu, calciu, 

-- schimbareaschimbareaschimbareaschimbareaschimbareaschimbareaschimbareaschimbarea permeabilită permeabilită permeabilită permeabilită permeabilită permeabilită permeabilită permeabilităŃŃŃŃŃŃŃŃii m. celulare, ii m. celulare, ii m. celulare, ii m. celulare, ii m. celulare, ii m. celulare, ii m. celulare, ii m. celulare, 

-- schimbareaschimbareaschimbareaschimbareaschimbareaschimbareaschimbareaschimbarea concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃiei s. inhibitorii sau excitatorii neuronaleiei s. inhibitorii sau excitatorii neuronaleiei s. inhibitorii sau excitatorii neuronaleiei s. inhibitorii sau excitatorii neuronaleiei s. inhibitorii sau excitatorii neuronaleiei s. inhibitorii sau excitatorii neuronaleiei s. inhibitorii sau excitatorii neuronaleiei s. inhibitorii sau excitatorii neuronale

-- schimbarea metabolismului celular. schimbarea metabolismului celular. schimbarea metabolismului celular. schimbarea metabolismului celular. schimbarea metabolismului celular. schimbarea metabolismului celular. schimbarea metabolismului celular. schimbarea metabolismului celular. 

Crizele convulsiveCrizele convulsiveCrizele convulsiveCrizele convulsiveCrizele convulsiveCrizele convulsiveCrizele convulsiveCrizele convulsive pot fi: pot fi: pot fi: pot fi: pot fi: pot fi: pot fi: pot fi: 

-- primare (genetice)primare (genetice)primare (genetice)primare (genetice)primare (genetice)primare (genetice)primare (genetice)primare (genetice) sau sau sau sau sau sau sau sau secundare (dobândite).secundare (dobândite).secundare (dobândite).secundare (dobândite).secundare (dobândite).secundare (dobândite).secundare (dobândite).secundare (dobândite).

-- generalegeneralegeneralegeneralegeneralegeneralegeneralegenerale sau sau sau sau sau sau sau sau localelocalelocalelocalelocalelocalelocalelocale (focalizate). (focalizate). (focalizate). (focalizate). (focalizate). (focalizate). (focalizate). (focalizate). 

Originea acestor crize convulsive este Originea acestor crize convulsive este Originea acestor crize convulsive este Originea acestor crize convulsive este Originea acestor crize convulsive este Originea acestor crize convulsive este Originea acestor crize convulsive este Originea acestor crize convulsive este îîîîîîîîn cortexul cerebral.n cortexul cerebral.n cortexul cerebral.n cortexul cerebral.n cortexul cerebral.n cortexul cerebral.n cortexul cerebral.n cortexul cerebral.

EpilepsiaEpilepsiaEpilepsiaEpilepsiaEpilepsiaEpilepsiaEpilepsiaEpilepsia şşşşşşşşi i i i i i i i alte bolialte bolialte bolialte bolialte bolialte bolialte bolialte boli cu manifestări similare sunt datorate unor cu manifestări similare sunt datorate unor cu manifestări similare sunt datorate unor cu manifestări similare sunt datorate unor cu manifestări similare sunt datorate unor cu manifestări similare sunt datorate unor cu manifestări similare sunt datorate unor cu manifestări similare sunt datorate unor: : : : : : : : 

-- leziuni sau tumori la nivelul SNC, traumatisme craniene, leziuni sau tumori la nivelul SNC, traumatisme craniene, leziuni sau tumori la nivelul SNC, traumatisme craniene, leziuni sau tumori la nivelul SNC, traumatisme craniene, leziuni sau tumori la nivelul SNC, traumatisme craniene, leziuni sau tumori la nivelul SNC, traumatisme craniene, leziuni sau tumori la nivelul SNC, traumatisme craniene, leziuni sau tumori la nivelul SNC, traumatisme craniene, 

-- toxice exogene sau endogene, toxice exogene sau endogene, toxice exogene sau endogene, toxice exogene sau endogene, toxice exogene sau endogene, toxice exogene sau endogene, toxice exogene sau endogene, toxice exogene sau endogene, 

-- dezechilibru electrolitic, hipoglicemie, blocaj renal, hepatopadezechilibru electrolitic, hipoglicemie, blocaj renal, hepatopadezechilibru electrolitic, hipoglicemie, blocaj renal, hepatopadezechilibru electrolitic, hipoglicemie, blocaj renal, hepatopadezechilibru electrolitic, hipoglicemie, blocaj renal, hepatopadezechilibru electrolitic, hipoglicemie, blocaj renal, hepatopadezechilibru electrolitic, hipoglicemie, blocaj renal, hepatopadezechilibru electrolitic, hipoglicemie, blocaj renal, hepatopatiitiitiitiitiitiitiitii. . 



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Crizele convulsive sunt declanCrizele convulsive sunt declanCrizele convulsive sunt declanCrizele convulsive sunt declanCrizele convulsive sunt declanCrizele convulsive sunt declanCrizele convulsive sunt declanCrizele convulsive sunt declanşşşşşşşşate prin ate prin ate prin ate prin ate prin ate prin ate prin ate prin 
4 mecanisme:4 mecanisme:4 mecanisme:4 mecanisme:4 mecanisme:4 mecanisme:4 mecanisme:4 mecanisme:

1.1.1.1.1.1.1.1. Alterarea funcAlterarea funcAlterarea funcAlterarea funcAlterarea funcAlterarea funcAlterarea funcAlterarea funcŃŃŃŃŃŃŃŃională a mbională a mbională a mbională a mbională a mbională a mbională a mbională a mb. neuronale. neuronale. neuronale. neuronale. neuronale. neuronale. neuronale. neuronale =  =  =  =  =  =  =  = depolarizare excesivădepolarizare excesivădepolarizare excesivădepolarizare excesivădepolarizare excesivădepolarizare excesivădepolarizare excesivădepolarizare excesivă;;;;;;;;
2.2.2.2.2.2.2.2. Scăderea neurotransmiScăderea neurotransmiScăderea neurotransmiScăderea neurotransmiScăderea neurotransmiScăderea neurotransmiScăderea neurotransmiScăderea neurotransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătorilorătorilorătorilorătorilorătorilorătorilorătorilorătorilor inhibitoriinhibitoriinhibitoriinhibitoriinhibitoriinhibitoriinhibitoriinhibitori (GABA);(GABA);(GABA);(GABA);(GABA);(GABA);(GABA);(GABA);
3.3.3.3.3.3.3.3. CreCreCreCreCreCreCreCreşşşşşşşşterea neurotransmiterea neurotransmiterea neurotransmiterea neurotransmiterea neurotransmiterea neurotransmiterea neurotransmiterea neurotransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătorilor excitatoriătorilor excitatoriătorilor excitatoriătorilor excitatoriătorilor excitatoriătorilor excitatoriătorilor excitatoriătorilor excitatori (glutamat);(glutamat);(glutamat);(glutamat);(glutamat);(glutamat);(glutamat);(glutamat);
4.4.4.4.4.4.4.4. Alterarea concentraAlterarea concentraAlterarea concentraAlterarea concentraAlterarea concentraAlterarea concentraAlterarea concentraAlterarea concentraŃŃŃŃŃŃŃŃiei extracelulare a potasiului iei extracelulare a potasiului iei extracelulare a potasiului iei extracelulare a potasiului iei extracelulare a potasiului iei extracelulare a potasiului iei extracelulare a potasiului iei extracelulare a potasiului şşşşşşşşi calciului;i calciului;i calciului;i calciului;i calciului;i calciului;i calciului;i calciului;

Epilepsia poate fi controlatăEpilepsia poate fi controlatăEpilepsia poate fi controlatăEpilepsia poate fi controlatăEpilepsia poate fi controlatăEpilepsia poate fi controlatăEpilepsia poate fi controlatăEpilepsia poate fi controlată, d, d, d, d, d, d, d, dar nu poate fi tratatăar nu poate fi tratatăar nu poate fi tratatăar nu poate fi tratatăar nu poate fi tratatăar nu poate fi tratatăar nu poate fi tratatăar nu poate fi tratată. . . . . . . . 

La La La La La La La La câinicâinicâinicâinicâinicâinicâinicâini epilepsia poate fi epilepsia poate fi epilepsia poate fi epilepsia poate fi epilepsia poate fi epilepsia poate fi epilepsia poate fi epilepsia poate fi ŃŃŃŃŃŃŃŃinută sub control inută sub control inută sub control inută sub control inută sub control inută sub control inută sub control inută sub control îîîîîîîîn n n n n n n n 6060606060606060--------70%70%70%70%70%70%70%70% din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri, , , , , , , , 

cu tratament pe toată durata de viacu tratament pe toată durata de viacu tratament pe toată durata de viacu tratament pe toată durata de viacu tratament pe toată durata de viacu tratament pe toată durata de viacu tratament pe toată durata de viacu tratament pe toată durata de viaŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă. . . . . . . . 



FenobarbitalFenobarbitalFenobarbitalFenobarbitalFenobarbitalFenobarbitalFenobarbitalFenobarbital
-- deprimădeprimădeprimădeprimădeprimădeprimădeprimădeprimă centrul motor din cortexul cerebral, centrul motor din cortexul cerebral, centrul motor din cortexul cerebral, centrul motor din cortexul cerebral, centrul motor din cortexul cerebral, centrul motor din cortexul cerebral, centrul motor din cortexul cerebral, centrul motor din cortexul cerebral, 
-- unul dintre cele unul dintre cele unul dintre cele unul dintre cele unul dintre cele unul dintre cele unul dintre cele unul dintre cele mai potentemai potentemai potentemai potentemai potentemai potentemai potentemai potente medicamente anticonvulsive.medicamente anticonvulsive.medicamente anticonvulsive.medicamente anticonvulsive.medicamente anticonvulsive.medicamente anticonvulsive.medicamente anticonvulsive.medicamente anticonvulsive.

PentobarbitalPentobarbitalPentobarbitalPentobarbitalPentobarbitalPentobarbitalPentobarbitalPentobarbital
-- administrat administrat administrat administrat administrat administrat administrat administrat i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,
-- cel mai eficace medicament la câinii cu epilepsie la care cel mai eficace medicament la câinii cu epilepsie la care cel mai eficace medicament la câinii cu epilepsie la care cel mai eficace medicament la câinii cu epilepsie la care cel mai eficace medicament la câinii cu epilepsie la care cel mai eficace medicament la câinii cu epilepsie la care cel mai eficace medicament la câinii cu epilepsie la care cel mai eficace medicament la câinii cu epilepsie la care 
alte medicamente nu au avut rezultatele scontate.alte medicamente nu au avut rezultatele scontate.alte medicamente nu au avut rezultatele scontate.alte medicamente nu au avut rezultatele scontate.alte medicamente nu au avut rezultatele scontate.alte medicamente nu au avut rezultatele scontate.alte medicamente nu au avut rezultatele scontate.alte medicamente nu au avut rezultatele scontate.        
-- pentobarbitalul să fie administrat cu pruden pentobarbitalul să fie administrat cu pruden pentobarbitalul să fie administrat cu pruden pentobarbitalul să fie administrat cu pruden pentobarbitalul să fie administrat cu pruden pentobarbitalul să fie administrat cu pruden pentobarbitalul să fie administrat cu pruden pentobarbitalul să fie administrat cu prudenŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă........

PrimidonulPrimidonulPrimidonulPrimidonulPrimidonulPrimidonulPrimidonulPrimidonul
-- similar cu fenobarbitalul similar cu fenobarbitalul similar cu fenobarbitalul similar cu fenobarbitalul similar cu fenobarbitalul similar cu fenobarbitalul similar cu fenobarbitalul similar cu fenobarbitalul, h, h, h, h, h, h, h, hepatotoxicitate mai ridicatăepatotoxicitate mai ridicatăepatotoxicitate mai ridicatăepatotoxicitate mai ridicatăepatotoxicitate mai ridicatăepatotoxicitate mai ridicatăepatotoxicitate mai ridicatăepatotoxicitate mai ridicată........

FenitoinaFenitoinaFenitoinaFenitoinaFenitoinaFenitoinaFenitoinaFenitoina
-- deprimă centrul motor din cortexul cerebral deprimă centrul motor din cortexul cerebral deprimă centrul motor din cortexul cerebral deprimă centrul motor din cortexul cerebral deprimă centrul motor din cortexul cerebral deprimă centrul motor din cortexul cerebral deprimă centrul motor din cortexul cerebral deprimă centrul motor din cortexul cerebral, , , , , , , , 
-- dar nu afecteze dar nu afecteze dar nu afecteze dar nu afecteze dar nu afecteze dar nu afecteze dar nu afecteze dar nu afecteze şşşşşşşşi area senzorială din cortexi area senzorială din cortexi area senzorială din cortexi area senzorială din cortexi area senzorială din cortexi area senzorială din cortexi area senzorială din cortexi area senzorială din cortex........



Excitantele Excitantele Excitantele Excitantele Excitantele Excitantele Excitantele Excitantele 
SNCSNCSNCSNCSNCSNCSNCSNC



AnalepticeleAnalepticeleAnalepticeleAnalepticeleAnalepticeleAnalepticeleAnalepticeleAnalepticele



Un mare număr de medicamente determină stimularea SNCUn mare număr de medicamente determină stimularea SNCUn mare număr de medicamente determină stimularea SNCUn mare număr de medicamente determină stimularea SNCUn mare număr de medicamente determină stimularea SNCUn mare număr de medicamente determină stimularea SNCUn mare număr de medicamente determină stimularea SNCUn mare număr de medicamente determină stimularea SNC. . . . . . . . 
-- unele pot fi folosite pentru efectele terapeutice, unele pot fi folosite pentru efectele terapeutice, unele pot fi folosite pentru efectele terapeutice, unele pot fi folosite pentru efectele terapeutice, unele pot fi folosite pentru efectele terapeutice, unele pot fi folosite pentru efectele terapeutice, unele pot fi folosite pentru efectele terapeutice, unele pot fi folosite pentru efectele terapeutice, 
-- altele sunt considerate toxice (ex. nicotina, stricnina).altele sunt considerate toxice (ex. nicotina, stricnina).altele sunt considerate toxice (ex. nicotina, stricnina).altele sunt considerate toxice (ex. nicotina, stricnina).altele sunt considerate toxice (ex. nicotina, stricnina).altele sunt considerate toxice (ex. nicotina, stricnina).altele sunt considerate toxice (ex. nicotina, stricnina).altele sunt considerate toxice (ex. nicotina, stricnina).
Acestea Acestea Acestea Acestea Acestea Acestea Acestea Acestea excită nevraxulexcită nevraxulexcită nevraxulexcită nevraxulexcită nevraxulexcită nevraxulexcită nevraxulexcită nevraxul, d, d, d, d, d, d, d, dar după excitare se instalează o ar după excitare se instalează o ar după excitare se instalează o ar după excitare se instalează o ar după excitare se instalează o ar după excitare se instalează o ar după excitare se instalează o ar după excitare se instalează o 
perioadă de deprimareperioadă de deprimareperioadă de deprimareperioadă de deprimareperioadă de deprimareperioadă de deprimareperioadă de deprimareperioadă de deprimare. . . . . . . . 

Unele excitaUnele excitaUnele excitaUnele excitaUnele excitaUnele excitaUnele excitaUnele excitaŃŃŃŃŃŃŃŃii acii acii acii acii acii acii acii acŃŃŃŃŃŃŃŃionează asupraionează asupraionează asupraionează asupraionează asupraionează asupraionează asupraionează asupra::::::::

-- encefaluluiencefaluluiencefaluluiencefaluluiencefaluluiencefaluluiencefaluluiencefalului: : : : : : : : cafeina, pentetrazolul, cafeina, pentetrazolul, cafeina, pentetrazolul, cafeina, pentetrazolul, cafeina, pentetrazolul, cafeina, pentetrazolul, cafeina, pentetrazolul, cafeina, pentetrazolul, 
-- bulbului:bulbului:bulbului:bulbului:bulbului:bulbului:bulbului:bulbului: camforul, lobelina, camforul, lobelina, camforul, lobelina, camforul, lobelina, camforul, lobelina, camforul, lobelina, camforul, lobelina, camforul, lobelina, 
-- măduveimăduveimăduveimăduveimăduveimăduveimăduveimăduvei: : : : : : : : stricnina. stricnina. stricnina. stricnina. stricnina. stricnina. stricnina. stricnina. 

Toate excitantele SNC sunt, Toate excitantele SNC sunt, Toate excitantele SNC sunt, Toate excitantele SNC sunt, Toate excitantele SNC sunt, Toate excitantele SNC sunt, Toate excitantele SNC sunt, Toate excitantele SNC sunt, îîîîîîîîn doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari toxice, toxice, toxice, toxice, toxice, toxice, toxice, toxice, 

ProvoacăProvoacăProvoacăProvoacăProvoacăProvoacăProvoacăProvoacă:::::::: convulsii, epuizare, paralizii mortale.convulsii, epuizare, paralizii mortale.convulsii, epuizare, paralizii mortale.convulsii, epuizare, paralizii mortale.convulsii, epuizare, paralizii mortale.convulsii, epuizare, paralizii mortale.convulsii, epuizare, paralizii mortale.convulsii, epuizare, paralizii mortale.
Dozele terapeutice = Dozele terapeutice = Dozele terapeutice = Dozele terapeutice = Dozele terapeutice = Dozele terapeutice = Dozele terapeutice = Dozele terapeutice = restabilesc funcrestabilesc funcrestabilesc funcrestabilesc funcrestabilesc funcrestabilesc funcrestabilesc funcrestabilesc funcŃŃŃŃŃŃŃŃiile slăbite ale centrilor iile slăbite ale centrilor iile slăbite ale centrilor iile slăbite ale centrilor iile slăbite ale centrilor iile slăbite ale centrilor iile slăbite ale centrilor iile slăbite ale centrilor 
nervonervonervonervonervonervonervonervoşşşşşşşşiiiiiiii cu mare importancu mare importancu mare importancu mare importancu mare importancu mare importancu mare importancu mare importanŃŃŃŃŃŃŃŃă pentru organismă pentru organismă pentru organismă pentru organismă pentru organismă pentru organismă pentru organismă pentru organism, d, d, d, d, d, d, d, din care cauză in care cauză in care cauză in care cauză in care cauză in care cauză in care cauză in care cauză 
sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt analeptice cardioanaleptice cardioanaleptice cardioanaleptice cardioanaleptice cardioanaleptice cardioanaleptice cardioanaleptice cardio--------vasculare vasculare vasculare vasculare vasculare vasculare vasculare vasculare şşşşşşşşi respiratorii. i respiratorii. i respiratorii. i respiratorii. i respiratorii. i respiratorii. i respiratorii. i respiratorii. 
ÎÎÎÎÎÎÎÎn plus au funcn plus au funcn plus au funcn plus au funcn plus au funcn plus au funcn plus au funcn plus au funcŃŃŃŃŃŃŃŃia de cardioexcitareia de cardioexcitareia de cardioexcitareia de cardioexcitareia de cardioexcitareia de cardioexcitareia de cardioexcitareia de cardioexcitare........



DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii metilxantineiii metilxantineiii metilxantineiii metilxantineiii metilxantineiii metilxantineiii metilxantineiii metilxantinei



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

AceAceAceAceAceAceAceAceşşşşşşşşti derivati derivati derivati derivati derivati derivati derivati derivaŃŃŃŃŃŃŃŃi cuprind:i cuprind:i cuprind:i cuprind:i cuprind:i cuprind:i cuprind:i cuprind:

-- cafeinacafeinacafeinacafeinacafeinacafeinacafeinacafeina -------- 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% -------- îîîîîîîîn boabele de cafea, n boabele de cafea, n boabele de cafea, n boabele de cafea, n boabele de cafea, n boabele de cafea, n boabele de cafea, n boabele de cafea, 

-- teofilinateofilinateofilinateofilinateofilinateofilinateofilinateofilina -------- 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% -------- îîîîîîîîn frunzele de ceai n frunzele de ceai n frunzele de ceai n frunzele de ceai n frunzele de ceai n frunzele de ceai n frunzele de ceai n frunzele de ceai şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- teobromina.teobromina.teobromina.teobromina.teobromina.teobromina.teobromina.teobromina.

Efect:Efect:Efect:Efect:Efect:Efect:Efect:Efect:
-- stimulator al SNC, stimulator al SNC, stimulator al SNC, stimulator al SNC, stimulator al SNC, stimulator al SNC, stimulator al SNC, stimulator al SNC, 

-- vasodilatator coronarian vasodilatator coronarian vasodilatator coronarian vasodilatator coronarian vasodilatator coronarian vasodilatator coronarian vasodilatator coronarian vasodilatator coronarian şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- diuretic diuretic diuretic diuretic diuretic diuretic diuretic diuretic, , , , , , , , 

cel mai important pentru medicina veterinarăcel mai important pentru medicina veterinarăcel mai important pentru medicina veterinarăcel mai important pentru medicina veterinarăcel mai important pentru medicina veterinarăcel mai important pentru medicina veterinarăcel mai important pentru medicina veterinarăcel mai important pentru medicina veterinară:::::::: cafeinacafeinacafeinacafeinacafeinacafeinacafeinacafeina



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Cafeina Cafeina Cafeina Cafeina Cafeina Cafeina Cafeina Cafeina (Guaranina, Teina)(Guaranina, Teina)

-- alcaloidul alcaloidul alcaloidul alcaloidul alcaloidul alcaloidul alcaloidul alcaloidul îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n:
-- seminseminseminseminseminseminseminseminŃŃŃŃŃŃŃŃe e e e e e e e de cafea de cafea de cafea de cafea de cafea de cafea de cafea de cafea (Coffea arabica)(Coffea arabica)(Coffea arabica)(Coffea arabica)(Coffea arabica)(Coffea arabica)(Coffea arabica)(Coffea arabica),,,,,,,,

-- frunze de frunze de frunze de frunze de frunze de frunze de frunze de frunze de ceai (ceai (ceai (ceai (ceai (ceai (ceai (ceai (Thea sinensis),Thea sinensis),Thea sinensis),Thea sinensis),Thea sinensis),Thea sinensis),Thea sinensis),Thea sinensis),

-- seminseminseminseminseminseminseminseminŃŃŃŃŃŃŃŃe de e de e de e de e de e de e de e de cola (cola (cola (cola (cola (cola (cola (cola (Cola nitidaCola nitidaCola nitidaCola nitidaCola nitidaCola nitidaCola nitidaCola nitida),),),),),),),),
-- seminseminseminseminseminseminseminseminŃŃŃŃŃŃŃŃe de e de e de e de e de e de e de e de cacao (cacao (cacao (cacao (cacao (cacao (cacao (cacao (Theobroma cacaoTheobroma cacaoTheobroma cacaoTheobroma cacaoTheobroma cacaoTheobroma cacaoTheobroma cacaoTheobroma cacao).).).).).).).).
-- excită excită excită excită excită excită excită excită:::::::: centrii respiratori, vasomotori, vagali depresacentrii respiratori, vasomotori, vagali depresacentrii respiratori, vasomotori, vagali depresacentrii respiratori, vasomotori, vagali depresacentrii respiratori, vasomotori, vagali depresacentrii respiratori, vasomotori, vagali depresacentrii respiratori, vasomotori, vagali depresacentrii respiratori, vasomotori, vagali depresaŃŃŃŃŃŃŃŃi.i.i.i.i.i.i.i.
-- măremăremăremăremăremăremăremăreşşşşşşşşte:te:te:te:te:te:te:te: excitabilitatea neuronilor corticali,excitabilitatea neuronilor corticali,excitabilitatea neuronilor corticali,excitabilitatea neuronilor corticali,excitabilitatea neuronilor corticali,excitabilitatea neuronilor corticali,excitabilitatea neuronilor corticali,excitabilitatea neuronilor corticali, îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăŃŃŃŃŃŃŃŃindindindindindindindind
funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃiile psihosenzoriale (creiile psihosenzoriale (creiile psihosenzoriale (creiile psihosenzoriale (creiile psihosenzoriale (creiile psihosenzoriale (creiile psihosenzoriale (creiile psihosenzoriale (creşşşşşşşşte efortul intelectual), mai ales te efortul intelectual), mai ales te efortul intelectual), mai ales te efortul intelectual), mai ales te efortul intelectual), mai ales te efortul intelectual), mai ales te efortul intelectual), mai ales te efortul intelectual), mai ales 
când SNC e depresat. când SNC e depresat. când SNC e depresat. când SNC e depresat. când SNC e depresat. când SNC e depresat. când SNC e depresat. când SNC e depresat. 
-- îîîîîîîîn surmenajn surmenajn surmenajn surmenajn surmenajn surmenajn surmenajn surmenaj = = = = = = = = efecte inverseefecte inverseefecte inverseefecte inverseefecte inverseefecte inverseefecte inverseefecte inverse = = = = = = = = efecte paradoxale.efecte paradoxale.efecte paradoxale.efecte paradoxale.efecte paradoxale.efecte paradoxale.efecte paradoxale.efecte paradoxale.
-- excităexcităexcităexcităexcităexcităexcităexcită:::::::: c. respiratori, vasomotori, vagali, când sunt depresac. respiratori, vasomotori, vagali, când sunt depresac. respiratori, vasomotori, vagali, când sunt depresac. respiratori, vasomotori, vagali, când sunt depresac. respiratori, vasomotori, vagali, când sunt depresac. respiratori, vasomotori, vagali, când sunt depresac. respiratori, vasomotori, vagali, când sunt depresac. respiratori, vasomotori, vagali, când sunt depresaŃŃŃŃŃŃŃŃi. i. i. i. i. i. i. i. 
-- dozele mari:dozele mari:dozele mari:dozele mari:dozele mari:dozele mari:dozele mari:dozele mari: excită m excită m excită m excită m excită m excită m excită m excită m. s. s. s. s. s. s. s. spinăriipinăriipinăriipinăriipinăriipinăriipinăriipinării, c, c, c, c, c, c, c, crescând activitatea reflexărescând activitatea reflexărescând activitatea reflexărescând activitatea reflexărescând activitatea reflexărescând activitatea reflexărescând activitatea reflexărescând activitatea reflexă........



-- doze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze mari = = = = = = = = vasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃie renalăie renalăie renalăie renalăie renalăie renalăie renalăie renală = = = = = = = = cofeina, diuretic infidelcofeina, diuretic infidelcofeina, diuretic infidelcofeina, diuretic infidelcofeina, diuretic infidelcofeina, diuretic infidelcofeina, diuretic infidelcofeina, diuretic infidel
-- presiunea sângeluipresiunea sângeluipresiunea sângeluipresiunea sângeluipresiunea sângeluipresiunea sângeluipresiunea sângeluipresiunea sângelui = influen= influen= influen= influen= influen= influen= influen= influenŃŃŃŃŃŃŃŃată de ată de ată de ată de ată de ată de ată de ată de stimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimularea centrului centrului centrului centrului centrului centrului centrului centrului 
vasomotor vasomotor vasomotor vasomotor vasomotor vasomotor vasomotor vasomotor şşşşşşşşi prin i prin i prin i prin i prin i prin i prin i prin vasodilatarevasodilatarevasodilatarevasodilatarevasodilatarevasodilatarevasodilatarevasodilatare prin prin prin prin prin prin prin prin stimularea c. vagal.stimularea c. vagal.stimularea c. vagal.stimularea c. vagal.stimularea c. vagal.stimularea c. vagal.stimularea c. vagal.stimularea c. vagal.
-- excităexcităexcităexcităexcităexcităexcităexcită c. termoregulatorc. termoregulatorc. termoregulatorc. termoregulatorc. termoregulatorc. termoregulatorc. termoregulatorc. termoregulator: la doze terapeutice temperatura : la doze terapeutice temperatura : la doze terapeutice temperatura : la doze terapeutice temperatura : la doze terapeutice temperatura : la doze terapeutice temperatura : la doze terapeutice temperatura : la doze terapeutice temperatura 
crecrecrecrecrecrecrecreșșșșșșșște cu te cu te cu te cu te cu te cu te cu te cu 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ººººººººC,C,C,C,C,C,C,C, iar la iar la iar la iar la iar la iar la iar la iar la doze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze mari, cu , cu , cu , cu , cu , cu , cu , cu 11111111--------22222222ººººººººC.C.C.C.C.C.C.C.
-- p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o. măremăremăremăremăremăremăremăreşşşşşşşşte reflexivitateate reflexivitateate reflexivitateate reflexivitateate reflexivitateate reflexivitateate reflexivitateate reflexivitatea şşşşşşşşi prin intermediul vagului funci prin intermediul vagului funci prin intermediul vagului funci prin intermediul vagului funci prin intermediul vagului funci prin intermediul vagului funci prin intermediul vagului funci prin intermediul vagului funcŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia 
secretomotorie gi,secretomotorie gi,secretomotorie gi,secretomotorie gi,secretomotorie gi,secretomotorie gi,secretomotorie gi,secretomotorie gi, acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionând antispasmotic faionând antispasmotic faionând antispasmotic faionând antispasmotic faionând antispasmotic faionând antispasmotic faionând antispasmotic faionând antispasmotic faŃŃŃŃŃŃŃŃă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 
netedă intestinalănetedă intestinalănetedă intestinalănetedă intestinalănetedă intestinalănetedă intestinalănetedă intestinalănetedă intestinală. . . . . . . . 
-- aceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaşşşşşşşşi aci aci aci aci aci aci aci acŃŃŃŃŃŃŃŃiune o exercită iune o exercită iune o exercită iune o exercită iune o exercită iune o exercită iune o exercită iune o exercită şşşşşşşşi asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra musculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronşşşşşşşşiceiceiceiceiceiceiceice........
-- dedededededededeşşşşşşşşi pui pui pui pui pui pui pui puŃŃŃŃŃŃŃŃin toxicăin toxicăin toxicăin toxicăin toxicăin toxicăin toxicăin toxică, , , , , , , , îîîîîîîîn doze exagerate = intoxican doze exagerate = intoxican doze exagerate = intoxican doze exagerate = intoxican doze exagerate = intoxican doze exagerate = intoxican doze exagerate = intoxican doze exagerate = intoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii: nelininelininelininelininelininelininelininelinişşşşşşşşte, te, te, te, te, te, te, te, 
hiperreflectivitate, palpitahiperreflectivitate, palpitahiperreflectivitate, palpitahiperreflectivitate, palpitahiperreflectivitate, palpitahiperreflectivitate, palpitahiperreflectivitate, palpitahiperreflectivitate, palpitaŃŃŃŃŃŃŃŃii, moarte: oprirea cordului ii, moarte: oprirea cordului ii, moarte: oprirea cordului ii, moarte: oprirea cordului ii, moarte: oprirea cordului ii, moarte: oprirea cordului ii, moarte: oprirea cordului ii, moarte: oprirea cordului îîîîîîîîn n n n n n n n 
sistolăsistolăsistolăsistolăsistolăsistolăsistolăsistolă. . . . . . . . 
-- ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca: analeptic cardiovascular analeptic cardiovascular analeptic cardiovascular analeptic cardiovascular analeptic cardiovascular analeptic cardiovascular analeptic cardiovascular analeptic cardiovascular şşşşşşşşi respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respirator la la la la la la la la animale animale animale animale animale animale animale animale 
epuizate, epuizate, epuizate, epuizate, epuizate, epuizate, epuizate, epuizate, îîîîîîîîn boli infecn boli infecn boli infecn boli infecn boli infecn boli infecn boli infecn boli infecŃŃŃŃŃŃŃŃioase:ioase:ioase:ioase:ioase:ioase:ioase:ioase: 22222222--------8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g la la la la la la la la AMAMAMAMAMAMAMAM şşşşşşşşi i i i i i i i 0,10,10,10,10,10,10,10,1--------0,5g 0,5g 0,5g 0,5g 0,5g 0,5g 0,5g 0,5g la la la la la la la la câine.câine.câine.câine.câine.câine.câine.câine.
-- cel mai adesea se folosecel mai adesea se folosecel mai adesea se folosecel mai adesea se folosecel mai adesea se folosecel mai adesea se folosecel mai adesea se folosecel mai adesea se foloseşşşşşşşşte te te te te te te te cofeina natriubenzoică cofeina natriubenzoică cofeina natriubenzoică cofeina natriubenzoică cofeina natriubenzoică cofeina natriubenzoică cofeina natriubenzoică cofeina natriubenzoică 25%.25%.25%.25%.25%.25%.25%.25%.
-- îîîîîîîîn colaps se injectează la  n colaps se injectează la  n colaps se injectează la  n colaps se injectează la  n colaps se injectează la  n colaps se injectează la  n colaps se injectează la  n colaps se injectează la  AM, i.v., 5gAM, i.v., 5gAM, i.v., 5gAM, i.v., 5gAM, i.v., 5gAM, i.v., 5gAM, i.v., 5gAM, i.v., 5g îîîîîîîîn 4n 4n 4n 4n 4n 4n 4n 40ml 0ml 0ml 0ml 0ml 0ml 0ml 0ml apă distilatăapă distilatăapă distilatăapă distilatăapă distilatăapă distilatăapă distilatăapă distilată........



CamforulCamforulCamforulCamforulCamforulCamforulCamforulCamforul
-- asupra indivizilor sănătoasupra indivizilor sănătoasupra indivizilor sănătoasupra indivizilor sănătoasupra indivizilor sănătoasupra indivizilor sănătoasupra indivizilor sănătoasupra indivizilor sănătoşşşşşşşşiiiiiiii nu acnu acnu acnu acnu acnu acnu acnu acŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează, dar la , dar la , dar la , dar la , dar la , dar la , dar la , dar la animalele cu animalele cu animalele cu animalele cu animalele cu animalele cu animalele cu animalele cu 
tulburări respiratoriitulburări respiratoriitulburări respiratoriitulburări respiratoriitulburări respiratoriitulburări respiratoriitulburări respiratoriitulburări respiratorii,,,,,,,, cardiocardiocardiocardiocardiocardiocardiocardio--------vasculare sau vasculare sau vasculare sau vasculare sau vasculare sau vasculare sau vasculare sau vasculare sau îîîîîîîîn cazul deprimării n cazul deprimării n cazul deprimării n cazul deprimării n cazul deprimării n cazul deprimării n cazul deprimării n cazul deprimării 
centrilor nervocentrilor nervocentrilor nervocentrilor nervocentrilor nervocentrilor nervocentrilor nervocentrilor nervoşşşşşşşşi superiori = i superiori = i superiori = i superiori = i superiori = i superiori = i superiori = i superiori = efecte stimulatorii.efecte stimulatorii.efecte stimulatorii.efecte stimulatorii.efecte stimulatorii.efecte stimulatorii.efecte stimulatorii.efecte stimulatorii.
-- comparativ cu cofeina,comparativ cu cofeina,comparativ cu cofeina,comparativ cu cofeina,comparativ cu cofeina,comparativ cu cofeina,comparativ cu cofeina,comparativ cu cofeina, îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeeeşşşşşşşşte te te te te te te te amplitudineaamplitudineaamplitudineaamplitudineaamplitudineaamplitudineaamplitudineaamplitudinea
respirarespirarespirarespirarespirarespirarespirarespiraŃŃŃŃŃŃŃŃiei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, maimaimaimaimaimaimaimai pupupupupupupupuŃŃŃŃŃŃŃŃin ritmicitateain ritmicitateain ritmicitateain ritmicitateain ritmicitateain ritmicitateain ritmicitateain ritmicitatea ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. 
-- efect efect efect efect efect efect efect efect favorabil favorabil favorabil favorabil favorabil favorabil favorabil favorabil asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra corduluicorduluicorduluicorduluicorduluicorduluicorduluicordului îîîîîîîîn n n n n n n n 15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min. după injectare  după injectare  după injectare  după injectare  după injectare  după injectare  după injectare  după injectare s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.
sau sau sau sau sau sau sau sau i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m. şşşşşşşşi dureazăi dureazăi dureazăi dureazăi dureazăi dureazăi dureazăi durează ore.ore.ore.ore.ore.ore.ore.ore.
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: reflexăreflexăreflexăreflexăreflexăreflexăreflexăreflexă,,,,,,,, cu punct de plecare locul injeccu punct de plecare locul injeccu punct de plecare locul injeccu punct de plecare locul injeccu punct de plecare locul injeccu punct de plecare locul injeccu punct de plecare locul injeccu punct de plecare locul injecŃŃŃŃŃŃŃŃiei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, cât cât cât cât cât cât cât cât şşşşşşşşi i i i i i i i 
directădirectădirectădirectădirectădirectădirectădirectă,,,,,,,, acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionând asupra SNC ionând asupra SNC ionând asupra SNC ionând asupra SNC ionând asupra SNC ionând asupra SNC ionând asupra SNC ionând asupra SNC şşşşşşşşi cordului. i cordului. i cordului. i cordului. i cordului. i cordului. i cordului. i cordului. 
-- prin prin prin prin prin prin prin prin stimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimularea centrului vasomotor depresat centrului vasomotor depresat centrului vasomotor depresat centrului vasomotor depresat centrului vasomotor depresat centrului vasomotor depresat centrului vasomotor depresat centrului vasomotor depresat şşşşşşşşi ai ai ai ai ai ai ai a travaliului travaliului travaliului travaliului travaliului travaliului travaliului travaliului 
cardiac, presiucardiac, presiucardiac, presiucardiac, presiucardiac, presiucardiac, presiucardiac, presiucardiac, presiunea sanguină se restaureazănea sanguină se restaureazănea sanguină se restaureazănea sanguină se restaureazănea sanguină se restaureazănea sanguină se restaureazănea sanguină se restaureazănea sanguină se restaurează. . . . . . . . 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune antifebrilăiune antifebrilăiune antifebrilăiune antifebrilăiune antifebrilăiune antifebrilăiune antifebrilăiune antifebrilă = vasodilata= vasodilata= vasodilata= vasodilata= vasodilata= vasodilata= vasodilata= vasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune antiseptică antiseptică antiseptică antiseptică antiseptică antiseptică antiseptică antiseptică şşşşşşşşi i i i i i i i sudorificăsudorificăsudorificăsudorificăsudorificăsudorificăsudorificăsudorifică........ E puE puE puE puE puE puE puE puŃŃŃŃŃŃŃŃin toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. 
-- eliminarea renală eliminarea renală eliminarea renală eliminarea renală eliminarea renală eliminarea renală eliminarea renală eliminarea renală şşşşşşşşi prin gl. bronhice: i prin gl. bronhice: i prin gl. bronhice: i prin gl. bronhice: i prin gl. bronhice: i prin gl. bronhice: i prin gl. bronhice: i prin gl. bronhice: diureza diureza diureza diureza diureza diureza diureza diureza şşşşşşşşi expectorai expectorai expectorai expectorai expectorai expectorai expectorai expectoraŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie........
-- folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit uleiul camforatuleiul camforatuleiul camforatuleiul camforatuleiul camforatuleiul camforatuleiul camforatuleiul camforat 1010101010101010--------20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%, de de de de de de de de 22222222--------3 ori/zi.3 ori/zi.3 ori/zi.3 ori/zi.3 ori/zi.3 ori/zi.3 ori/zi.3 ori/zi.
-- îîîîîîîîn administrări in administrări in administrări in administrări in administrări in administrări in administrări in administrări i.v. se folose.v. se folose.v. se folose.v. se folose.v. se folose.v. se folose.v. se folose.v. se foloseşşşşşşşşte te te te te te te te solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃia clorurată izotonicăia clorurată izotonicăia clorurată izotonicăia clorurată izotonicăia clorurată izotonicăia clorurată izotonicăia clorurată izotonicăia clorurată izotonică........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Pentetrazolul Pentetrazolul Pentetrazolul Pentetrazolul Pentetrazolul Pentetrazolul Pentetrazolul Pentetrazolul (Cardiazol; Penthazol)(Cardiazol; Penthazol)

-- solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie 10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%, îîîîîîîîn fiole n fiole n fiole n fiole n fiole n fiole n fiole n fiole de 5de 5de 5de 5de 5de 5de 5de 5--------10 ml.10 ml.10 ml.10 ml.10 ml.10 ml.10 ml.10 ml.        
-- se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează i.m., s.c.i.m., s.c.i.m., s.c.i.m., s.c.i.m., s.c.i.m., s.c.i.m., s.c.i.m., s.c. sau sau sau sau sau sau sau sau i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v., îîîîîîîîn anumite situan anumite situan anumite situan anumite situan anumite situan anumite situan anumite situan anumite situaŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii şşşşşşşşi i i i i i i i p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.
-- îîîîîîîîn organism se n organism se n organism se n organism se n organism se n organism se n organism se n organism se inactivează repedeinactivează repedeinactivează repedeinactivează repedeinactivează repedeinactivează repedeinactivează repedeinactivează repede, trebuind, administrate la , trebuind, administrate la , trebuind, administrate la , trebuind, administrate la , trebuind, administrate la , trebuind, administrate la , trebuind, administrate la , trebuind, administrate la 11111111--------
2 ore2 ore2 ore2 ore2 ore2 ore2 ore2 ore. . . . . . . . Nu se cumuleazăNu se cumuleazăNu se cumuleazăNu se cumuleazăNu se cumuleazăNu se cumuleazăNu se cumuleazăNu se cumulează. . . . . . . . 
-- dozele mici, dozele mici, dozele mici, dozele mici, dozele mici, dozele mici, dozele mici, dozele mici, stimulatoare:stimulatoare:stimulatoare:stimulatoare:stimulatoare:stimulatoare:stimulatoare:stimulatoare: SNC, cardiovascular, respirator. SNC, cardiovascular, respirator. SNC, cardiovascular, respirator. SNC, cardiovascular, respirator. SNC, cardiovascular, respirator. SNC, cardiovascular, respirator. SNC, cardiovascular, respirator. SNC, cardiovascular, respirator. 
-- cel cel cel cel cel cel cel cel mai bun antagonistmai bun antagonistmai bun antagonistmai bun antagonistmai bun antagonistmai bun antagonistmai bun antagonistmai bun antagonist fafafafafafafafaŃŃŃŃŃŃŃŃă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de hipnotice hipnotice hipnotice hipnotice hipnotice hipnotice hipnotice hipnotice şşşşşşşşi narcoticei narcoticei narcoticei narcoticei narcoticei narcoticei narcoticei narcotice, , , , , , , , 
animalele se trezesc instantaneu. animalele se trezesc instantaneu. animalele se trezesc instantaneu. animalele se trezesc instantaneu. animalele se trezesc instantaneu. animalele se trezesc instantaneu. animalele se trezesc instantaneu. animalele se trezesc instantaneu. 
-- doze mari, i.v. = doze mari, i.v. = doze mari, i.v. = doze mari, i.v. = doze mari, i.v. = doze mari, i.v. = doze mari, i.v. = doze mari, i.v. = convulsii clonice.convulsii clonice.convulsii clonice.convulsii clonice.convulsii clonice.convulsii clonice.convulsii clonice.convulsii clonice.

Nicetamida Nicetamida Nicetamida Nicetamida Nicetamida Nicetamida Nicetamida Nicetamida (Coramida; Cordiamina)(Coramida; Cordiamina)
-- solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 25%.25%.25%.25%.25%.25%.25%.25%.
-- stimulant sigur fastimulant sigur fastimulant sigur fastimulant sigur fastimulant sigur fastimulant sigur fastimulant sigur fastimulant sigur faŃŃŃŃŃŃŃŃă de centrul respiratoră de centrul respiratoră de centrul respiratoră de centrul respiratoră de centrul respiratoră de centrul respiratoră de centrul respiratoră de centrul respirator,,,,,,,,

-- nunununununununu e cardioexcitante cardioexcitante cardioexcitante cardioexcitante cardioexcitante cardioexcitante cardioexcitante cardioexcitant. . . . . . . . 



Stricnina Stricnina Stricnina Stricnina Stricnina Stricnina Stricnina Stricnina 
-- alcaloid care alcaloid care alcaloid care alcaloid care alcaloid care alcaloid care alcaloid care alcaloid care, a, a, a, a, a, a, a, alături de lături de lături de lături de lături de lături de lături de lături de brucinăbrucinăbrucinăbrucinăbrucinăbrucinăbrucinăbrucină şşşşşşşşi i i i i i i i vomicinăvomicinăvomicinăvomicinăvomicinăvomicinăvomicinăvomicină se găse se găse se găse se găse se găse se găse se găse se găseşşşşşşşşte te te te te te te te îîîîîîîîn n n n n n n n 
seminseminseminseminseminseminseminseminŃŃŃŃŃŃŃŃele diferitelor specii de ele diferitelor specii de ele diferitelor specii de ele diferitelor specii de ele diferitelor specii de ele diferitelor specii de ele diferitelor specii de ele diferitelor specii de StrichnosStrichnosStrichnosStrichnosStrichnosStrichnosStrichnosStrichnos........
-- incompatibilă cuincompatibilă cuincompatibilă cuincompatibilă cuincompatibilă cuincompatibilă cuincompatibilă cuincompatibilă cu:::::::: sol. sol. sol. sol. sol. sol. sol. sol. alcaline, iodul, taninul, oxidanalcaline, iodul, taninul, oxidanalcaline, iodul, taninul, oxidanalcaline, iodul, taninul, oxidanalcaline, iodul, taninul, oxidanalcaline, iodul, taninul, oxidanalcaline, iodul, taninul, oxidanalcaline, iodul, taninul, oxidanŃŃŃŃŃŃŃŃii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează:::::::: prin prin prin prin prin prin prin prin mărirea excitabilitămărirea excitabilitămărirea excitabilitămărirea excitabilitămărirea excitabilitămărirea excitabilitămărirea excitabilitămărirea excitabilităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii sistemului modulator  sistemului modulator  sistemului modulator  sistemului modulator  sistemului modulator  sistemului modulator  sistemului modulator  sistemului modulator 
din măduvă din măduvă din măduvă din măduvă din măduvă din măduvă din măduvă din măduvă (reprezentat de neuronii intercalari). (reprezentat de neuronii intercalari). (reprezentat de neuronii intercalari). (reprezentat de neuronii intercalari). (reprezentat de neuronii intercalari). (reprezentat de neuronii intercalari). (reprezentat de neuronii intercalari). (reprezentat de neuronii intercalari). 
-- stimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimulează deasemenea presiunea sanguină  deasemenea presiunea sanguină  deasemenea presiunea sanguină  deasemenea presiunea sanguină  deasemenea presiunea sanguină  deasemenea presiunea sanguină  deasemenea presiunea sanguină  deasemenea presiunea sanguină şşşşşşşşi respirai respirai respirai respirai respirai respirai respirai respiraŃŃŃŃŃŃŃŃia.ia.ia.ia.ia.ia.ia.ia.
-- dozele mari:dozele mari:dozele mari:dozele mari:dozele mari:dozele mari:dozele mari:dozele mari: stadiul preconvulsiv stadiul preconvulsiv stadiul preconvulsiv stadiul preconvulsiv stadiul preconvulsiv stadiul preconvulsiv stadiul preconvulsiv stadiul preconvulsiv, e, e, e, e, e, e, e, exagerarea reflectivităxagerarea reflectivităxagerarea reflectivităxagerarea reflectivităxagerarea reflectivităxagerarea reflectivităxagerarea reflectivităxagerarea reflectivităŃŃŃŃŃŃŃŃii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, 
hiperestezie intensă hiperestezie intensă hiperestezie intensă hiperestezie intensă hiperestezie intensă hiperestezie intensă hiperestezie intensă hiperestezie intensă şşşşşşşşi dezordine i dezordine i dezordine i dezordine i dezordine i dezordine i dezordine i dezordine îîîîîîîîn n n n n n n n coordonarea nervoasăcoordonarea nervoasăcoordonarea nervoasăcoordonarea nervoasăcoordonarea nervoasăcoordonarea nervoasăcoordonarea nervoasăcoordonarea nervoasă........
-- electivitate electivitate electivitate electivitate electivitate electivitate electivitate electivitate mare mare mare mare mare mare mare mare pt. neuronii medulari pt. neuronii medulari pt. neuronii medulari pt. neuronii medulari pt. neuronii medulari pt. neuronii medulari pt. neuronii medulari pt. neuronii medulari pupupupupupupupuŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in pt. cei corticalipt. cei corticalipt. cei corticalipt. cei corticalipt. cei corticalipt. cei corticalipt. cei corticalipt. cei corticali
-- prin stimularea centrului vasomotor, vasoconstrictor, prin stimularea centrului vasomotor, vasoconstrictor, prin stimularea centrului vasomotor, vasoconstrictor, prin stimularea centrului vasomotor, vasoconstrictor, prin stimularea centrului vasomotor, vasoconstrictor, prin stimularea centrului vasomotor, vasoconstrictor, prin stimularea centrului vasomotor, vasoconstrictor, prin stimularea centrului vasomotor, vasoconstrictor, 
vasodilatator periferic, cerebravasodilatator periferic, cerebravasodilatator periferic, cerebravasodilatator periferic, cerebravasodilatator periferic, cerebravasodilatator periferic, cerebravasodilatator periferic, cerebravasodilatator periferic, cerebrală lă lă lă lă lă lă lă şşşşşşşşi coronară i coronară i coronară i coronară i coronară i coronară i coronară i coronară = cre= cre= cre= cre= cre= cre= cre= creşşşşşşşşterea terea terea terea terea terea terea terea 
presiunii.presiunii.presiunii.presiunii.presiunii.presiunii.presiunii.presiunii.
Morfina Morfina Morfina Morfina Morfina Morfina Morfina Morfina e contraindicatăe contraindicatăe contraindicatăe contraindicatăe contraindicatăe contraindicatăe contraindicatăe contraindicată, deoarece , deoarece , deoarece , deoarece , deoarece , deoarece , deoarece , deoarece e sinergică cu stricninae sinergică cu stricninae sinergică cu stricninae sinergică cu stricninae sinergică cu stricninae sinergică cu stricninae sinergică cu stricninae sinergică cu stricnina!!!!!!!!



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

DoxapramulDoxapramulDoxapramulDoxapramulDoxapramulDoxapramulDoxapramulDoxapramul

-- utilizat pentru stimularea centrului respirator medular utilizat pentru stimularea centrului respirator medular utilizat pentru stimularea centrului respirator medular utilizat pentru stimularea centrului respirator medular utilizat pentru stimularea centrului respirator medular utilizat pentru stimularea centrului respirator medular utilizat pentru stimularea centrului respirator medular utilizat pentru stimularea centrului respirator medular îîîîîîîîn n n n n n n n 
perioada de postperioada de postperioada de postperioada de postperioada de postperioada de postperioada de postperioada de post--------anestezie. anestezie. anestezie. anestezie. anestezie. anestezie. anestezie. anestezie. 
-- minutminutminutminutminutminutminutminut--------volumul respirator crevolumul respirator crevolumul respirator crevolumul respirator crevolumul respirator crevolumul respirator crevolumul respirator crevolumul respirator creşşşşşşşşte la te la te la te la te la te la te la te la 1 min.1 min.1 min.1 min.1 min.1 min.1 min.1 min. după administraredupă administraredupă administraredupă administraredupă administraredupă administraredupă administraredupă administrare
cu cu cu cu cu cu cu cu 200%.200%.200%.200%.200%.200%.200%.200%.

44444444--------aminopiridinaaminopiridinaaminopiridinaaminopiridinaaminopiridinaaminopiridinaaminopiridinaaminopiridina
-- stimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulant al SNC al SNC al SNC al SNC al SNC al SNC al SNC al SNC, d, d, d, d, d, d, d, dar supradozajul determină convulsiiar supradozajul determină convulsiiar supradozajul determină convulsiiar supradozajul determină convulsiiar supradozajul determină convulsiiar supradozajul determină convulsiiar supradozajul determină convulsiiar supradozajul determină convulsii. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn: tratamentul paraliziilor determinate de n: tratamentul paraliziilor determinate de n: tratamentul paraliziilor determinate de n: tratamentul paraliziilor determinate de n: tratamentul paraliziilor determinate de n: tratamentul paraliziilor determinate de n: tratamentul paraliziilor determinate de n: tratamentul paraliziilor determinate de C. botulinumC. botulinumC. botulinumC. botulinumC. botulinumC. botulinumC. botulinumC. botulinum

TalazolinaTalazolinaTalazolinaTalazolinaTalazolinaTalazolinaTalazolinaTalazolina
-- blocant blocant blocant blocant blocant blocant blocant blocant adrenergic, simpaticomimetic, adrenergic, simpaticomimetic, adrenergic, simpaticomimetic, adrenergic, simpaticomimetic, adrenergic, simpaticomimetic, adrenergic, simpaticomimetic, adrenergic, simpaticomimetic, adrenergic, simpaticomimetic, 
-- antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic şşşşşşşşi antihipertensiv,i antihipertensiv,i antihipertensiv,i antihipertensiv,i antihipertensiv,i antihipertensiv,i antihipertensiv,i antihipertensiv,
-- antagonist antagonist antagonist antagonist antagonist antagonist antagonist antagonist al xylazinei al xylazinei al xylazinei al xylazinei al xylazinei al xylazinei al xylazinei al xylazinei şşşşşşşşi ketaminei.i ketaminei.i ketaminei.i ketaminei.i ketaminei.i ketaminei.i ketaminei.i ketaminei.



AntidepresiveleAntidepresiveleAntidepresiveleAntidepresiveleAntidepresiveleAntidepresiveleAntidepresiveleAntidepresivele
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Majoritatea stărilor de indispoziMajoritatea stărilor de indispoziMajoritatea stărilor de indispoziMajoritatea stărilor de indispoziMajoritatea stărilor de indispoziMajoritatea stărilor de indispoziMajoritatea stărilor de indispoziMajoritatea stărilor de indispoziŃŃŃŃŃŃŃŃie la animale au fost ie la animale au fost ie la animale au fost ie la animale au fost ie la animale au fost ie la animale au fost ie la animale au fost ie la animale au fost 
extrapolate de la omextrapolate de la omextrapolate de la omextrapolate de la omextrapolate de la omextrapolate de la omextrapolate de la omextrapolate de la om având importanavând importanavând importanavând importanavând importanavând importanavând importanavând importanţţţţţţţţă redusă ă redusă ă redusă ă redusă ă redusă ă redusă ă redusă ă redusă îîîîîîîîn MV.n MV.n MV.n MV.n MV.n MV.n MV.n MV.

AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: blochează recircularea aminelorblochează recircularea aminelorblochează recircularea aminelorblochează recircularea aminelorblochează recircularea aminelorblochează recircularea aminelorblochează recircularea aminelorblochează recircularea aminelor biogene prebiogene prebiogene prebiogene prebiogene prebiogene prebiogene prebiogene pre--------sinaptice, sinaptice, sinaptice, sinaptice, sinaptice, sinaptice, sinaptice, sinaptice, 
la nivelul la nivelul la nivelul la nivelul la nivelul la nivelul la nivelul la nivelul receptorilor neuroreceptorilor neuroreceptorilor neuroreceptorilor neuroreceptorilor neuroreceptorilor neuroreceptorilor neuroreceptorilor neuro--------transmitransmitransmitransmitransmitransmitransmitransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătoriătoriătoriătoriătoriătoriătoriători din creier = din creier = din creier = din creier = din creier = din creier = din creier = din creier = crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşterea terea terea terea terea terea terea terea 
concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei = prelungirea ac= prelungirea ac= prelungirea ac= prelungirea ac= prelungirea ac= prelungirea ac= prelungirea ac= prelungirea acŃŃŃŃŃŃŃŃiunii stimulante SNC. iunii stimulante SNC. iunii stimulante SNC. iunii stimulante SNC. iunii stimulante SNC. iunii stimulante SNC. iunii stimulante SNC. iunii stimulante SNC. 

Imipramina, Clomipramina, DoxepinaImipramina, Clomipramina, DoxepinaImipramina, Clomipramina, DoxepinaImipramina, Clomipramina, DoxepinaImipramina, Clomipramina, DoxepinaImipramina, Clomipramina, DoxepinaImipramina, Clomipramina, DoxepinaImipramina, Clomipramina, Doxepina
-- medicamente  de uz uman medicamente  de uz uman medicamente  de uz uman medicamente  de uz uman medicamente  de uz uman medicamente  de uz uman medicamente  de uz uman medicamente  de uz uman 

-- pot fi folosite pot fi folosite pot fi folosite pot fi folosite pot fi folosite pot fi folosite pot fi folosite pot fi folosite îîîîîîîîn medican medican medican medican medican medican medican medicaŃŃŃŃŃŃŃŃia animalelor cu stări de indispoziia animalelor cu stări de indispoziia animalelor cu stări de indispoziia animalelor cu stări de indispoziia animalelor cu stări de indispoziia animalelor cu stări de indispoziia animalelor cu stări de indispoziia animalelor cu stări de indispoziŃŃŃŃŃŃŃŃie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.



MedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia
comportamentalăcomportamentalăcomportamentalăcomportamentalăcomportamentalăcomportamentalăcomportamentalăcomportamentală
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Se Se Se Se Se Se Se Se presupunepresupunepresupunepresupunepresupunepresupunepresupunepresupune că serotoninacă serotoninacă serotoninacă serotoninacă serotoninacă serotoninacă serotoninacă serotonina este neurotransmieste neurotransmieste neurotransmieste neurotransmieste neurotransmieste neurotransmieste neurotransmieste neurotransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătorul care are ătorul care are ătorul care are ătorul care are ătorul care are ătorul care are ătorul care are ătorul care are 
rol important rol important rol important rol important rol important rol important rol important rol important îîîîîîîîn tulburările comportamentale la animalen tulburările comportamentale la animalen tulburările comportamentale la animalen tulburările comportamentale la animalen tulburările comportamentale la animalen tulburările comportamentale la animalen tulburările comportamentale la animalen tulburările comportamentale la animale........

Cu utilizare Cu utilizare Cu utilizare Cu utilizare Cu utilizare Cu utilizare Cu utilizare Cu utilizare îîîîîîîîn MV pot fi enumerate n MV pot fi enumerate n MV pot fi enumerate n MV pot fi enumerate n MV pot fi enumerate n MV pot fi enumerate n MV pot fi enumerate n MV pot fi enumerate două grupedouă grupedouă grupedouă grupedouă grupedouă grupedouă grupedouă grupe: : : : : : : : 

-- AntipsihoticeleAntipsihoticeleAntipsihoticeleAntipsihoticeleAntipsihoticeleAntipsihoticeleAntipsihoticeleAntipsihoticele

-- AnxioliticeleAnxioliticeleAnxioliticeleAnxioliticeleAnxioliticeleAnxioliticeleAnxioliticeleAnxioliticele

La La La La La La La La om om om om om om om om psihozelepsihozelepsihozelepsihozelepsihozelepsihozelepsihozelepsihozele =  =  =  =  =  =  =  = tulburări grave ale creierului caracterizate tulburări grave ale creierului caracterizate tulburări grave ale creierului caracterizate tulburări grave ale creierului caracterizate tulburări grave ale creierului caracterizate tulburări grave ale creierului caracterizate tulburări grave ale creierului caracterizate tulburări grave ale creierului caracterizate 
prin halucinaprin halucinaprin halucinaprin halucinaprin halucinaprin halucinaprin halucinaprin halucinaŃŃŃŃŃŃŃŃii, tii, tii, tii, tii, tii, tii, tii, tulburări ulburări ulburări ulburări ulburări ulburări ulburări ulburări îîîîîîîîn vorbire, etc. n vorbire, etc. n vorbire, etc. n vorbire, etc. n vorbire, etc. n vorbire, etc. n vorbire, etc. n vorbire, etc. 

La animale = se pot suspiciona La animale = se pot suspiciona La animale = se pot suspiciona La animale = se pot suspiciona La animale = se pot suspiciona La animale = se pot suspiciona La animale = se pot suspiciona La animale = se pot suspiciona manifestări similaremanifestări similaremanifestări similaremanifestări similaremanifestări similaremanifestări similaremanifestări similaremanifestări similare........



MedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaŃŃŃŃŃŃŃŃia folosită ia folosită ia folosită ia folosită ia folosită ia folosită ia folosită ia folosită îîîîîîîîn medicina veterinară ca antipsihoticen medicina veterinară ca antipsihoticen medicina veterinară ca antipsihoticen medicina veterinară ca antipsihoticen medicina veterinară ca antipsihoticen medicina veterinară ca antipsihoticen medicina veterinară ca antipsihoticen medicina veterinară ca antipsihotice: : : : : : : : 
-- clorpromazina, clorpromazina, clorpromazina, clorpromazina, clorpromazina, clorpromazina, clorpromazina, clorpromazina, 
-- acepromazina, acepromazina, acepromazina, acepromazina, acepromazina, acepromazina, acepromazina, acepromazina, 
-- promazina, promazina, promazina, promazina, promazina, promazina, promazina, promazina, 
-- haloperidol, haloperidol, haloperidol, haloperidol, haloperidol, haloperidol, haloperidol, haloperidol, 
-- derivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaţţţţţţţţii fenotiazinici. ii fenotiazinici. ii fenotiazinici. ii fenotiazinici. ii fenotiazinici. ii fenotiazinici. ii fenotiazinici. ii fenotiazinici. 
Serotonina Serotonina Serotonina Serotonina Serotonina Serotonina Serotonina Serotonina = s= s= s= s= s= s= s= sintetizată intetizată intetizată intetizată intetizată intetizată intetizată intetizată îîîîîîîîn n n n n n n n creier creier creier creier creier creier creier creier din triptofan din triptofan din triptofan din triptofan din triptofan din triptofan din triptofan din triptofan îîîîîîîîn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a GABA,GABA,GABA,GABA,GABA,GABA,GABA,GABA,
(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmi(neurotransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătorul cu rol inhibitor la nivelul SNCătorul cu rol inhibitor la nivelul SNCătorul cu rol inhibitor la nivelul SNCătorul cu rol inhibitor la nivelul SNCătorul cu rol inhibitor la nivelul SNCătorul cu rol inhibitor la nivelul SNCătorul cu rol inhibitor la nivelul SNCătorul cu rol inhibitor la nivelul SNC) ) ) ) ) ) ) ) 
GABA se preformează din GABA se preformează din GABA se preformează din GABA se preformează din GABA se preformează din GABA se preformează din GABA se preformează din GABA se preformează din glutamatglutamatglutamatglutamatglutamatglutamatglutamatglutamat (un neurotransmi(un neurotransmi(un neurotransmi(un neurotransmi(un neurotransmi(un neurotransmi(un neurotransmi(un neurotransmiŃŃŃŃŃŃŃŃător cu rol ător cu rol ător cu rol ător cu rol ător cu rol ător cu rol ător cu rol ător cu rol 
excitator la fel ca excitator la fel ca excitator la fel ca excitator la fel ca excitator la fel ca excitator la fel ca excitator la fel ca excitator la fel ca şşşşşşşşi aceticolina). i aceticolina). i aceticolina). i aceticolina). i aceticolina). i aceticolina). i aceticolina). i aceticolina). 
CreCreCreCreCreCreCreCreşşşşşşşşterea cantităterea cantităterea cantităterea cantităterea cantităterea cantităterea cantităterea cantităŃŃŃŃŃŃŃŃii glutamatuluiii glutamatuluiii glutamatuluiii glutamatuluiii glutamatuluiii glutamatuluiii glutamatuluiii glutamatului = = = = = = = = tulburari comportamentale:tulburari comportamentale:tulburari comportamentale:tulburari comportamentale:tulburari comportamentale:tulburari comportamentale:tulburari comportamentale:tulburari comportamentale:
agresivitate, impulsivitate agresivitate, impulsivitate agresivitate, impulsivitate agresivitate, impulsivitate agresivitate, impulsivitate agresivitate, impulsivitate agresivitate, impulsivitate agresivitate, impulsivitate şşşşşşşşi fenomene de schizofreniei fenomene de schizofreniei fenomene de schizofreniei fenomene de schizofreniei fenomene de schizofreniei fenomene de schizofreniei fenomene de schizofreniei fenomene de schizofrenie
Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca anxioliticeanxioliticeanxioliticeanxioliticeanxioliticeanxioliticeanxioliticeanxiolitice pot fi folosite: pot fi folosite: pot fi folosite: pot fi folosite: pot fi folosite: pot fi folosite: pot fi folosite: pot fi folosite: 
-- diazepamul, diazepamul, diazepamul, diazepamul, diazepamul, diazepamul, diazepamul, diazepamul, 
-- oxazepamul, oxazepamul, oxazepamul, oxazepamul, oxazepamul, oxazepamul, oxazepamul, oxazepamul, 
-- lorazepamul,lorazepamul,lorazepamul,lorazepamul,lorazepamul,lorazepamul,lorazepamul,lorazepamul, etcetcetcetcetcetcetcetc



EutanasiaEutanasiaEutanasiaEutanasiaEutanasiaEutanasiaEutanasiaEutanasia
îîîîîîîîn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinară



DeDeDeDeDeDeDeDeşşşşşşşşi, i, i, i, i, i, i, i, îîîîîîîîn general n general n general n general n general n general n general n general este evitatăeste evitatăeste evitatăeste evitatăeste evitatăeste evitatăeste evitatăeste evitată,,,,,,,, eutanasia eutanasia eutanasia eutanasia eutanasia eutanasia eutanasia eutanasia şşşşşşşşiiiiiiii--------a arătata arătata arătata arătata arătata arătata arătata arătat, de multe , de multe , de multe , de multe , de multe , de multe , de multe , de multe 
ori, utilitatea, ori, utilitatea, ori, utilitatea, ori, utilitatea, ori, utilitatea, ori, utilitatea, ori, utilitatea, ori, utilitatea, îîîîîîîîn n n n n n n n situasituasituasituasituasituasituasituaŃŃŃŃŃŃŃŃii limităii limităii limităii limităii limităii limităii limităii limită, traumatizante, traumatizante, traumatizante, traumatizante, traumatizante, traumatizante, traumatizante, traumatizante, grave,, grave,, grave,, grave,, grave,, grave,, grave,, grave, fără  fără  fără  fără  fără  fără  fără  fără 
ieieieieieieieieşşşşşşşşire, mai ales, ire, mai ales, ire, mai ales, ire, mai ales, ire, mai ales, ire, mai ales, ire, mai ales, ire, mai ales, îîîîîîîîn cazul proprietarilor, legan cazul proprietarilor, legan cazul proprietarilor, legan cazul proprietarilor, legan cazul proprietarilor, legan cazul proprietarilor, legan cazul proprietarilor, legan cazul proprietarilor, legaŃŃŃŃŃŃŃŃi sentimental de i sentimental de i sentimental de i sentimental de i sentimental de i sentimental de i sentimental de i sentimental de 
animalele lor. animalele lor. animalele lor. animalele lor. animalele lor. animalele lor. animalele lor. animalele lor. 
Eutanasia Eutanasia Eutanasia Eutanasia Eutanasia Eutanasia Eutanasia Eutanasia îîîîîîîînseamnă folosirea unor procedee care permit nseamnă folosirea unor procedee care permit nseamnă folosirea unor procedee care permit nseamnă folosirea unor procedee care permit nseamnă folosirea unor procedee care permit nseamnă folosirea unor procedee care permit nseamnă folosirea unor procedee care permit nseamnă folosirea unor procedee care permit 
suprimarea viesuprimarea viesuprimarea viesuprimarea viesuprimarea viesuprimarea viesuprimarea viesuprimarea vieţţţţţţţţii urmate de moartea uii urmate de moartea uii urmate de moartea uii urmate de moartea uii urmate de moartea uii urmate de moartea uii urmate de moartea uii urmate de moartea uşşşşşşşşoarăoarăoarăoarăoarăoarăoarăoară, l, l, l, l, l, l, l, lipsită de orice ipsită de orice ipsită de orice ipsită de orice ipsită de orice ipsită de orice ipsită de orice ipsită de orice 
fel de durere. fel de durere. fel de durere. fel de durere. fel de durere. fel de durere. fel de durere. fel de durere. 

Indiferent de metoda folosită trebuie respectate principiile Indiferent de metoda folosită trebuie respectate principiile Indiferent de metoda folosită trebuie respectate principiile Indiferent de metoda folosită trebuie respectate principiile Indiferent de metoda folosită trebuie respectate principiile Indiferent de metoda folosită trebuie respectate principiile Indiferent de metoda folosită trebuie respectate principiile Indiferent de metoda folosită trebuie respectate principiile 
deontologice ale medicinei veterinare!deontologice ale medicinei veterinare!deontologice ale medicinei veterinare!deontologice ale medicinei veterinare!deontologice ale medicinei veterinare!deontologice ale medicinei veterinare!deontologice ale medicinei veterinare!deontologice ale medicinei veterinare!
Eutanasia se practică Eutanasia se practică Eutanasia se practică Eutanasia se practică Eutanasia se practică Eutanasia se practică Eutanasia se practică Eutanasia se practică îîîîîîîîn situan situan situan situan situan situan situan situaŃŃŃŃŃŃŃŃiile: iile: iile: iile: iile: iile: iile: iile: 
-- scurtarea suferinscurtarea suferinscurtarea suferinscurtarea suferinscurtarea suferinscurtarea suferinscurtarea suferinscurtarea suferinŃŃŃŃŃŃŃŃei la animalele cu boli incurabile, ei la animalele cu boli incurabile, ei la animalele cu boli incurabile, ei la animalele cu boli incurabile, ei la animalele cu boli incurabile, ei la animalele cu boli incurabile, ei la animalele cu boli incurabile, ei la animalele cu boli incurabile, 
-- apariapariapariapariapariapariapariapariŃŃŃŃŃŃŃŃia unor boli infecia unor boli infecia unor boli infecia unor boli infecia unor boli infecia unor boli infecia unor boli infecia unor boli infecŃŃŃŃŃŃŃŃioase sau, ioase sau, ioase sau, ioase sau, ioase sau, ioase sau, ioase sau, ioase sau, 
-- cel mai adesea, la cererea proprietarului.cel mai adesea, la cererea proprietarului.cel mai adesea, la cererea proprietarului.cel mai adesea, la cererea proprietarului.cel mai adesea, la cererea proprietarului.cel mai adesea, la cererea proprietarului.cel mai adesea, la cererea proprietarului.cel mai adesea, la cererea proprietarului.
Metodele folosite Metodele folosite Metodele folosite Metodele folosite Metodele folosite Metodele folosite Metodele folosite Metodele folosite îîîîîîîîn eutanasie produc: n eutanasie produc: n eutanasie produc: n eutanasie produc: n eutanasie produc: n eutanasie produc: n eutanasie produc: n eutanasie produc: 
-- hipoxiemie directă sau indirectă hipoxiemie directă sau indirectă hipoxiemie directă sau indirectă hipoxiemie directă sau indirectă hipoxiemie directă sau indirectă hipoxiemie directă sau indirectă hipoxiemie directă sau indirectă hipoxiemie directă sau indirectă; ; ; ; ; ; ; ; 
-- depresie directă a neuronilor vitali depresie directă a neuronilor vitali depresie directă a neuronilor vitali depresie directă a neuronilor vitali depresie directă a neuronilor vitali depresie directă a neuronilor vitali depresie directă a neuronilor vitali depresie directă a neuronilor vitali; ; ; ; ; ; ; ; 
-- distrugere fizică a  distrugere fizică a  distrugere fizică a  distrugere fizică a  distrugere fizică a  distrugere fizică a  distrugere fizică a  distrugere fizică a ŃŃŃŃŃŃŃŃesutului nervos.esutului nervos.esutului nervos.esutului nervos.esutului nervos.esutului nervos.esutului nervos.esutului nervos.



Protocolul de la AmsterdamProtocolul de la AmsterdamProtocolul de la AmsterdamProtocolul de la AmsterdamProtocolul de la AmsterdamProtocolul de la AmsterdamProtocolul de la AmsterdamProtocolul de la Amsterdam referitor la protectia si referitor la protectia si referitor la protectia si referitor la protectia si referitor la protectia si referitor la protectia si referitor la protectia si referitor la protectia si 
bunastarea animalelor si desfasurarea experimentelor pe bunastarea animalelor si desfasurarea experimentelor pe bunastarea animalelor si desfasurarea experimentelor pe bunastarea animalelor si desfasurarea experimentelor pe bunastarea animalelor si desfasurarea experimentelor pe bunastarea animalelor si desfasurarea experimentelor pe bunastarea animalelor si desfasurarea experimentelor pe bunastarea animalelor si desfasurarea experimentelor pe 
animaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimale (Directiva 86/609/EEC)(Directiva 86/609/EEC)(Directiva 86/609/EEC)(Directiva 86/609/EEC)(Directiva 86/609/EEC)(Directiva 86/609/EEC)(Directiva 86/609/EEC)(Directiva 86/609/EEC) indică dezideratele  indică dezideratele  indică dezideratele  indică dezideratele  indică dezideratele  indică dezideratele  indică dezideratele  indică dezideratele 
eutanasiei:eutanasiei:eutanasiei:eutanasiei:eutanasiei:eutanasiei:eutanasiei:eutanasiei:

�� moarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără durere;;;;;;;;
�� timpul necesar până la instalarea pierderii cunotimpul necesar până la instalarea pierderii cunotimpul necesar până la instalarea pierderii cunotimpul necesar până la instalarea pierderii cunotimpul necesar până la instalarea pierderii cunotimpul necesar până la instalarea pierderii cunotimpul necesar până la instalarea pierderii cunotimpul necesar până la instalarea pierderii cunoşşşşşşşştintintintintintintintinŃŃŃŃŃŃŃŃei;ei;ei;ei;ei;ei;ei;ei;
�� securitate personalăsecuritate personalăsecuritate personalăsecuritate personalăsecuritate personalăsecuritate personalăsecuritate personalăsecuritate personală;;;;;;;;
�� stresul psihic nedorit (amploarea acestuia);stresul psihic nedorit (amploarea acestuia);stresul psihic nedorit (amploarea acestuia);stresul psihic nedorit (amploarea acestuia);stresul psihic nedorit (amploarea acestuia);stresul psihic nedorit (amploarea acestuia);stresul psihic nedorit (amploarea acestuia);stresul psihic nedorit (amploarea acestuia);
�� ireversibilitatea procesului;ireversibilitatea procesului;ireversibilitatea procesului;ireversibilitatea procesului;ireversibilitatea procesului;ireversibilitatea procesului;ireversibilitatea procesului;ireversibilitatea procesului;
�� efectul emoefectul emoefectul emoefectul emoefectul emoefectul emoefectul emoefectul emoŃŃŃŃŃŃŃŃional asupra operatorului ional asupra operatorului ional asupra operatorului ional asupra operatorului ional asupra operatorului ional asupra operatorului ional asupra operatorului ional asupra operatorului şşşşşşşşi observatorului;i observatorului;i observatorului;i observatorului;i observatorului;i observatorului;i observatorului;i observatorului;
�� economicitate;economicitate;economicitate;economicitate;economicitate;economicitate;economicitate;economicitate;
�� modificări tisularemodificări tisularemodificări tisularemodificări tisularemodificări tisularemodificări tisularemodificări tisularemodificări tisulare;;;;;;;;
�� accesul la medicamente, posibilitatea abuzului.accesul la medicamente, posibilitatea abuzului.accesul la medicamente, posibilitatea abuzului.accesul la medicamente, posibilitatea abuzului.accesul la medicamente, posibilitatea abuzului.accesul la medicamente, posibilitatea abuzului.accesul la medicamente, posibilitatea abuzului.accesul la medicamente, posibilitatea abuzului.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Alegerea Alegerea Alegerea Alegerea Alegerea Alegerea Alegerea Alegerea celei mai potrivite metodecelei mai potrivite metodecelei mai potrivite metodecelei mai potrivite metodecelei mai potrivite metodecelei mai potrivite metodecelei mai potrivite metodecelei mai potrivite metode de eutanasie depinde de de eutanasie depinde de de eutanasie depinde de de eutanasie depinde de de eutanasie depinde de de eutanasie depinde de de eutanasie depinde de de eutanasie depinde de: : : : : : : : 
-------- specie specie specie specie specie specie specie specie,,,,,,,,
-------- numărul animalelor numărul animalelor numărul animalelor numărul animalelor numărul animalelor numărul animalelor numărul animalelor numărul animalelor, , , , , , , , 
-------- criteriile economice criteriile economice criteriile economice criteriile economice criteriile economice criteriile economice criteriile economice criteriile economice, a, a, a, a, a, a, a, aparatura disponibilăparatura disponibilăparatura disponibilăparatura disponibilăparatura disponibilăparatura disponibilăparatura disponibilăparatura disponibilă. . . . . . . . 
ÎÎÎÎÎÎÎÎn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul îîîîîîîîn care n care n care n care n care n care n care n care carnea animalelorcarnea animalelorcarnea animalelorcarnea animalelorcarnea animalelorcarnea animalelorcarnea animalelorcarnea animalelor ajunge ajunge ajunge ajunge ajunge ajunge ajunge ajunge îîîîîîîîn consum, atunci n consum, atunci n consum, atunci n consum, atunci n consum, atunci n consum, atunci n consum, atunci n consum, atunci 
nu se potnu se potnu se potnu se potnu se potnu se potnu se potnu se pot utiliza substanutiliza substanutiliza substanutiliza substanutiliza substanutiliza substanutiliza substanutiliza substanŃŃŃŃŃŃŃŃe care au remanene care au remanene care au remanene care au remanene care au remanene care au remanene care au remanene care au remanenŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă îîîîîîîîn n n n n n n n ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturi, esuturi, esuturi, esuturi, esuturi, esuturi, esuturi, esuturi, 
fiind periculoase pentru consumator.fiind periculoase pentru consumator.fiind periculoase pentru consumator.fiind periculoase pentru consumator.fiind periculoase pentru consumator.fiind periculoase pentru consumator.fiind periculoase pentru consumator.fiind periculoase pentru consumator.
-------- îîîîîîîîn MV, sunt acceptate n MV, sunt acceptate n MV, sunt acceptate n MV, sunt acceptate n MV, sunt acceptate n MV, sunt acceptate n MV, sunt acceptate n MV, sunt acceptate trei concepte de eutanasie:trei concepte de eutanasie:trei concepte de eutanasie:trei concepte de eutanasie:trei concepte de eutanasie:trei concepte de eutanasie:trei concepte de eutanasie:trei concepte de eutanasie:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. inhalatorie;inhalatorie;inhalatorie;inhalatorie;inhalatorie;inhalatorie;inhalatorie;inhalatorie;
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. medicamentoasămedicamentoasămedicamentoasămedicamentoasămedicamentoasămedicamentoasămedicamentoasămedicamentoasă;;;;;;;;
3. cu mijloace fizice3. cu mijloace fizice3. cu mijloace fizice3. cu mijloace fizice3. cu mijloace fizice3. cu mijloace fizice3. cu mijloace fizice3. cu mijloace fizice
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Eutanasia la cal Eutanasia la cal Eutanasia la cal Eutanasia la cal Eutanasia la cal Eutanasia la cal Eutanasia la cal Eutanasia la cal şşşşşşşşi rumegătoarei rumegătoarei rumegătoarei rumegătoarei rumegătoarei rumegătoarei rumegătoarei rumegătoare

Barbituricele Barbituricele Barbituricele Barbituricele Barbituricele Barbituricele Barbituricele Barbituricele îîîîîîîîn n n n n n n n doze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze mari sunt corespunzătoare pt sunt corespunzătoare pt sunt corespunzătoare pt sunt corespunzătoare pt sunt corespunzătoare pt sunt corespunzătoare pt sunt corespunzătoare pt sunt corespunzătoare pt. eutanasie. eutanasie. eutanasie. eutanasie. eutanasie. eutanasie. eutanasie. eutanasie

des folosit este: des folosit este: des folosit este: des folosit este: des folosit este: des folosit este: des folosit este: des folosit este: Pentobarbitalul,Pentobarbitalul,Pentobarbitalul,Pentobarbitalul,Pentobarbitalul,Pentobarbitalul,Pentobarbitalul,Pentobarbitalul, sarea sodică sarea sodică sarea sodică sarea sodică sarea sodică sarea sodică sarea sodică sarea sodică........

Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale: Nembutal, Narcoren, Eutha:Nembutal, Narcoren, Eutha:Nembutal, Narcoren, Eutha:Nembutal, Narcoren, Eutha:Nembutal, Narcoren, Eutha:Nembutal, Narcoren, Eutha:Nembutal, Narcoren, Eutha:Nembutal, Narcoren, Eutha: 5050505050505050--------100mg/kgc.100mg/kgc.100mg/kgc.100mg/kgc.100mg/kgc.100mg/kgc.100mg/kgc.100mg/kgc.

-------- s.a. s.a. s.a. s.a. s.a. s.a. s.a. s.a. se diluează se diluează se diluează se diluează se diluează se diluează se diluează se diluează îîîîîîîînnnnnnnn 1.000ml 1.000ml 1.000ml 1.000ml 1.000ml 1.000ml 1.000ml 1.000ml apăapăapăapăapăapăapăapă şşşşşşşşi se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. 

Pentobarbitalul, Pentobarbitalul, Pentobarbitalul, Pentobarbitalul, Pentobarbitalul, Pentobarbitalul, Pentobarbitalul, Pentobarbitalul, îîîîîîîîn combinan combinan combinan combinan combinan combinan combinan combinaŃŃŃŃŃŃŃŃie cu sulfatul de magneziuie cu sulfatul de magneziuie cu sulfatul de magneziuie cu sulfatul de magneziuie cu sulfatul de magneziuie cu sulfatul de magneziuie cu sulfatul de magneziuie cu sulfatul de magneziu şşşşşşşşi i i i i i i i 
cloralhidratul cloralhidratul cloralhidratul cloralhidratul cloralhidratul cloralhidratul cloralhidratul cloralhidratul corespunde,corespunde,corespunde,corespunde,corespunde,corespunde,corespunde,corespunde, de asemenea, eutanasiei. de asemenea, eutanasiei. de asemenea, eutanasiei. de asemenea, eutanasiei. de asemenea, eutanasiei. de asemenea, eutanasiei. de asemenea, eutanasiei. de asemenea, eutanasiei. 
Pentobarbitalul se poate substitui cu fenobarbitalul! Pentobarbitalul se poate substitui cu fenobarbitalul! Pentobarbitalul se poate substitui cu fenobarbitalul! Pentobarbitalul se poate substitui cu fenobarbitalul! Pentobarbitalul se poate substitui cu fenobarbitalul! Pentobarbitalul se poate substitui cu fenobarbitalul! Pentobarbitalul se poate substitui cu fenobarbitalul! Pentobarbitalul se poate substitui cu fenobarbitalul! 

Alte barbiturice, chAlte barbiturice, chAlte barbiturice, chAlte barbiturice, chAlte barbiturice, chAlte barbiturice, chAlte barbiturice, chAlte barbiturice, chiar dacă sunt eficaceiar dacă sunt eficaceiar dacă sunt eficaceiar dacă sunt eficaceiar dacă sunt eficaceiar dacă sunt eficaceiar dacă sunt eficaceiar dacă sunt eficace, , , , , , , , sunt neeconomicesunt neeconomicesunt neeconomicesunt neeconomicesunt neeconomicesunt neeconomicesunt neeconomicesunt neeconomice
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TTTTTTTT--------61 61 61 61 61 61 61 61 (Hoechst)(Hoechst)

-- asocierea:asocierea:asocierea:asocierea:asocierea:asocierea:asocierea:asocierea: anestezic local, un narcotic anestezic local, un narcotic anestezic local, un narcotic anestezic local, un narcotic anestezic local, un narcotic anestezic local, un narcotic anestezic local, un narcotic anestezic local, un narcotic şşşşşşşşi un curarizant. i un curarizant. i un curarizant. i un curarizant. i un curarizant. i un curarizant. i un curarizant. i un curarizant. 
-- 1ml con1ml con1ml con1ml con1ml con1ml con1ml con1ml conŃŃŃŃŃŃŃŃine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: 0,2mg0,2mg0,2mg0,2mg0,2mg0,2mg0,2mg0,2mg embutramidă embutramidă embutramidă embutramidă embutramidă embutramidă embutramidă embutramidă, , , , , , , , 0,05mg0,05mg0,05mg0,05mg0,05mg0,05mg0,05mg0,05mg iodură de  iodură de  iodură de  iodură de  iodură de  iodură de  iodură de  iodură de 
mebezonină mebezonină mebezonină mebezonină mebezonină mebezonină mebezonină mebezonină şşşşşşşşi i i i i i i i 5mg 5mg 5mg 5mg 5mg 5mg 5mg 5mg tetracaină hidrocloricătetracaină hidrocloricătetracaină hidrocloricătetracaină hidrocloricătetracaină hidrocloricătetracaină hidrocloricătetracaină hidrocloricătetracaină hidroclorică. . . . . . . . 
Se administrează Se administrează Se administrează Se administrează Se administrează Se administrează Se administrează Se administrează strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.
îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: SUA, Canada, EuropaSUA, Canada, EuropaSUA, Canada, EuropaSUA, Canada, EuropaSUA, Canada, EuropaSUA, Canada, EuropaSUA, Canada, EuropaSUA, Canada, Europa, eutanasie la cabaline , eutanasie la cabaline , eutanasie la cabaline , eutanasie la cabaline , eutanasie la cabaline , eutanasie la cabaline , eutanasie la cabaline , eutanasie la cabaline şşşşşşşşi rumegătoare i rumegătoare i rumegătoare i rumegătoare i rumegătoare i rumegătoare i rumegătoare i rumegătoare 
Utilizată pentru eutanasie laUtilizată pentru eutanasie laUtilizată pentru eutanasie laUtilizată pentru eutanasie laUtilizată pentru eutanasie laUtilizată pentru eutanasie laUtilizată pentru eutanasie laUtilizată pentru eutanasie la: : : : : : : : 
câine, pisicâine, pisicâine, pisicâine, pisicâine, pisicâine, pisicâine, pisicâine, pisicăcăcăcăcăcăcăcă: : : : : : : : 0,3ml/kg i.v. 0,3ml/kg i.v. 0,3ml/kg i.v. 0,3ml/kg i.v. 0,3ml/kg i.v. 0,3ml/kg i.v. 0,3ml/kg i.v. 0,3ml/kg i.v. 
animale mari:animale mari:animale mari:animale mari:animale mari:animale mari:animale mari:animale mari: 44444444--------6ml/50kg, i.v.6ml/50kg, i.v.6ml/50kg, i.v.6ml/50kg, i.v.6ml/50kg, i.v.6ml/50kg, i.v.6ml/50kg, i.v.6ml/50kg, i.v.

Cloralhidratul,Cloralhidratul,Cloralhidratul,Cloralhidratul,Cloralhidratul,Cloralhidratul,Cloralhidratul,Cloralhidratul,
sol. sol. sol. sol. sol. sol. sol. sol. apoasă apoasă apoasă apoasă apoasă apoasă apoasă apoasă 20%20%20%20%20%20%20%20% administrat administrat administrat administrat administrat administrat administrat administrat i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v., se poate administra singur se poate administra singur se poate administra singur se poate administra singur se poate administra singur se poate administra singur se poate administra singur se poate administra singur 
pentru eutanasierea pentru eutanasierea pentru eutanasierea pentru eutanasierea pentru eutanasierea pentru eutanasierea pentru eutanasierea pentru eutanasierea animalelor mari.animalelor mari.animalelor mari.animalelor mari.animalelor mari.animalelor mari.animalelor mari.animalelor mari.



Eutanasia la porcEutanasia la porcEutanasia la porcEutanasia la porcEutanasia la porcEutanasia la porcEutanasia la porcEutanasia la porc

-- Barbituricele Barbituricele Barbituricele Barbituricele Barbituricele Barbituricele Barbituricele Barbituricele îîîîîîîînnnnnnnn doze mari i.v.doze mari i.v.doze mari i.v.doze mari i.v.doze mari i.v.doze mari i.v.doze mari i.v.doze mari i.v. = = = = = = = = metodă acceptată la suinemetodă acceptată la suinemetodă acceptată la suinemetodă acceptată la suinemetodă acceptată la suinemetodă acceptată la suinemetodă acceptată la suinemetodă acceptată la suine. . . . . . . . 

-- Metoda Metoda Metoda Metoda Metoda Metoda Metoda Metoda nu se pretează ptnu se pretează ptnu se pretează ptnu se pretează ptnu se pretează ptnu se pretează ptnu se pretează ptnu se pretează pt. u. u. u. u. u. u. u. un număr mare de animalen număr mare de animalen număr mare de animalen număr mare de animalen număr mare de animalen număr mare de animalen număr mare de animalen număr mare de animale. . . . . . . . 

-- Asocierea: Asocierea: Asocierea: Asocierea: Asocierea: Asocierea: Asocierea: Asocierea: cloralhidrat cloralhidrat cloralhidrat cloralhidrat cloralhidrat cloralhidrat cloralhidrat cloralhidrat + + + + + + + + sulfat de magneziusulfat de magneziusulfat de magneziusulfat de magneziusulfat de magneziusulfat de magneziusulfat de magneziusulfat de magneziu + + + + + + + + pentobarbitalpentobarbitalpentobarbitalpentobarbitalpentobarbitalpentobarbitalpentobarbitalpentobarbital = = = = = = = = 
elimina efectele secundareelimina efectele secundareelimina efectele secundareelimina efectele secundareelimina efectele secundareelimina efectele secundareelimina efectele secundareelimina efectele secundare (ex. dispnee, convulsii).(ex. dispnee, convulsii).(ex. dispnee, convulsii).(ex. dispnee, convulsii).(ex. dispnee, convulsii).(ex. dispnee, convulsii).(ex. dispnee, convulsii).(ex. dispnee, convulsii).

ÎÎÎÎÎÎÎÎn eutanasia inhalatorie, recomandabil, n eutanasia inhalatorie, recomandabil, n eutanasia inhalatorie, recomandabil, n eutanasia inhalatorie, recomandabil, n eutanasia inhalatorie, recomandabil, n eutanasia inhalatorie, recomandabil, n eutanasia inhalatorie, recomandabil, n eutanasia inhalatorie, recomandabil, dioxidul de carbon:dioxidul de carbon:dioxidul de carbon:dioxidul de carbon:dioxidul de carbon:dioxidul de carbon:dioxidul de carbon:dioxidul de carbon:

Inhalarea COInhalarea COInhalarea COInhalarea COInhalarea COInhalarea COInhalarea COInhalarea CO22222222 60%,60%,60%,60%,60%,60%,60%,60%, îîîîîîîîn n n n n n n n 45 sec.45 sec.45 sec.45 sec.45 sec.45 sec.45 sec.45 sec. = = = = = = = = pierderea cunopierderea cunopierderea cunopierderea cunopierderea cunopierderea cunopierderea cunopierderea cunoşşşşşşşştintintintintintintintinŃŃŃŃŃŃŃŃeieieieieieieiei + stop + stop + stop + stop + stop + stop + stop + stop 
respirator, respirator, respirator, respirator, respirator, respirator, respirator, respirator, îîîîîîîîn n n n n n n n 5 minute.5 minute.5 minute.5 minute.5 minute.5 minute.5 minute.5 minute.

Utilizată Utilizată Utilizată Utilizată Utilizată Utilizată Utilizată Utilizată îîîîîîîîn abatoaren abatoaren abatoaren abatoaren abatoaren abatoaren abatoaren abatoare, dar are o serie de , dar are o serie de , dar are o serie de , dar are o serie de , dar are o serie de , dar are o serie de , dar are o serie de , dar are o serie de inconveniente:inconveniente:inconveniente:inconveniente:inconveniente:inconveniente:inconveniente:inconveniente:

-- semene de excitasemene de excitasemene de excitasemene de excitasemene de excitasemene de excitasemene de excitasemene de excitaŃŃŃŃŃŃŃŃie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, 

-- vocalizavocalizavocalizavocalizavocalizavocalizavocalizavocalizaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie aprox. 40 de secunde aprox. 40 de secunde aprox. 40 de secunde aprox. 40 de secunde aprox. 40 de secunde aprox. 40 de secunde aprox. 40 de secunde aprox. 40 de secunde îîîîîîîînainte de pierderea cunonainte de pierderea cunonainte de pierderea cunonainte de pierderea cunonainte de pierderea cunonainte de pierderea cunonainte de pierderea cunonainte de pierderea cunoşşşşşşşştintintintintintintintinŃŃŃŃŃŃŃŃei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, 

-- unica metodă utilizabilă unica metodă utilizabilă unica metodă utilizabilă unica metodă utilizabilă unica metodă utilizabilă unica metodă utilizabilă unica metodă utilizabilă unica metodă utilizabilă îîîîîîîîn n n n n n n n cazul cazul cazul cazul cazul cazul cazul cazul îîîîîîîîn care carnean care carnean care carnean care carnean care carnean care carnean care carnean care carnea e dată  e dată  e dată  e dată  e dată  e dată  e dată  e dată îîîîîîîîn consum!n consum!n consum!n consum!n consum!n consum!n consum!n consum!
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Eutanasia la păsăriEutanasia la păsăriEutanasia la păsăriEutanasia la păsăriEutanasia la păsăriEutanasia la păsăriEutanasia la păsăriEutanasia la păsări

BarbituriceleBarbituriceleBarbituriceleBarbituriceleBarbituriceleBarbituriceleBarbituriceleBarbituricele
îîîîîîîîn doze mărite acceptaten doze mărite acceptaten doze mărite acceptaten doze mărite acceptaten doze mărite acceptaten doze mărite acceptaten doze mărite acceptaten doze mărite acceptate, nu se pot aplica , nu se pot aplica , nu se pot aplica , nu se pot aplica , nu se pot aplica , nu se pot aplica , nu se pot aplica , nu se pot aplica îîîîîîîîn masăn masăn masăn masăn masăn masăn masăn masă. . . . . . . . 

Cloroformul Cloroformul Cloroformul Cloroformul Cloroformul Cloroformul Cloroformul Cloroformul 
la eutanasia păsărilor mici la eutanasia păsărilor mici la eutanasia păsărilor mici la eutanasia păsărilor mici la eutanasia păsărilor mici la eutanasia păsărilor mici la eutanasia păsărilor mici la eutanasia păsărilor mici (papagali), (papagali), (papagali), (papagali), (papagali), (papagali), (papagali), (papagali), 
eficace, ieftin eficace, ieftin eficace, ieftin eficace, ieftin eficace, ieftin eficace, ieftin eficace, ieftin eficace, ieftin şşşşşşşşi nu este inflamabil. i nu este inflamabil. i nu este inflamabil. i nu este inflamabil. i nu este inflamabil. i nu este inflamabil. i nu este inflamabil. i nu este inflamabil. 
se se se se se se se se îîîîîîîîmbibă un tampon cu cloroform mbibă un tampon cu cloroform mbibă un tampon cu cloroform mbibă un tampon cu cloroform mbibă un tampon cu cloroform mbibă un tampon cu cloroform mbibă un tampon cu cloroform mbibă un tampon cu cloroform şşşşşşşşi se ai se ai se ai se ai se ai se ai se ai se aşşşşşşşşază ază ază ază ază ază ază ază îîîîîîîîmpreună cu mpreună cu mpreună cu mpreună cu mpreună cu mpreună cu mpreună cu mpreună cu 
pasărea sub un clopot de sticlăpasărea sub un clopot de sticlăpasărea sub un clopot de sticlăpasărea sub un clopot de sticlăpasărea sub un clopot de sticlăpasărea sub un clopot de sticlăpasărea sub un clopot de sticlăpasărea sub un clopot de sticlă. . . . . . . . 

Dioxidul de carbonDioxidul de carbonDioxidul de carbonDioxidul de carbonDioxidul de carbonDioxidul de carbonDioxidul de carbonDioxidul de carbon
pentru eutanasia, pentru eutanasia, pentru eutanasia, pentru eutanasia, pentru eutanasia, pentru eutanasia, pentru eutanasia, pentru eutanasia, îîîîîîîîn masăn masăn masăn masăn masăn masăn masăn masă, a, a, a, a, a, a, a, a păsărilor păsărilor păsărilor păsărilor păsărilor păsărilor păsărilor păsărilor, , , , , , , , îîîîîîîîn span span span span span span span spaŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii îîîîîîîînchise.nchise.nchise.nchise.nchise.nchise.nchise.nchise.
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Eutanasia la câineEutanasia la câineEutanasia la câineEutanasia la câineEutanasia la câineEutanasia la câineEutanasia la câineEutanasia la câine

Barbituricele: Barbituricele: Barbituricele: Barbituricele: Barbituricele: Barbituricele: Barbituricele: Barbituricele: 5050505050505050--------100 mg/kg corp,100 mg/kg corp,100 mg/kg corp,100 mg/kg corp,100 mg/kg corp,100 mg/kg corp,100 mg/kg corp,100 mg/kg corp, sunt folosite sunt folosite sunt folosite sunt folosite sunt folosite sunt folosite sunt folosite sunt folosite îîîîîîîîn acest scop.n acest scop.n acest scop.n acest scop.n acest scop.n acest scop.n acest scop.n acest scop.        

După După După După După După După După premedicapremedicapremedicapremedicapremedicapremedicapremedicapremedicaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie cu cu cu cu cu cu cu cu un neurolepticun neurolepticun neurolepticun neurolepticun neurolepticun neurolepticun neurolepticun neuroleptic ((((((((ex. pex. pex. pex. pex. pex. pex. pex. propionilpromazină ropionilpromazină ropionilpromazină ropionilpromazină ropionilpromazină ropionilpromazină ropionilpromazină ropionilpromazină 
0,5mg/kgc., i.m.) =0,5mg/kgc., i.m.) =0,5mg/kgc., i.m.) =0,5mg/kgc., i.m.) =0,5mg/kgc., i.m.) =0,5mg/kgc., i.m.) =0,5mg/kgc., i.m.) =0,5mg/kgc., i.m.) = moarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără dureremoarte fără durere cu solucu solucu solucu solucu solucu solucu solucu soluŃŃŃŃŃŃŃŃii saturate de ii saturate de ii saturate de ii saturate de ii saturate de ii saturate de ii saturate de ii saturate de 
sulfat de magneziu:sulfat de magneziu:sulfat de magneziu:sulfat de magneziu:sulfat de magneziu:sulfat de magneziu:sulfat de magneziu:sulfat de magneziu: 1010101010101010--------30mg/animal (i.v.).30mg/animal (i.v.).30mg/animal (i.v.).30mg/animal (i.v.).30mg/animal (i.v.).30mg/animal (i.v.).30mg/animal (i.v.).30mg/animal (i.v.).
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Eutanasia la pisicăEutanasia la pisicăEutanasia la pisicăEutanasia la pisicăEutanasia la pisicăEutanasia la pisicăEutanasia la pisicăEutanasia la pisică

i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. rapid rapid rapid rapid rapid rapid rapid rapid barbiturice:barbiturice:barbiturice:barbiturice:barbiturice:barbiturice:barbiturice:barbiturice: 100100100100100100100100--------150mg/kgc150mg/kgc150mg/kgc150mg/kgc150mg/kgc150mg/kgc150mg/kgc150mg/kgc, , , , , , , , sol. apsol. apsol. apsol. apsol. apsol. apsol. apsol. apoasă oasă oasă oasă oasă oasă oasă oasă 10%10%10%10%10%10%10%10% = = = = = = = = 
moarte rapidămoarte rapidămoarte rapidămoarte rapidămoarte rapidămoarte rapidămoarte rapidămoarte rapidă. . . . . . . . 

��PremedicaPremedicaPremedicaPremedicaPremedicaPremedicaPremedicaPremedicaŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia cu neuroleptic apoi barbituric: cu neuroleptic apoi barbituric: cu neuroleptic apoi barbituric: cu neuroleptic apoi barbituric: cu neuroleptic apoi barbituric: cu neuroleptic apoi barbituric: cu neuroleptic apoi barbituric: cu neuroleptic apoi barbituric: 200mg/kgc200mg/kgc200mg/kgc200mg/kgc200mg/kgc200mg/kgc200mg/kgc200mg/kgc i.p.i.p.i.p.i.p.i.p.i.p.i.p.i.p.
sau sau sau sau sau sau sau sau i.pulmonari.pulmonari.pulmonari.pulmonari.pulmonari.pulmonari.pulmonari.pulmonar = = = = = = = = efect sigurefect sigurefect sigurefect sigurefect sigurefect sigurefect sigurefect sigur

La nouLa nouLa nouLa nouLa nouLa nouLa nouLa nou--------născunăscunăscunăscunăscunăscunăscunăscuŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii
prin injectarea a prin injectarea a prin injectarea a prin injectarea a prin injectarea a prin injectarea a prin injectarea a prin injectarea a 55555555--------10ml 10ml 10ml 10ml 10ml 10ml 10ml 10ml etereteretereteretereteretereter sau sau sau sau sau sau sau sau cloroformcloroformcloroformcloroformcloroformcloroformcloroformcloroform, , , , , , , , îîîîîîîîn creier. n creier. n creier. n creier. n creier. n creier. n creier. n creier. 

se poate folosi cloroformul se poate folosi cloroformul se poate folosi cloroformul se poate folosi cloroformul se poate folosi cloroformul se poate folosi cloroformul se poate folosi cloroformul se poate folosi cloroformul şşşşşşşşi pe i pe i pe i pe i pe i pe i pe i pe cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeee
cu cu cu cu cu cu cu cu acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune predominantăpredominantăpredominantăpredominantăpredominantăpredominantăpredominantăpredominantă asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra inervainervainervainervainervainervainervainervaŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei SSSSSSSSNVNVNVNVNVNVNVNV
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MMMMMMMMorfologicorfologicorfologicorfologicorfologicorfologicorfologicorfologic S.N.V. S.N.V. S.N.V. S.N.V. S.N.V. S.N.V. S.N.V. S.N.V. –––––––– 22222222 segmentesegmentesegmentesegmentesegmentesegmentesegmentesegmente: : : : : : : : 

simpaticsimpaticsimpaticsimpaticsimpaticsimpaticsimpaticsimpatic ;;;;;;;;
pppppppparasimpaticarasimpaticarasimpaticarasimpaticarasimpaticarasimpaticarasimpaticarasimpatic........

VegetativulVegetativulVegetativulVegetativulVegetativulVegetativulVegetativulVegetativul îîîîîîîîn n n n n n n n funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie de de de de de de de de sistemulsistemulsistemulsistemulsistemulsistemulsistemulsistemul biochimicbiochimicbiochimicbiochimicbiochimicbiochimicbiochimicbiochimic::::::::

colinergiccolinergiccolinergiccolinergiccolinergiccolinergiccolinergiccolinergic;;;;;;;;
adrenergicadrenergicadrenergicadrenergicadrenergicadrenergicadrenergicadrenergic;;;;;;;;
purinergicpurinergicpurinergicpurinergicpurinergicpurinergicpurinergicpurinergic;;;;;;;;
histaminergichistaminergichistaminergichistaminergichistaminergichistaminergichistaminergichistaminergic;;;;;;;;

triptaminergictriptaminergictriptaminergictriptaminergictriptaminergictriptaminergictriptaminergictriptaminergic........
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CeleCeleCeleCeleCeleCeleCeleCele maimaimaimaimaimaimaimai importanteimportanteimportanteimportanteimportanteimportanteimportanteimportante pentrupentrupentrupentrupentrupentrupentrupentru farmacologie farmacologie farmacologie farmacologie farmacologie farmacologie farmacologie farmacologie suntsuntsuntsuntsuntsuntsuntsunt::::::::
sistemelesistemelesistemelesistemelesistemelesistemelesistemelesistemele colinergiccolinergiccolinergiccolinergiccolinergiccolinergiccolinergiccolinergic şşşşşşşşiiiiiiii adrenergicadrenergicadrenergicadrenergicadrenergicadrenergicadrenergicadrenergic........

SistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemele colinergicecolinergicecolinergicecolinergicecolinergicecolinergicecolinergicecolinergice -------- sensibile la sensibile la sensibile la sensibile la sensibile la sensibile la sensibile la sensibile la acetilcolinaacetilcolinaacetilcolinaacetilcolinaacetilcolinaacetilcolinaacetilcolinaacetilcolina
SistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemele adrenergiceadrenergiceadrenergiceadrenergiceadrenergiceadrenergiceadrenergiceadrenergice –––––––– sensibile la sensibile la sensibile la sensibile la sensibile la sensibile la sensibile la sensibile la catecolaminecatecolaminecatecolaminecatecolaminecatecolaminecatecolaminecatecolaminecatecolamine

MedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamentele din din din din din din din din aceastăaceastăaceastăaceastăaceastăaceastăaceastăaceastă categoriecategoriecategoriecategoriecategoriecategoriecategoriecategorie
-- efecteefecteefecteefecteefecteefecteefecteefecte asemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoare cu cu cu cu cu cu cu cu celecelecelecelecelecelecelecele ale ale ale ale ale ale ale ale mediatorilormediatorilormediatorilormediatorilormediatorilormediatorilormediatorilormediatorilor chimicichimicichimicichimicichimicichimicichimicichimici
-- aaaaaaaacestecestecestecestecestecestecestecesteaaaaaaaa lucreazălucreazălucreazălucreazălucreazălucreazălucreazălucrează asupasupasupasupasupasupasupasupra ra ra ra ra ra ra ra elementelorelementelorelementelorelementelorelementelorelementelorelementelorelementelor morfofuncmorfofuncmorfofuncmorfofuncmorfofuncmorfofuncmorfofuncmorfofuncŃŃŃŃŃŃŃŃionaleionaleionaleionaleionaleionaleionaleionale
inervateinervateinervateinervateinervateinervateinervateinervate dededededededede parasimpaticparasimpaticparasimpaticparasimpaticparasimpaticparasimpaticparasimpaticparasimpatic sausausausausausausausau simpaticsimpaticsimpaticsimpaticsimpaticsimpaticsimpaticsimpatic
-- aaaaaaaalteltelteltelteltelteltele producle producle producle producle producle producle producle produc aceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaşşşşşşşşiiiiiiii acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune, , , , , , , , dardardardardardardardar pepepepepepepepe altăaltăaltăaltăaltăaltăaltăaltă calecalecalecalecalecalecalecale ((((((((prinprinprinprinprinprinprinprin utilizareautilizareautilizareautilizareautilizareautilizareautilizareautilizarea
colinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazei sausausausausausausausau monoaminooxiduluimonoaminooxiduluimonoaminooxiduluimonoaminooxiduluimonoaminooxiduluimonoaminooxiduluimonoaminooxiduluimonoaminooxidului). ). ). ). ). ). ). ). 



pppppppprimulrimulrimulrimulrimulrimulrimulrimul factorfactorfactorfactorfactorfactorfactorfactor = = = = = = = = distrugedistrugedistrugedistrugedistrugedistrugedistrugedistruge acetilcolinaacetilcolinaacetilcolinaacetilcolinaacetilcolinaacetilcolinaacetilcolinaacetilcolina,,,,,,,,

al al al al al al al al doileadoileadoileadoileadoileadoileadoileadoilea = = = = = = = = simpatinasimpatinasimpatinasimpatinasimpatinasimpatinasimpatinasimpatina,,,,,,,,

efecteleefecteleefecteleefecteleefecteleefecteleefecteleefectele ======== urmareaurmareaurmareaurmareaurmareaurmareaurmareaurmarea acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuniiiuniiiuniiiuniiiuniiiuniiiuniiiunii indirecteindirecteindirecteindirecteindirecteindirecteindirecteindirecte asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra vegetativuluivegetativuluivegetativuluivegetativuluivegetativuluivegetativuluivegetativuluivegetativului........

EEEEEEEEfectefectefectefectefectefectefectefecte inhibitoriiinhibitoriiinhibitoriiinhibitoriiinhibitoriiinhibitoriiinhibitoriiinhibitorii (blochea(blochea(blochea(blochea(blochea(blochea(blochea(blochează mediatoriiză mediatoriiză mediatoriiză mediatoriiză mediatoriiză mediatoriiză mediatoriiză mediatorii) produc:) produc:) produc:) produc:) produc:) produc:) produc:) produc:

-- parasimpaticoparasimpaticoparasimpaticoparasimpaticoparasimpaticoparasimpaticoparasimpaticoparasimpatico--------liticeliticeliticeliticeliticeliticeliticeliticele;le;le;le;le;le;le;le;

-- simpaticosimpaticosimpaticosimpaticosimpaticosimpaticosimpaticosimpatico--------liticeliticeliticeliticeliticeliticeliticeliticele.le.le.le.le.le.le.le.

SSSSSSSSistemeleistemeleistemeleistemeleistemeleistemeleistemeleistemele biochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimice::::::::
ÎÎÎÎÎÎÎÎn n n n n n n n afarăafarăafarăafarăafarăafarăafarăafară de de de de de de de de mimeticemimeticemimeticemimeticemimeticemimeticemimeticemimeticelelelelelelelele şşşşşşşşiiiiiiii liticeleliticeleliticeleliticeleliticeleliticeleliticeleliticele vegetativuluivegetativuluivegetativuluivegetativuluivegetativuluivegetativuluivegetativuluivegetativului există  există  există  există  există  există  există  există şşşşşşşşiiiiiiii
substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeee cececececececece acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra sinapselorsinapselorsinapselorsinapselorsinapselorsinapselorsinapselorsinapselor ggggggggg.g.g.g.g.g.g.g. vegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativi........



ParasimpaticomimeticeleParasimpaticomimeticeleParasimpaticomimeticeleParasimpaticomimeticeleParasimpaticomimeticeleParasimpaticomimeticeleParasimpaticomimeticeleParasimpaticomimeticele
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AAAAAAAAccccccccŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra sistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelor colinreactivecolinreactivecolinreactivecolinreactivecolinreactivecolinreactivecolinreactivecolinreactive

DDDDDDDDupăupăupăupăupăupăupăupă sensibilitateasensibilitateasensibilitateasensibilitateasensibilitateasensibilitateasensibilitateasensibilitatea lorlorlorlorlorlorlorlor se se se se se se se se îîîîîîîîmparmparmparmparmparmparmparmpart t t t t t t t îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n:

ssssssssistemeistemeistemeistemeistemeistemeistemeisteme muscarinicemuscarinicemuscarinicemuscarinicemuscarinicemuscarinicemuscarinicemuscarinice colincolincolincolincolincolincolincolin--------reactivereactivereactivereactivereactivereactivereactivereactive

�������� sensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibile lalalalalalalala muscarinemuscarinemuscarinemuscarinemuscarinemuscarinemuscarinemuscarine şşşşşşşşiiiiiiii suntsuntsuntsuntsuntsuntsuntsunt blocateblocateblocateblocateblocateblocateblocateblocate de de de de de de de de atropinăatropinăatropinăatropinăatropinăatropinăatropinăatropină;;;;;;;;

ssssssssistemeistemeistemeistemeistemeistemeistemeisteme muscarinmuscarinmuscarinmuscarinmuscarinmuscarinmuscarinmuscarin--------colincolincolincolincolincolincolincolin--------reactivereactivereactivereactivereactivereactivereactivereactive

�������� îîîîîîîîn cord,n cord,n cord,n cord,n cord,n cord,n cord,n cord, iiiiiiiintestinntestinntestinntestinntestinntestinntestinntestin ((((((((fibrelefibrelefibrelefibrelefibrelefibrelefibrelefibrele postganglionarepostganglionarepostganglionarepostganglionarepostganglionarepostganglionarepostganglionarepostganglionare colinergicecolinergicecolinergicecolinergicecolinergicecolinergicecolinergicecolinergice););););););););

ssssssssistemeistemeistemeistemeistemeistemeistemeisteme nicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotin colincolincolincolincolincolincolincolin--------reactivereactivereactivereactivereactivereactivereactivereactive

�������� sensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibile la dozela dozela dozela dozela dozela dozela dozela doze micimicimicimicimicimicimicimici de de de de de de de de nicotinănicotinănicotinănicotinănicotinănicotinănicotinănicotină, , , , , , , , blocateblocateblocateblocateblocateblocateblocateblocate de doze de doze de doze de doze de doze de doze de doze de doze marimarimarimarimarimarimarimari de de de de de de de de 
nicotinănicotinănicotinănicotinănicotinănicotinănicotinănicotină sausausausausausausausau curarinăcurarinăcurarinăcurarinăcurarinăcurarinăcurarinăcurarină........



SistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemeleSistemele nicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotin--------colincolincolincolincolincolincolincolin--------reactivereactivereactivereactivereactivereactivereactivereactive

îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: celcelcelcelcelcelcelcel. . . . . . . . ganglionilorganglionilorganglionilorganglionilorganglionilorganglionilorganglionilorganglionilor vegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativi, , , , , , , , uneleuneleuneleuneleuneleuneleuneleunele celcelcelcelcelcelcelcel........ alealealealealealealeale suprarenaleisuprarenaleisuprarenaleisuprarenaleisuprarenaleisuprarenaleisuprarenaleisuprarenalei
((((((((zonazonazonazonazonazonazonazona medularămedularămedularămedularămedularămedularămedularămedulară),),),),),),),), mmmmmmmmm.m.m.m.m.m.m.m. striastriastriastriastriastriastriastriaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii scheleticischeleticischeleticischeleticischeleticischeleticischeleticischeletici, , , , , , , , sinusulsinusulsinusulsinusulsinusulsinusulsinusulsinusul carotidiancarotidiancarotidiancarotidiancarotidiancarotidiancarotidiancarotidian, , , , , , , , 
lobullobullobullobullobullobullobullobul postpostpostpostpostpostpostpost--------hipofizarhipofizarhipofizarhipofizarhipofizarhipofizarhipofizarhipofizar........

SSSSSSSSistemelistemelistemelistemelistemelistemelistemelistemeleeeeeeee nicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotin--------reactivereactivereactivereactivereactivereactivereactivereactive din:din:din:din:din:din:din:din:

musculaturamusculaturamusculaturamusculaturamusculaturamusculaturamusculaturamusculatura striatăstriatăstriatăstriatăstriatăstriatăstriatăstriată -------- blocateblocateblocateblocateblocateblocateblocateblocate de de de de de de de de curarinacurarinacurarinacurarinacurarinacurarinacurarinacurarina;;;;;;;;

ganglioniiganglioniiganglioniiganglioniiganglioniiganglioniiganglioniiganglionii vegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativi -------- nu nu nu nu nu nu nu nu sunt blocate de curarina,sunt blocate de curarina,sunt blocate de curarina,sunt blocate de curarina,sunt blocate de curarina,sunt blocate de curarina,sunt blocate de curarina,sunt blocate de curarina,

sinusulsinusulsinusulsinusulsinusulsinusulsinusulsinusul carotidiancarotidiancarotidiancarotidiancarotidiancarotidiancarotidiancarotidian şşşşşşşşiiiiiiii lobullobullobullobullobullobullobullobul posthipofizarposthipofizarposthipofizarposthipofizarposthipofizarposthipofizarposthipofizarposthipofizar -------- blocate de blocate de blocate de blocate de blocate de blocate de blocate de blocate de substsubstsubstsubstsubstsubstsubstsubst........ din din din din din din din din 
grupagrupagrupagrupagrupagrupagrupagrupa tetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniu;;;;;;;;

ParasimpaticomimeticeParasimpaticomimeticeParasimpaticomimeticeParasimpaticomimeticeParasimpaticomimeticeParasimpaticomimeticeParasimpaticomimeticeParasimpaticomimeticele le le le le le le le 

-------- alcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizi sausausausausausausausau produseproduseproduseproduseproduseproduseproduseproduse de de de de de de de de sintezăsintezăsintezăsintezăsintezăsintezăsintezăsinteză ((((((((conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃinininininininin azotazotazotazotazotazotazotazot))))))))
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EfectulEfectulEfectulEfectulEfectulEfectulEfectulEfectul farmacodinamicfarmacodinamicfarmacodinamicfarmacodinamicfarmacodinamicfarmacodinamicfarmacodinamicfarmacodinamic identicidenticidenticidenticidenticidenticidenticidentic cucucucucucucucu celcelcelcelcelcelcelcel produsprodusprodusprodusprodusprodusprodusprodus prinprinprinprinprinprinprinprin excitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitarea
electricăelectricăelectricăelectricăelectricăelectricăelectricăelectrică a a a a a a a a nervilornervilornervilornervilornervilornervilornervilornervilor parasimpaticiparasimpaticiparasimpaticiparasimpaticiparasimpaticiparasimpaticiparasimpaticiparasimpatici ((((((((vagvagvagvagvagvagvagvag,,,,,,,, oculomotoroculomotoroculomotoroculomotoroculomotoroculomotoroculomotoroculomotor comuncomuncomuncomuncomuncomuncomuncomun, pelvic), pelvic), pelvic), pelvic), pelvic), pelvic), pelvic), pelvic)........

Se produceSe produceSe produceSe produceSe produceSe produceSe produceSe produce::::::::

hipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiune,,,,,,,, hipersecrehipersecrehipersecrehipersecrehipersecrehipersecrehipersecrehipersecreŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie bronbronbronbronbronbronbronbronşşşşşşşşicăicăicăicăicăicăicăică;;;;;;;;

hiperperistaltismhiperperistaltismhiperperistaltismhiperperistaltismhiperperistaltismhiperperistaltismhiperperistaltismhiperperistaltism gastrointestinalgastrointestinalgastrointestinalgastrointestinalgastrointestinalgastrointestinalgastrointestinalgastrointestinal, , , , , , , , bradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardie;;;;;;;;

mărireamărireamărireamărireamărireamărireamărireamărirea contraccontraccontraccontraccontraccontraccontraccontracŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei musculaturiimusculaturiimusculaturiimusculaturiimusculaturiimusculaturiimusculaturiimusculaturii netedenetedenetedenetedenetedenetedenetedenetede........

PPPPPPPParasimpaticomimeticelearasimpaticomimeticelearasimpaticomimeticelearasimpaticomimeticelearasimpaticomimeticelearasimpaticomimeticelearasimpaticomimeticelearasimpaticomimeticele se se se se se se se se folosescfolosescfolosescfolosescfolosescfolosescfolosescfolosesc cacacacacacacaca::::::::

ppppppppurgativeurgativeurgativeurgativeurgativeurgativeurgativeurgative;;;;;;;;

rrrrrrrruminatoriiuminatoriiuminatoriiuminatoriiuminatoriiuminatoriiuminatoriiuminatorii;;;;;;;;

vomitivevomitivevomitivevomitivevomitivevomitivevomitivevomitive........



AcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolina
-------- mediatorulmediatorulmediatorulmediatorulmediatorulmediatorulmediatorulmediatorul PSy, PSy, PSy, PSy, PSy, PSy, PSy, PSy, esteresteresteresteresteresteresteresteruuuuuuuul l l l l l l l colineicolineicolineicolineicolineicolineicolineicolinei ((((((((derivatderivatderivatderivatderivatderivatderivatderivat de de de de de de de de amoniuamoniuamoniuamoniuamoniuamoniuamoniuamoniu))))))))

ÎÎÎÎÎÎÎÎn doze n doze n doze n doze n doze n doze n doze n doze terapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeuticeterapeutice produceproduceproduceproduceproduceproduceproduceproduce: : : : : : : : 

-- bbbbbbbbradicardieradicardieradicardieradicardieradicardieradicardieradicardieradicardie;;;;;;;;

-- vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie perifericăperifericăperifericăperifericăperifericăperifericăperifericăperiferică;;;;;;;;

-- hhhhhhhhipotensiuneipotensiuneipotensiuneipotensiuneipotensiuneipotensiuneipotensiuneipotensiune........

Vasoperif Vasoperif Vasoperif Vasoperif Vasoperif Vasoperif Vasoperif Vasoperif ((CarbacolCarbacol, , DorylDoryl))
-- esteresteresteresteresteresteresterester carbonic al carbonic al carbonic al carbonic al carbonic al carbonic al carbonic al carbonic al colineicolineicolineicolineicolineicolineicolineicolinei ((((((((derivatulderivatulderivatulderivatulderivatulderivatulderivatulderivatul cloruratcloruratcloruratcloruratcloruratcloruratcloruratclorurat))))))))

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: atoniiatoniiatoniiatoniiatoniiatoniiatoniiatonii gggggggg........iiiiiiii.,.,.,.,.,.,.,., prestomacprestomacprestomacprestomacprestomacprestomacprestomacprestomaceeeeeeee, , , , , , , , uneleuneleuneleuneleuneleuneleuneleunele distociidistociidistociidistociidistociidistociidistociidistocii,,,,,,,, retenretenretenretenretenretenretenretenŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii cacacacacacacaca vasodilatvasodilatvasodilatvasodilatvasodilatvasodilatvasodilatvasodilatatoratoratoratoratoratoratorator

NNNNNNNNuuuuuuuu se se se se se se se se folosefolosefolosefolosefolosefolosefolosefoloseşşşşşşşştetetetetetetete îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: suprasuprasuprasuprasuprasuprasuprasupraîîîîîîîîncărcărincărcărincărcărincărcărincărcărincărcărincărcărincărcări gastricegastricegastricegastricegastricegastricegastricegastrice acute,acute,acute,acute,acute,acute,acute,acute, gestagestagestagestagestagestagestagestaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii
avansateavansateavansateavansateavansateavansateavansateavansate, la , la , la , la , la , la , la , la animaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimaleanimale bătrânebătrânebătrânebătrânebătrânebătrânebătrânebătrâne șșșșșșșși/saui/saui/saui/saui/saui/saui/saui/sau epuizateepuizateepuizateepuizateepuizateepuizateepuizateepuizate........
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PilocarpinaPilocarpinaPilocarpinaPilocarpinaPilocarpinaPilocarpinaPilocarpinaPilocarpina

AAAAAAAAlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloid -------- extraextraextraextraextraextraextraextrassssssss dindindindindindindindin ffffffffrunzerunzerunzerunzerunzerunzerunzerunze dededededededede PilocarpusPilocarpusPilocarpusPilocarpusPilocarpusPilocarpusPilocarpusPilocarpus ((((((((famfamfamfamfamfamfamfam........ RutaceaeRutaceaeRutaceaeRutaceaeRutaceaeRutaceaeRutaceaeRutaceae))))))))........
OOOOOOOOficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinală -------- pilocarpinapilocarpinapilocarpinapilocarpinapilocarpinapilocarpinapilocarpinapilocarpina clorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidrică
AAAAAAAActivitatectivitatectivitatectivitatectivitatectivitatectivitatectivitate:::::::: predominant predominant predominant predominant predominant predominant predominant predominant hipersecretoriehipersecretoriehipersecretoriehipersecretoriehipersecretoriehipersecretoriehipersecretoriehipersecretorie la la la la la la la la nivelulnivelulnivelulnivelulnivelulnivelulnivelulnivelul glglglglglglglgl........ salivaresalivaresalivaresalivaresalivaresalivaresalivaresalivare şşşşşşşşiiiiiiii
bronbronbronbronbronbronbronbronşşşşşşşşiceiceiceiceiceiceiceice, , , , , , , , maimaimaimaimaimaimaimai pupupupupupupupuŃŃŃŃŃŃŃŃinininininininin la la la la la la la la nivelulnivelulnivelulnivelulnivelulnivelulnivelulnivelul:::::::: pancreasuluipancreasuluipancreasuluipancreasuluipancreasuluipancreasuluipancreasuluipancreasului şşşşşşşşiiiiiiii intestinuluiintestinuluiintestinuluiintestinuluiintestinuluiintestinuluiintestinuluiintestinului
unaunaunaunaunaunaunauna dintredintredintredintredintredintredintredintre celecelecelecelecelecelecelecele maimaimaimaimaimaimaimai bunebunebunebunebunebunebunebune alternativealternativealternativealternativealternativealternativealternativealternative îîîîîîîîn n n n n n n n combatereacombatereacombatereacombatereacombatereacombatereacombatereacombaterea::::::::
edemeloredemeloredemeloredemeloredemeloredemeloredemeloredemelor, , , , , , , , hidropiziilorhidropiziilorhidropiziilorhidropiziilorhidropiziilorhidropiziilorhidropiziilorhidropiziilor, , , , , , , , furburifurburifurburifurburifurburifurburifurburifurburii i i i i i i i acuteacuteacuteacuteacuteacuteacuteacute,,,,,,,, purgativpurgativpurgativpurgativpurgativpurgativpurgativpurgativ şşşşşşşşiiiiiiii ca ca ca ca ca ca ca ca ruminativruminativruminativruminativruminativruminativruminativruminativ........
La La La La La La La La rumegătoarelerumegătoarelerumegătoarelerumegătoarelerumegătoarelerumegătoarelerumegătoarelerumegătoarele marimarimarimarimarimarimarimari,,,,,,,, micimicimicimicimicimicimicimici şşşşşşşşiiiiiiii la felinela felinela felinela felinela felinela felinela felinela feline: : : : : : : : exagerareaexagerareaexagerareaexagerareaexagerareaexagerareaexagerareaexagerarea secresecresecresecresecresecresecresecreŃŃŃŃŃŃŃŃiiloriiloriiloriiloriiloriiloriiloriilor
bronbronbronbronbronbronbronbronşşşşşşşşiceiceiceiceiceiceiceice = = = = = = = = bronhopneumonibronhopneumonibronhopneumonibronhopneumonibronhopneumonibronhopneumonibronhopneumonibronhopneumoniaaaaaaaa ab ab ab ab ab ab ab ab ingestisingestisingestisingestisingestisingestisingestisingestis. . . . . . . . 

DozeleDozeleDozeleDozeleDozeleDozeleDozeleDozele marimarimarimarimarimarimarimari ======== excitaexcitaexcitaexcitaexcitaexcitaexcitaexcitaŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia sistemuluisistemuluisistemuluisistemuluisistemuluisistemuluisistemuluisistemului nervosnervosnervosnervosnervosnervosnervosnervos, , , , , , , , avortavortavortavortavortavortavortavort, , , , , , , , agravareaagravareaagravareaagravareaagravareaagravareaagravareaagravarea
stărilorstărilorstărilorstărilorstărilorstărilorstărilorstărilor cardiocardiocardiocardiocardiocardiocardiocardio ppppppppulmonareulmonareulmonareulmonareulmonareulmonareulmonareulmonare........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

EzerinaEzerinaEzerinaEzerinaEzerinaEzerinaEzerinaEzerina ((((((((fizostigminafizostigminafizostigminafizostigminafizostigminafizostigminafizostigminafizostigmina))))))))

-- aaaaaaaalcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidul ul ul ul ul ul ul ul lianelianelianelianelianelianelianelianeiiiiiiii tropicaletropicaletropicaletropicaletropicaletropicaletropicaletropicale PhisostigmaPhisostigmaPhisostigmaPhisostigmaPhisostigmaPhisostigmaPhisostigmaPhisostigma

-- ooooooooficinalficinalficinalficinalficinalficinalficinalficinalăăăăăăăă: : : : : : : : sareasareasareasareasareasareasareasarea salicilatsalicilatsalicilatsalicilatsalicilatsalicilatsalicilatsalicilat

-- este un: este un: este un: este un: este un: este un: este un: este un: pppppppparasimpaticomimeticarasimpaticomimeticarasimpaticomimeticarasimpaticomimeticarasimpaticomimeticarasimpaticomimeticarasimpaticomimeticarasimpaticomimetic indirectindirectindirectindirectindirectindirectindirectindirect

-- EfectEfectEfectEfectEfectEfectEfectEfecte:e:e:e:e:e:e:e: asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra mmmmmmmm. n. n. n. n. n. n. n. netedeetedeetedeetedeetedeetedeetedeetede digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, ochiuluiochiuluiochiuluiochiuluiochiuluiochiuluiochiuluiochiului şşşşşşşşiiiiiiii uteruluiuteruluiuteruluiuteruluiuteruluiuteruluiuteruluiuterului

-- La La La La La La La La gestantegestantegestantegestantegestantegestantegestantegestante:::::::: induce induce induce induce induce induce induce induce avortavortavortavortavortavortavortavort. . . . . . . . 

-- ccccccccel el el el el el el el maimaimaimaimaimaimaimai bun bun bun bun bun bun bun bun mioticmioticmioticmioticmioticmioticmioticmiotic sub sub sub sub sub sub sub sub formăformăformăformăformăformăformăformă de de de de de de de de instilainstilainstilainstilainstilainstilainstilainstilaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii îîîîîîîînnnnnnnn saculsaculsaculsaculsaculsaculsaculsacul conjunctivalconjunctivalconjunctivalconjunctivalconjunctivalconjunctivalconjunctivalconjunctival!!!!!!!!

-- îîîîîîîîn n n n n n n n solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii de de de de de de de de 0,50,50,50,50,50,50,50,5--------1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%, miozamiozamiozamiozamiozamiozamiozamioza durdurdurdurdurdurdurdurează ează ează ează ează ează ează ează pânăpânăpânăpânăpânăpânăpânăpână la la la la la la la la 24 24 24 24 24 24 24 24 hhhhhhhh........
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MiostinulMiostinulMiostinulMiostinulMiostinulMiostinulMiostinulMiostinul ((((((((neostigminaneostigminaneostigminaneostigminaneostigminaneostigminaneostigminaneostigmina))))))))

-- substsubstsubstsubstsubstsubstsubstsubst. . . . . . . . sinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsintetică anticolinesterazicanticolinesterazicanticolinesterazicanticolinesterazicanticolinesterazicanticolinesterazicanticolinesterazicanticolinesterazicăăăăăăăă
-- unulunulunulunulunulunulunulunul dintredintredintredintredintredintredintredintre celecelecelecelecelecelecelecele maimaimaimaimaimaimaimai bunebunebunebunebunebunebunebune stimulentestimulentestimulentestimulentestimulentestimulentestimulentestimulente alealealealealealealeale mmmmmmmm........ netedenetedenetedenetedenetedenetedenetedenetede

ArecolinaArecolinaArecolinaArecolinaArecolinaArecolinaArecolinaArecolina
-- alcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloid obobobobobobobobŃŃŃŃŃŃŃŃinutinutinutinutinutinutinutinut dindindindindindindindin seminseminseminseminseminseminseminseminŃŃŃŃŃŃŃŃeleeleeleeleeleeleeleele nuciinuciinuciinuciinuciinuciinuciinucii de de de de de de de de ArecaArecaArecaArecaArecaArecaArecaAreca........

-- aaaaaaaaccccccccŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează:::::::: direct direct direct direct direct direct direct direct asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra elementelorelementelorelementelorelementelorelementelorelementelorelementelorelementelor inervateinervateinervateinervateinervateinervateinervateinervate de de de de de de de de PSyPSyPSyPSyPSyPSyPSyPSy
-- aaaaaaaaccccccccŃŃŃŃŃŃŃŃiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiunea:::::::: 30 min30 min30 min30 min30 min30 min30 min30 min........ ======== defecăridefecăridefecăridefecăridefecăridefecăridefecăridefecări, , , , , , , , bradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardie, , , , , , , , miozămiozămiozămiozămiozămiozămiozămioză, , , , , , , , transpiratranspiratranspiratranspiratranspiratranspiratranspiratranspiraŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie
-- mmmmmmmmaiaiaiaiaiaiaiai pupupupupupupupuŃŃŃŃŃŃŃŃinininininininin hipersecretoriehipersecretoriehipersecretoriehipersecretoriehipersecretoriehipersecretoriehipersecretoriehipersecretorie decâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecât pilocarpinapilocarpinapilocarpinapilocarpinapilocarpinapilocarpinapilocarpinapilocarpina, , , , , , , , 
-- maimaimaimaimaimaimaimai hipermotilizantăhipermotilizantăhipermotilizantăhipermotilizantăhipermotilizantăhipermotilizantăhipermotilizantăhipermotilizantă decâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecât ezerinaezerinaezerinaezerinaezerinaezerinaezerinaezerina. . . . . . . . 
-- a a a a a a a a nnnnnnnnuuuuuuuu se folosise folosise folosise folosise folosise folosise folosise folosi îîîîîîîîn n n n n n n n colicicolicicolicicolicicolicicolicicolicicolicilelelelelelelele produseproduseproduseproduseproduseproduseproduseproduse prinprinprinprinprinprinprinprin torsiunetorsiunetorsiunetorsiunetorsiunetorsiunetorsiunetorsiune!!!!!!!!
-- a a a a a a a a se folosise folosise folosise folosise folosise folosise folosise folosi numainumainumainumainumainumainumainumai îîîîîîîîn n n n n n n n colicicolicicolicicolicicolicicolicicolicicolici de de de de de de de de indigestieindigestieindigestieindigestieindigestieindigestieindigestieindigestie!!!!!!!!
-- IntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃiileiileiileiileiileiileiileiile se combat cu se combat cu se combat cu se combat cu se combat cu se combat cu se combat cu se combat cu atropinăatropinăatropinăatropinăatropinăatropinăatropinăatropină. . . . . . . . 



Parasimpaticoliticele (vagolitice)Parasimpaticoliticele (vagolitice)Parasimpaticoliticele (vagolitice)Parasimpaticoliticele (vagolitice)Parasimpaticoliticele (vagolitice)Parasimpaticoliticele (vagolitice)Parasimpaticoliticele (vagolitice)Parasimpaticoliticele (vagolitice)



AAAAAAAAntagonintagonintagonintagonintagonintagonintagonintagonişşşşşşşştitititititititi aaaaaaaaiiiiiiii parasimpaticomimeticelorparasimpaticomimeticelorparasimpaticomimeticelorparasimpaticomimeticelorparasimpaticomimeticelorparasimpaticomimeticelorparasimpaticomimeticelorparasimpaticomimeticelor producândproducândproducândproducândproducândproducândproducândproducând::::::::
-- tahicardietahicardietahicardietahicardietahicardietahicardietahicardietahicardie,,,,,,,,
-- hipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiune, , , , , , , , 
-- hiposecrehiposecrehiposecrehiposecrehiposecrehiposecrehiposecrehiposecreŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie, , , , , , , , 
-- hipoperistaltismhipoperistaltismhipoperistaltismhipoperistaltismhipoperistaltismhipoperistaltismhipoperistaltismhipoperistaltism,,,,,,,,
-- midriazămidriazămidriazămidriazămidriazămidriazămidriazămidriază, , , , , , , , 
-- hipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiune ocularăocularăocularăocularăocularăocularăocularăoculară........

AtropinaAtropinaAtropinaAtropinaAtropinaAtropinaAtropinaAtropina
-- alcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloid,,,,,,,, conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃineineineineineineineine nucleunucleunucleunucleunucleunucleunucleunucleu tropanictropanictropanictropanictropanictropanictropanictropanic şşşşşşşşiiiiiiii se se se se se se se se îîîîîîîîntâlnentâlnentâlnentâlnentâlnentâlnentâlnentâlneşşşşşşşştetetetetetetete la la la la la la la la SolanaceeSolanaceeSolanaceeSolanaceeSolanaceeSolanaceeSolanaceeSolanacee........

-- îîîîîîîîn n n n n n n n practicăpracticăpracticăpracticăpracticăpracticăpracticăpractică:::::::: atropinaatropinaatropinaatropinaatropinaatropinaatropinaatropina sulfuricăsulfuricăsulfuricăsulfuricăsulfuricăsulfuricăsulfuricăsulfurică
-- pulberepulberepulberepulberepulberepulberepulberepulbere cristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalină, , , , , , , , albăalbăalbăalbăalbăalbăalbăalbă, , , , , , , , cristalecristalecristalecristalecristalecristalecristalecristale incoloreincoloreincoloreincoloreincoloreincoloreincoloreincolore, , , , , , , , inodoreinodoreinodoreinodoreinodoreinodoreinodoreinodore, f, f, f, f, f, f, f, f........ amareamareamareamareamareamareamareamare ((((((((f.f.f.f.f.f.f.f.
toxicetoxicetoxicetoxicetoxicetoxicetoxicetoxice), ), ), ), ), ), ), ), foartefoartefoartefoartefoartefoartefoartefoarte solubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilă îîîîîîîîn n n n n n n n apăapăapăapăapăapăapăapă. . . . . . . . 
-- IIIIIIIIncompatibilăncompatibilăncompatibilăncompatibilăncompatibilăncompatibilăncompatibilăncompatibilă cucucucucucucucu:::::::: ioduliodulioduliodulioduliodulioduliodul, , , , , , , , iodurileiodurileiodurileiodurileiodurileiodurileiodurileiodurile, , , , , , , , taninultaninultaninultaninultaninultaninultaninultaninul, , , , , , , , adrenalinaadrenalinaadrenalinaadrenalinaadrenalinaadrenalinaadrenalinaadrenalina, , , , , , , , substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeee
colorantecolorantecolorantecolorantecolorantecolorantecolorantecolorante. . . . . . . . Se Se Se Se Se Se Se Se păstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstrează la la la la la la la la VenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenena!!!!!!!!
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-- excitant SNC, excitant SNC, excitant SNC, excitant SNC, excitant SNC, excitant SNC, excitant SNC, excitant SNC, 

-- efectefectefectefectefectefectefectefectulululululululul parasimpaticoliticparasimpaticoliticparasimpaticoliticparasimpaticoliticparasimpaticoliticparasimpaticoliticparasimpaticoliticparasimpaticolitic ======== datordatordatordatordatordatordatordatorităităităităităităităită îîîîîîîîmpiedicăriimpiedicăriimpiedicăriimpiedicăriimpiedicăriimpiedicăriimpiedicăriimpiedicării acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuniiiuniiiuniiiuniiiuniiiuniiiuniiiunii
acetilcolineiacetilcolineiacetilcolineiacetilcolineiacetilcolineiacetilcolineiacetilcolineiacetilcolinei asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra sistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelor biochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimice colinreactivecolinreactivecolinreactivecolinreactivecolinreactivecolinreactivecolinreactivecolinreactive din din din din din din din din 
diferitediferitediferitediferitediferitediferitediferitediferite structuristructuristructuristructuristructuristructuristructuristructuri anatomiceanatomiceanatomiceanatomiceanatomiceanatomiceanatomiceanatomice. . . . . . . . 

-- sssssssse e e e e e e e absoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbe uuuuuuuuşşşşşşşşorororororororor, , , , , , , , chiarchiarchiarchiarchiarchiarchiarchiar şşşşşşşşiiiiiiii pepepepepepepepe pielepielepielepielepielepielepielepiele, din , din , din , din , din , din , din , din ŃŃŃŃŃŃŃŃesutulesutulesutulesutulesutulesutulesutulesutul conjunctivconjunctivconjunctivconjunctivconjunctivconjunctivconjunctivconjunctiv s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. 

-- ddddddddozeleozeleozeleozeleozeleozeleozeleozele marimarimarimarimarimarimarimari asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra SNC, SNC, SNC, SNC, SNC, SNC, SNC, SNC, dupădupădupădupădupădupădupădupă excitareexcitareexcitareexcitareexcitareexcitareexcitareexcitareaaaaaaaa puternicăputernicăputernicăputernicăputernicăputernicăputernicăputernică, , , , , , , , paraliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparalizia
şşşşşşşşiiiiiiii moarteamoarteamoarteamoarteamoarteamoarteamoarteamoartea prinprinprinprinprinprinprinprin asfixiereasfixiereasfixiereasfixiereasfixiereasfixiereasfixiereasfixiere........

aaaaaaaaccccccccŃŃŃŃŃŃŃŃiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiunea liticăliticăliticăliticăliticăliticăliticălitică:::::::: îîîîîîîîn special n special n special n special n special n special n special n special asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra organelororganelororganelororganelororganelororganelororganelororganelor inervateinervateinervateinervateinervateinervateinervateinervate de de de de de de de de vagvagvagvagvagvagvagvag........

IntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃiileiileiileiileiileiileiileiile:::::::: surescitaresurescitaresurescitaresurescitaresurescitaresurescitaresurescitaresurescitare, , , , , , , , furiefuriefuriefuriefuriefuriefuriefurie, , , , , , , , uscăciuneauscăciuneauscăciuneauscăciuneauscăciuneauscăciuneauscăciuneauscăciunea guriiguriiguriiguriiguriiguriiguriigurii, a , a , a , a , a , a , a , a nasuluinasuluinasuluinasuluinasuluinasuluinasuluinasului

((((((((semnsemnsemnsemnsemnsemnsemnsemnulululululululul principal la principal la principal la principal la principal la principal la principal la principal la depistareadepistareadepistareadepistareadepistareadepistareadepistareadepistarea fraudelorfraudelorfraudelorfraudelorfraudelorfraudelorfraudelorfraudelor la la la la la la la la caicaicaicaicaicaicaicai!!!!!!!!))))))))



AtropinaAtropinaAtropinaAtropinaAtropinaAtropinaAtropinaAtropina -------- sssssssse e e e e e e e recomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandă pentrupentrupentrupentrupentrupentrupentrupentru::::::::

-- calităcalităcalităcalităcalităcalităcalităcalităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiile sale le sale le sale le sale le sale le sale le sale le sale antispasmodiceantispasmodiceantispasmodiceantispasmodiceantispasmodiceantispasmodiceantispasmodiceantispasmodice;;;;;;;;

-- diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic diferendiferendiferendiferendiferendiferendiferendiferenŃŃŃŃŃŃŃŃialialialialialialialial îîîîîîîîn n n n n n n n cardiopatiicardiopatiicardiopatiicardiopatiicardiopatiicardiopatiicardiopatiicardiopatii;;;;;;;;

-- diminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuarea secresecresecresecresecresecresecresecreŃŃŃŃŃŃŃŃiiloriiloriiloriiloriiloriiloriiloriilor;;;;;;;;

-- antidotantidotantidotantidotantidotantidotantidotantidot:::::::: intoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii cu cu cu cu cu cu cu cu parasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimetice, , , , , , , , OP;OP;OP;OP;OP;OP;OP;OP;

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: injecinjecinjecinjecinjecinjecinjecinjecŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii s.c., s.c., s.c., s.c., s.c., s.c., s.c., s.c., îîîîîîîîn n n n n n n n colicicolicicolicicolicicolicicolicicolicicolici la cal. la cal. la cal. la cal. la cal. la cal. la cal. la cal. 

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: oftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologie se se se se se se se se folosescfolosescfolosescfolosescfolosescfolosescfolosescfolosesc instilainstilainstilainstilainstilainstilainstilainstilaŃŃŃŃŃŃŃŃiileiileiileiileiileiileiileiile cu sol. cu sol. cu sol. cu sol. cu sol. cu sol. cu sol. cu sol. 1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.

-- sub sub sub sub sub sub sub sub formăformăformăformăformăformăformăformă de de de de de de de de fiolefiolefiolefiolefiolefiolefiolefiole 11111111--------5ml5ml5ml5ml5ml5ml5ml5ml.,.,.,.,.,.,.,., 0,250,250,250,250,250,250,250,25--------1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.

TropicaminaTropicaminaTropicaminaTropicaminaTropicaminaTropicaminaTropicaminaTropicamina
-- îîîîîîîîn n n n n n n n oftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologie, , , , , , , , 

-- midriaticmidriaticmidriaticmidriaticmidriaticmidriaticmidriaticmidriatic rapidrapidrapidrapidrapidrapidrapidrapid:::::::: efectefectefectefectefectefectefectefect îîîîîîîînnnnnnnn 20 min20 min20 min20 min20 min20 min20 min20 min........ şşşşşşşşiiiiiiii disparedisparedisparedisparedisparedisparedisparedispare dupădupădupădupădupădupădupădupă 55555555--------6 6 6 6 6 6 6 6 hhhhhhhh........



CiclopentotalCiclopentotalCiclopentotalCiclopentotalCiclopentotalCiclopentotalCiclopentotalCiclopentotal
utilizutilizutilizutilizutilizutilizutilizutilizatăatăatăatăatăatăatăată sareasareasareasareasareasareasareasarea clorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidrică ptptptptptptptpt........ acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiunea midriaticămidriaticămidriaticămidriaticămidriaticămidriaticămidriaticămidriatică, , , , , , , , maxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmax........ 24 24 24 24 24 24 24 24 hhhhhhhh........

ScopolaminaScopolaminaScopolaminaScopolaminaScopolaminaScopolaminaScopolaminaScopolamina ((hioscinahioscina))
-- ooooooooficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinală:::::::: scopolaminascopolaminascopolaminascopolaminascopolaminascopolaminascopolaminascopolamina bromhidricăbromhidricăbromhidricăbromhidricăbromhidricăbromhidricăbromhidricăbromhidrică, la , la , la , la , la , la , la , la VenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenena. . . . . . . . 
-- iiiiiiiincompatibilăncompatibilăncompatibilăncompatibilăncompatibilăncompatibilăncompatibilăncompatibilă cucucucucucucucu:::::::: ioduliodulioduliodulioduliodulioduliodul, , , , , , , , sărurilesărurilesărurilesărurilesărurilesărurilesărurilesărurile de de de de de de de de argintargintargintargintargintargintargintargint, , , , , , , , taninultaninultaninultaninultaninultaninultaninultaninul, , , , , , , , alcaloialcaloialcaloialcaloialcaloialcaloialcaloialcaloizizizizizizizizi. . . . . . . . 
-- seamănăseamănăseamănăseamănăseamănăseamănăseamănăseamănă cu cu cu cu cu cu cu cu atropinaatropinaatropinaatropinaatropinaatropinaatropinaatropina îîîîîîîîn +:n +:n +:n +:n +:n +:n +:n +: analgezicăanalgezicăanalgezicăanalgezicăanalgezicăanalgezicăanalgezicăanalgezică,,,,,,,, linilinilinilinilinilinilinilinişşşşşşşştitoaretitoaretitoaretitoaretitoaretitoaretitoaretitoare, din , din , din , din , din , din , din , din aceastăaceastăaceastăaceastăaceastăaceastăaceastăaceastă
cauzăcauzăcauzăcauzăcauzăcauzăcauzăcauză,,,,,,,, adeseaadeseaadeseaadeseaadeseaadeseaadeseaadesea asociatăasociatăasociatăasociatăasociatăasociatăasociatăasociată cu cu cu cu cu cu cu cu opiaceeleopiaceeleopiaceeleopiaceeleopiaceeleopiaceeleopiaceeleopiaceele........
-- midriazămidriazămidriazămidriazămidriazămidriazămidriazămidriază puternicăputernicăputernicăputernicăputernicăputernicăputernicăputernică:::::::: de de de de de de de de scurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtă duratăduratăduratăduratăduratăduratăduratădurată
-- unulunulunulunulunulunulunulunul dintredintredintredintredintredintredintredintre celecelecelecelecelecelecelecele maimaimaimaimaimaimaimai bunebunebunebunebunebunebunebune medicamentemedicamentemedicamentemedicamentemedicamentemedicamentemedicamentemedicamente îîîîîîîîn n n n n n n n combatereacombatereacombatereacombatereacombatereacombatereacombatereacombaterea răuluirăuluirăuluirăuluirăuluirăuluirăuluirăului
de de de de de de de de mimimimimimimimişşşşşşşşcarecarecarecarecarecarecarecare, a , a , a , a , a , a , a , a vertijuluivertijuluivertijuluivertijuluivertijuluivertijuluivertijuluivertijului, , , , , , , , îîîîîîîîn n n n n n n n hiperexcitahiperexcitahiperexcitahiperexcitahiperexcitahiperexcitahiperexcitahiperexcitaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie, , , , , , , , mialgiimialgiimialgiimialgiimialgiimialgiimialgiimialgii, , , , , , , , nevralgiinevralgiinevralgiinevralgiinevralgiinevralgiinevralgiinevralgii!!!!!!!!

ScobutilScobutilScobutilScobutilScobutilScobutilScobutilScobutil ((BuscopanBuscopan))
-- derivatderivatderivatderivatderivatderivatderivatderivat scopolaminicscopolaminicscopolaminicscopolaminicscopolaminicscopolaminicscopolaminicscopolaminic........
-- pupupupupupupupuŃŃŃŃŃŃŃŃinininininininin intensintensintensintensintensintensintensintens asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra:::::::: secrsecrsecrsecrsecrsecrsecrsecr........ salivaresalivaresalivaresalivaresalivaresalivaresalivaresalivare, , , , , , , , sudoralesudoralesudoralesudoralesudoralesudoralesudoralesudorale, , , , , , , , inimiiinimiiinimiiinimiiinimiiinimiiinimiiinimii şşşşşşşşiiiiiiii ochiuluiochiuluiochiuluiochiuluiochiuluiochiuluiochiuluiochiului........
-- proprietăproprietăproprietăproprietăproprietăproprietăproprietăproprietăŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii:::::::: antisecretoareantisecretoareantisecretoareantisecretoareantisecretoareantisecretoareantisecretoareantisecretoare,,,,,,,, antispasmoticeantispasmoticeantispasmoticeantispasmoticeantispasmoticeantispasmoticeantispasmoticeantispasmotice digestivedigestivedigestivedigestivedigestivedigestivedigestivedigestive,,,,,,,, slab slab slab slab slab slab slab slab 
ganglioplegicganglioplegicganglioplegicganglioplegicganglioplegicganglioplegicganglioplegicganglioplegic



SimpaticomimeticeSimpaticomimeticeSimpaticomimeticeSimpaticomimeticeSimpaticomimeticeSimpaticomimeticeSimpaticomimeticeSimpaticomimetice



-- îîîîîîîîn general, n general, n general, n general, n general, n general, n general, n general, amine amine amine amine amine amine amine amine aromaticearomaticearomaticearomaticearomaticearomaticearomaticearomatice

-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra sissississississississist.t.t.t.t.t.t.t. biochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimice adenoreactiveadenoreactiveadenoreactiveadenoreactiveadenoreactiveadenoreactiveadenoreactiveadenoreactive existenteexistenteexistenteexistenteexistenteexistenteexistenteexistente îîîîîîîîn n n n n n n n 
apapapapapapapap........ cardiovascular, mcardiovascular, mcardiovascular, mcardiovascular, mcardiovascular, mcardiovascular, mcardiovascular, mcardiovascular, m........ netedănetedănetedănetedănetedănetedănetedănetedă intestinalăintestinalăintestinalăintestinalăintestinalăintestinalăintestinalăintestinală, , , , , , , , bronbronbronbronbronbronbronbronşşşşşşşşicăicăicăicăicăicăicăică, iris, , iris, , iris, , iris, , iris, , iris, , iris, , iris, splinăsplinăsplinăsplinăsplinăsplinăsplinăsplină, , , , , , , , 
uteruteruteruteruteruteruteruter, , , , , , , , glglglglglglglgl........ salivaresalivaresalivaresalivaresalivaresalivaresalivaresalivare şşşşşşşşiiiiiiii digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, îîîîîîîîn n n n n n n n glglglglglglglgl........ sudoriparesudoriparesudoriparesudoriparesudoriparesudoriparesudoriparesudoripare la la la la la la la la cabalinecabalinecabalinecabalinecabalinecabalinecabalinecabaline........

-- rrrrrrrrelaelaelaelaelaelaelaelaxxxxxxxxeazăeazăeazăeazăeazăeazăeazăează mmmmmmmm........ netedănetedănetedănetedănetedănetedănetedănetedă contractatăcontractatăcontractatăcontractatăcontractatăcontractatăcontractatăcontractată, , , , , , , , 

-- produce produce produce produce produce produce produce produce midriazmidriazmidriazmidriazmidriazmidriazmidriazmidriazăăăăăăăă activăactivăactivăactivăactivăactivăactivăactivă şşşşşşşşiiiiiiii excitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitarea SNCSNCSNCSNCSNCSNCSNCSNC--------uluiuluiuluiuluiuluiuluiuluiului........

NoradrenalinaNoradrenalinaNoradrenalinaNoradrenalinaNoradrenalinaNoradrenalinaNoradrenalinaNoradrenalina
-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă vasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoare, , , , , , , , 

-- producproducproducproducproducproducproducproduce:e:e:e:e:e:e:e: hipertensiuneahipertensiuneahipertensiuneahipertensiuneahipertensiuneahipertensiuneahipertensiuneahipertensiunea de de de de de de de de scurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtă duratăduratăduratăduratăduratăduratăduratădurată. . . . . . . . 

-- aaaaaaaavantajvantajvantajvantajvantajvantajvantajvantaj ======== vasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia nu nu nu nu nu nu nu nu esteesteesteesteesteesteesteeste urmatăurmatăurmatăurmatăurmatăurmatăurmatăurmată de de de de de de de de vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie........

-- ffffffffoarteoarteoarteoarteoarteoarteoarteoarte eficientăeficientăeficientăeficientăeficientăeficientăeficientăeficientă îîîîîîîîn n n n n n n n hemoragiilehemoragiilehemoragiilehemoragiilehemoragiilehemoragiilehemoragiilehemoragiile capilarecapilarecapilarecapilarecapilarecapilarecapilarecapilare!!!!!!!!

CCCCCCCComercialomercialomercialomercialomercialomercialomercialomerciale:e:e:e:e:e:e:e:

NoratrinalNoratrinalNoratrinalNoratrinalNoratrinalNoratrinalNoratrinalNoratrinal ((bitrartratbitrartrat)) sol 2sol 2sol 2sol 2sol 2sol 2sol 2sol 2--------44444444‰‰‰‰‰‰‰‰, i.m., , i.m., , i.m., , i.m., , i.m., , i.m., , i.m., , i.m., i.vi.vi.vi.vi.vi.vi.vi.v.,.,.,.,.,.,.,., local. local. local. local. local. local. local. local. 



NafazolinaNafazolinaNafazolinaNafazolinaNafazolinaNafazolinaNafazolinaNafazolina ((RinofugRinofug, , PrivinPrivin))
-- saresaresaresaresaresaresaresare clorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidrică, , , , , , , , oficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinală,,,,,,,, pulberepulberepulberepulberepulberepulberepulberepulbere microcristalinămicrocristalinămicrocristalinămicrocristalinămicrocristalinămicrocristalinămicrocristalinămicrocristalină, , , , , , , , gălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuie, , , , , , , , 
inodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodoră, , , , , , , , amarăamarăamarăamarăamarăamarăamarăamară, , , , , , , , uuuuuuuuşşşşşşşşorororororororor solubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilă. . . . . . . . 

-- ooooooooficinaleficinaleficinaleficinaleficinaleficinaleficinaleficinale:::::::: picăturilepicăturilepicăturilepicăturilepicăturilepicăturilepicăturilepicăturile pentrupentrupentrupentrupentrupentrupentrupentru nasnasnasnasnasnasnasnas cu forma cu forma cu forma cu forma cu forma cu forma cu forma cu forma clorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidrică de 0,1%. de 0,1%. de 0,1%. de 0,1%. de 0,1%. de 0,1%. de 0,1%. de 0,1%. 

-- vasoconstrictor rapid vasoconstrictor rapid vasoconstrictor rapid vasoconstrictor rapid vasoconstrictor rapid vasoconstrictor rapid vasoconstrictor rapid vasoconstrictor rapid şşşşşşşşiiiiiiii prelungprelungprelungprelungprelungprelungprelungprelung îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: riniteriniteriniteriniteriniteriniteriniterinite, , , , , , , , sinuzitesinuzitesinuzitesinuzitesinuzitesinuzitesinuzitesinuzite, sub , sub , sub , sub , sub , sub , sub , sub formăformăformăformăformăformăformăformă de de de de de de de de 
instilainstilainstilainstilainstilainstilainstilainstilaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii nazalenazalenazalenazalenazalenazalenazalenazale, , , , , , , , nu nu nu nu nu nu nu nu maimaimaimaimaimaimaimai multmultmultmultmultmultmultmult de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 zilezilezilezilezilezilezilezile,,,,,,,,

-- pestepestepestepestepestepestepestepeste 10 zile:10 zile:10 zile:10 zile:10 zile:10 zile:10 zile:10 zile: pericolulpericolulpericolulpericolulpericolulpericolulpericolulpericolul de de de de de de de de necroznecroznecroznecroznecroznecroznecroznecroză aă aă aă aă aă aă aă a mucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoasei!!!!!!!!

FenilefrinaFenilefrinaFenilefrinaFenilefrinaFenilefrinaFenilefrinaFenilefrinaFenilefrina ((UsophrinUsophrin, , MezatonMezaton))
-- de de de de de de de de sintezăsintezăsintezăsintezăsintezăsintezăsintezăsinteză, , , , , , , , vasoconstrictor vasoconstrictor vasoconstrictor vasoconstrictor vasoconstrictor vasoconstrictor vasoconstrictor vasoconstrictor pentrupentrupentrupentrupentrupentrupentrupentru toatetoatetoatetoatetoatetoatetoatetoate teritoriileteritoriileteritoriileteritoriileteritoriileteritoriileteritoriileteritoriile,,,,,,,,

-- efectulefectulefectulefectulefectulefectulefectulefectul eeeeeeee dededededededede 44444444--------5 5 5 5 5 5 5 5 oriorioriorioriorioriori maimaimaimaimaimaimaimai redusredusredusredusredusredusredusredus ca al ca al ca al ca al ca al ca al ca al ca al adrenalineiadrenalineiadrenalineiadrenalineiadrenalineiadrenalineiadrenalineiadrenalinei,,,,,,,, duratadurataduratadurataduratadurataduratadurata ======== dublădublădublădublădublădublădublădublă

-- hipertensivhipertensivhipertensivhipertensivhipertensivhipertensivhipertensivhipertensiv, vasoconstrictor local pt, vasoconstrictor local pt, vasoconstrictor local pt, vasoconstrictor local pt, vasoconstrictor local pt, vasoconstrictor local pt, vasoconstrictor local pt, vasoconstrictor local pt........ mucmucmucmucmucmucmucmuc........ nazalănazalănazalănazalănazalănazalănazalănazală, , , , , , , , îîîîîîîîn soln soln soln soln soln soln soln sol........ 0,25%0,25%0,25%0,25%0,25%0,25%0,25%0,25%



Asmopent Asmopent Asmopent Asmopent Asmopent Asmopent Asmopent Asmopent ((AlupentAlupent))
-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă de de de de de de de de sintezăsintezăsintezăsintezăsintezăsintezăsintezăsinteză, beta, beta, beta, beta, beta, beta, beta, beta--------stimulatoarestimulatoarestimulatoarestimulatoarestimulatoarestimulatoarestimulatoarestimulatoare, , , , , , , , 

-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune bronhodilatatoarebronhodilatatoarebronhodilatatoarebronhodilatatoarebronhodilatatoarebronhodilatatoarebronhodilatatoarebronhodilatatoare de de de de de de de de duratăduratăduratăduratăduratăduratăduratădurată,,,,,,,, pppppppp........oooooooo........ şşşşşşşşiiiiiiii aerosoliaerosoliaerosoliaerosoliaerosoliaerosoliaerosoliaerosoli........

IzoprenalinaIzoprenalinaIzoprenalinaIzoprenalinaIzoprenalinaIzoprenalinaIzoprenalinaIzoprenalina ((BronhodilatinBronhodilatin, , IsuprenIsupren, , NovodrinNovodrin))
-- beta stimulator, beta stimulator, beta stimulator, beta stimulator, beta stimulator, beta stimulator, beta stimulator, beta stimulator, foartefoartefoartefoartefoartefoartefoartefoarte bun bun bun bun bun bun bun bun bronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatator. . . . . . . . 

-- comprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimate şşşşşşşşiiiiiiii solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii pentrupentrupentrupentrupentrupentrupentrupentru aerosoliaerosoliaerosoliaerosoliaerosoliaerosoliaerosoliaerosoli 0,5%.0,5%.0,5%.0,5%.0,5%.0,5%.0,5%.0,5%.

BametanBametanBametanBametanBametanBametanBametanBametan ((ButedrinButedrin))
-- beta beta beta beta beta beta beta beta stimulatoarestimulatoarestimulatoarestimulatoarestimulatoarestimulatoarestimulatoarestimulatoare, , , , , , , , vasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoare, , , , , , , , puternicputernicputernicputernicputernicputernicputernicputernic hipotensivăhipotensivăhipotensivăhipotensivăhipotensivăhipotensivăhipotensivăhipotensivă. . . . . . . . 

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: sindromsindromsindromsindromsindromsindromsindromsindrom de de de de de de de de ischemieischemieischemieischemieischemieischemieischemieischemie perifericăperifericăperifericăperifericăperifericăperifericăperifericăperiferică, , , , , , , , degerăturidegerăturidegerăturidegerăturidegerăturidegerăturidegerăturidegerături, spasm arterial, , spasm arterial, , spasm arterial, , spasm arterial, , spasm arterial, , spasm arterial, , spasm arterial, , spasm arterial, 
tulburăritulburăritulburăritulburăritulburăritulburăritulburăritulburări vascularevascularevascularevascularevascularevascularevascularevasculare postoperatoriipostoperatoriipostoperatoriipostoperatoriipostoperatoriipostoperatoriipostoperatoriipostoperatorii, , , , , , , , afecafecafecafecafecafecafecafecŃŃŃŃŃŃŃŃiuniiuniiuniiuniiuniiuniiuniiuni renalerenalerenalerenalerenalerenalerenalerenale. . . . . . . . 

-- comprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimate şşşşşşşşiiiiiiii fiolefiolefiolefiolefiolefiolefiolefiole de 1ml, 5%.de 1ml, 5%.de 1ml, 5%.de 1ml, 5%.de 1ml, 5%.de 1ml, 5%.de 1ml, 5%.de 1ml, 5%.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

AdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalina ((EpinefrinaEpinefrina, , SuprareninSuprarenin))

-- extract extract extract extract extract extract extract extract suprarenalsuprarenalsuprarenalsuprarenalsuprarenalsuprarenalsuprarenalsuprarenalianianianianianianianian,,,,,,,, dindindindindindindindin medularămedularămedularămedularămedularămedularămedularămedulară, , , , , , , , produsulprodusulprodusulprodusulprodusulprodusulprodusulprodusul natural natural natural natural natural natural natural natural ======== levogirlevogirlevogirlevogirlevogirlevogirlevogirlevogir

-- oficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinala:a:a:a:a:a:a:a: obobobobobobobobŃŃŃŃŃŃŃŃinutăinutăinutăinutăinutăinutăinutăinută sinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsintetică, , , , , , , , produsulprodusulprodusulprodusulprodusulprodusulprodusulprodusul fiindfiindfiindfiindfiindfiindfiindfiind racemicracemicracemicracemicracemicracemicracemicracemic........

-- cristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalină, , , , , , , , inodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodoră, , , , , , , , amarăamarăamarăamarăamarăamarăamarăamară ((((((((toxicătoxicătoxicătoxicătoxicătoxicătoxicătoxică),),),),),),),), fotosensibilăfotosensibilăfotosensibilăfotosensibilăfotosensibilăfotosensibilăfotosensibilăfotosensibilă, , , , , , , , greugreugreugreugreugreugreugreu solubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilă. . . . . . . . 

-- ooooooooxideazăxideazăxideazăxideazăxideazăxideazăxideazăxidează la la la la la la la la căldurăcăldurăcăldurăcăldurăcăldurăcăldurăcăldurăcăldură şşşşşşşşiiiiiiii luminăluminăluminăluminăluminăluminăluminălumină. . . . . . . . 

-- sssssssse e e e e e e e păstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstrează la la la la la la la la VenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenena!!!!!!!!

-- pepepepepepepepe calecalecalecalecalecalecalecale generalăgeneralăgeneralăgeneralăgeneralăgeneralăgeneralăgenerală:::::::: vasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie îîîîîîîîn n n n n n n n teritoriulteritoriulteritoriulteritoriulteritoriulteritoriulteritoriulteritoriul splahnicsplahnicsplahnicsplahnicsplahnicsplahnicsplahnicsplahnic, , , , , , , , asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra
arteriolelorarteriolelorarteriolelorarteriolelorarteriolelorarteriolelorarteriolelorarteriolelor din cutis, din cutis, din cutis, din cutis, din cutis, din cutis, din cutis, din cutis, dardardardardardardardar capilarelecapilarelecapilarelecapilarelecapilarelecapilarelecapilarelecapilarele musculaturiimusculaturiimusculaturiimusculaturiimusculaturiimusculaturiimusculaturiimusculaturii striate se striate se striate se striate se striate se striate se striate se striate se dilatădilatădilatădilatădilatădilatădilatădilată

IntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃiileiileiileiileiileiileiileiile ======== tahicardietahicardietahicardietahicardietahicardietahicardietahicardietahicardie exageratăexageratăexageratăexageratăexageratăexageratăexageratăexagerată, , , , , , , , edemedemedemedemedemedemedemedem pulmonarpulmonarpulmonarpulmonarpulmonarpulmonarpulmonarpulmonar, , , , , , , , paliditateapaliditateapaliditateapaliditateapaliditateapaliditateapaliditateapaliditatea
mucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoasei, , , , , , , , colapscolapscolapscolapscolapscolapscolapscolaps, , , , , , , , stăristăristăristăristăristăristăristări anafilacticeanafilacticeanafilacticeanafilacticeanafilacticeanafilacticeanafilacticeanafilactice, , , , , , , , moartemoartemoartemoartemoartemoartemoartemoarte........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

SimpatolSimpatolSimpatolSimpatolSimpatolSimpatolSimpatolSimpatol ((VasotonVasoton))

-- moleculămoleculămoleculămoleculămoleculămoleculămoleculămoleculă de de de de de de de de adrenalinăadrenalinăadrenalinăadrenalinăadrenalinăadrenalinăadrenalinăadrenalină fărăfărăfărăfărăfărăfărăfărăfără un un un un un un un un oxidriloxidriloxidriloxidriloxidriloxidriloxidriloxidril îîîîîîîîn n n n n n n n ciclulciclulciclulciclulciclulciclulciclulciclul săusăusăusăusăusăusăusău aromatic.aromatic.aromatic.aromatic.aromatic.aromatic.aromatic.aromatic.

-- eeeeeeee succedaneulsuccedaneulsuccedaneulsuccedaneulsuccedaneulsuccedaneulsuccedaneulsuccedaneul reureureureureureureureuşşşşşşşşitititititititit al al al al al al al al adrenalineiadrenalineiadrenalineiadrenalineiadrenalineiadrenalineiadrenalineiadrenalinei, , , , , , , , celcelcelcelcelcelcelcel maimaimaimaimaimaimaimai inofensivinofensivinofensivinofensivinofensivinofensivinofensivinofensiv!!!!!!!!

-- pupupupupupupupuŃŃŃŃŃŃŃŃinininininininin toxictoxictoxictoxictoxictoxictoxictoxic, , , , , , , , cordulcordulcordulcordulcordulcordulcordulcordul nu nu nu nu nu nu nu nu esteesteesteesteesteesteesteeste preapreapreapreapreapreapreaprea afectatafectatafectatafectatafectatafectatafectatafectat. . . . . . . . 

-- administradministradministradministradministradministradministradministrare:are:are:are:are:are:are:are: i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m. şşşşşşşşiiiiiiii s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. 

AmfetamiAmfetamiAmfetamiAmfetamiAmfetamiAmfetamiAmfetamiAmfetaminnnnnnnna a a a a a a a ((benzedrinabenzedrina))
-- ooooooooficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinală:::::::: sareasareasareasareasareasareasareasarea sulfuricăsulfuricăsulfuricăsulfuricăsulfuricăsulfuricăsulfuricăsulfurică,,,,,,,, pulberepulberepulberepulberepulberepulberepulberepulbere albăalbăalbăalbăalbăalbăalbăalbă, , , , , , , , inodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodoră, slab , slab , slab , slab , slab , slab , slab , slab amarăamarăamarăamarăamarăamarăamarăamară. . . . . . . . 

-- sssssssse e e e e e e e prezintăprezintăprezintăprezintăprezintăprezintăprezintăprezintă sub sub sub sub sub sub sub sub formăformăformăformăformăformăformăformă de de de de de de de de comprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimatecomprimate........

-- foartefoartefoartefoartefoartefoartefoartefoarte bun excitant al SNCbun excitant al SNCbun excitant al SNCbun excitant al SNCbun excitant al SNCbun excitant al SNCbun excitant al SNCbun excitant al SNC (la (la (la (la (la (la (la (la omomomomomomomom ======== euforieeuforieeuforieeuforieeuforieeuforieeuforieeuforie). ). ). ). ). ). ). ). 

-- îîîîîîîîn n n n n n n n medicinamedicinamedicinamedicinamedicinamedicinamedicinamedicina veterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinară se se se se se se se se folosefolosefolosefolosefolosefolosefolosefoloseşşşşşşşştetetetetetetete îîîîîîîîn n n n n n n n encefalomielitaencefalomielitaencefalomielitaencefalomielitaencefalomielitaencefalomielitaencefalomielitaencefalomielita caluluicaluluicaluluicaluluicaluluicaluluicaluluicalului........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

EfedrinaEfedrinaEfedrinaEfedrinaEfedrinaEfedrinaEfedrinaEfedrina ((EEpheritpherit))

-- îîîîîîîînruditănruditănruditănruditănruditănruditănruditănrudită cu cu cu cu cu cu cu cu adrenalinaadrenalinaadrenalinaadrenalinaadrenalinaadrenalinaadrenalinaadrenalina,,,,,,,, alcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloid levogirlevogirlevogirlevogirlevogirlevogirlevogirlevogir,,,,,,,, din din din din din din din din genulgenulgenulgenulgenulgenulgenulgenul EphedraEphedraEphedraEphedraEphedraEphedraEphedraEphedra. . . . . . . . 

-- Forma Forma Forma Forma Forma Forma Forma Forma sinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsinteticăsintetică ======== efetoninaefetoninaefetoninaefetoninaefetoninaefetoninaefetoninaefetonina ======== racemicăracemicăracemicăracemicăracemicăracemicăracemicăracemică........

-- ooooooooficinalficinalficinalficinalficinalficinalficinalficinalăăăăăăăă:::::::: sareasareasareasareasareasareasareasarea clorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidricăclorhidrică,,,,,,,, pulberepulberepulberepulberepulberepulberepulberepulbere cristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalină, , , , , , , , cristalecristalecristalecristalecristalecristalecristalecristale
aciculareaciculareaciculareaciculareaciculareaciculareaciculareaciculare, , , , , , , , incoloreincoloreincoloreincoloreincoloreincoloreincoloreincolore, , , , , , , , inodoreinodoreinodoreinodoreinodoreinodoreinodoreinodore, , , , , , , , amareamareamareamareamareamareamareamare, , , , , , , , solubilesolubilesolubilesolubilesolubilesolubilesolubilesolubile,,,,,,,, la la la la la la la la SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda. . . . . . . . 

-- AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează:::::::: parasimpaticomimeticparasimpaticomimeticparasimpaticomimeticparasimpaticomimeticparasimpaticomimeticparasimpaticomimeticparasimpaticomimeticparasimpaticomimetic indirectindirectindirectindirectindirectindirectindirectindirect prinprinprinprinprinprinprinprin:::::::: inhibareainhibareainhibareainhibareainhibareainhibareainhibareainhibarea
aminoxidazeiaminoxidazeiaminoxidazeiaminoxidazeiaminoxidazeiaminoxidazeiaminoxidazeiaminoxidazei prinprinprinprinprinprinprinprin intermediulintermediulintermediulintermediulintermediulintermediulintermediulintermediul simpatineisimpatineisimpatineisimpatineisimpatineisimpatineisimpatineisimpatinei produsăprodusăprodusăprodusăprodusăprodusăprodusăprodusă la la la la la la la la nivelulnivelulnivelulnivelulnivelulnivelulnivelulnivelul
terminaterminaterminaterminaterminaterminaterminaterminaŃŃŃŃŃŃŃŃiiloriiloriiloriiloriiloriiloriiloriilor simpaticesimpaticesimpaticesimpaticesimpaticesimpaticesimpaticesimpatice. . . . . . . . 

-- sssssssse e e e e e e e instaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstalează:::::::: vasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie,,,,,,,, vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie, , , , , , , , bronhodilatabronhodilatabronhodilatabronhodilatabronhodilatabronhodilatabronhodilatabronhodilataŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie, , , , , , , , 
hipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiune sanguinăsanguinăsanguinăsanguinăsanguinăsanguinăsanguinăsanguină, , , , , , , , excitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitareaexcitarea SNC, SNC, SNC, SNC, SNC, SNC, SNC, SNC, stimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimularea corduluicorduluicorduluicorduluicorduluicorduluicorduluicordului şşşşşşşşiiiiiiii
mmmmmmmm........ striate.striate.striate.striate.striate.striate.striate.striate.

Nu se Nu se Nu se Nu se Nu se Nu se Nu se Nu se distrugedistrugedistrugedistrugedistrugedistrugedistrugedistruge îîîîîîîîn n n n n n n n tractultractultractultractultractultractultractultractul digestivdigestivdigestivdigestivdigestivdigestivdigestivdigestiv, se , se , se , se , se , se , se , se absoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbe binebinebinebinebinebinebinebine, la , la , la , la , la , la , la , la felfelfelfelfelfelfelfel şşşşşşşşiiiiiiii îîîîîîîîn n n n n n n n 
ŃŃŃŃŃŃŃŃesutulesutulesutulesutulesutulesutulesutulesutul s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. 



SimpaticoliticeSimpaticoliticeSimpaticoliticeSimpaticoliticeSimpaticoliticeSimpaticoliticeSimpaticoliticeSimpaticolitice



ÎÎÎÎÎÎÎÎmpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedică:::::::: activitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitatea simpaticuluisimpaticuluisimpaticuluisimpaticuluisimpaticuluisimpaticuluisimpaticuluisimpaticului sausausausausausausausau a a a a a a a a simpaticomimeticelorsimpaticomimeticelorsimpaticomimeticelorsimpaticomimeticelorsimpaticomimeticelorsimpaticomimeticelorsimpaticomimeticelorsimpaticomimeticelor
prinprinprinprinprinprinprinprin blocareablocareablocareablocareablocareablocareablocareablocarea sistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelor adrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactive........
maimaimaimaimaimaimaimai alesalesalesalesalesalesalesales:::::::: elementeelementeelementeelementeelementeelementeelementeelemente inervateinervateinervateinervateinervateinervateinervateinervate de de de de de de de de vasoconstrictorivasoconstrictorivasoconstrictorivasoconstrictorivasoconstrictorivasoconstrictorivasoconstrictorivasoconstrictori cu cu cu cu cu cu cu cu receptorireceptorireceptorireceptorireceptorireceptorireceptorireceptori alfaalfaalfaalfaalfaalfaalfaalfa

GuanetidinaGuanetidinaGuanetidinaGuanetidinaGuanetidinaGuanetidinaGuanetidinaGuanetidina ((IsmelinIsmelin))
-- neurosimpaticoliticneurosimpaticoliticneurosimpaticoliticneurosimpaticoliticneurosimpaticoliticneurosimpaticoliticneurosimpaticoliticneurosimpaticolitic remarcabilremarcabilremarcabilremarcabilremarcabilremarcabilremarcabilremarcabil, , , , , , , , de de de de de de de de faptfaptfaptfaptfaptfaptfaptfapt unununununununun antiadrenergicantiadrenergicantiadrenergicantiadrenergicantiadrenergicantiadrenergicantiadrenergicantiadrenergic. . . . . . . . 
-- pppppppproduceroduceroduceroduceroduceroduceroduceroduce:::::::: hipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiune arterialăarterialăarterialăarterialăarterialăarterialăarterialăarterială dupădupădupădupădupădupădupădupă o o o o o o o o latenlatenlatenlatenlatenlatenlatenlatenŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă de 2de 2de 2de 2de 2de 2de 2de 2--------5 5 5 5 5 5 5 5 zilezilezilezilezilezilezilezile,,,,,,,,
-- efectefectefectefectefectefectefectefect:::::::: 10 z10 z10 z10 z10 z10 z10 z10 zileileileileileileileile,,,,,,,, maimaimaimaimaimaimaimai ales ales ales ales ales ales ales ales dacădacădacădacădacădacădacădacă existăexistăexistăexistăexistăexistăexistăexistă hipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiune arterialăarterialăarterialăarterialăarterialăarterialăarterialăarterială........

ClonidinaClonidinaClonidinaClonidinaClonidinaClonidinaClonidinaClonidina ((KatapresKatapres))
-- derivatderivatderivatderivatderivatderivatderivatderivat imidazolicimidazolicimidazolicimidazolicimidazolicimidazolicimidazolicimidazolic antiadrenergicantiadrenergicantiadrenergicantiadrenergicantiadrenergicantiadrenergicantiadrenergicantiadrenergic. . . . . . . . 
-- hipotensivhipotensivhipotensivhipotensivhipotensivhipotensivhipotensivhipotensiv cu cu cu cu cu cu cu cu acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune rapidărapidărapidărapidărapidărapidărapidărapidă
-- 3030303030303030----------------60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min........ de la de la de la de la de la de la de la de la instalareinstalareinstalareinstalareinstalareinstalareinstalareinstalare, , , , , , , , timp detimp detimp detimp detimp detimp detimp detimp de 22222222--------3 3 3 3 3 3 3 3 hhhhhhhh. . . . . . . . 
-- administadministadministadministadministadministadministadministaaaaaaaarererererererere:::::::: pppppppp........oooooooo........ sausausausausausausausau i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

MetildopaMetildopaMetildopaMetildopaMetildopaMetildopaMetildopaMetildopa ((DopegytDopegyt))

-- simpaticoliticsimpaticoliticsimpaticoliticsimpaticoliticsimpaticoliticsimpaticoliticsimpaticoliticsimpaticolitic,,,,,,,, structurăstructurăstructurăstructurăstructurăstructurăstructurăstructură chimicăchimicăchimicăchimicăchimicăchimicăchimicăchimică asemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoare cu cu cu cu cu cu cu cu aaaaaaaa DOPADOPADOPADOPADOPADOPADOPADOPA

-- mmmmmmmmodificăodificăodificăodificăodificăodificăodificăodifică sintezasintezasintezasintezasintezasintezasintezasinteza catecolaminelorcatecolaminelorcatecolaminelorcatecolaminelorcatecolaminelorcatecolaminelorcatecolaminelorcatecolaminelor, final:, final:, final:, final:, final:, final:, final:, final: metilnoradrenalinametilnoradrenalinametilnoradrenalinametilnoradrenalinametilnoradrenalinametilnoradrenalinametilnoradrenalinametilnoradrenalina
cccccccceeeeeeee se se se se se se se se vavavavavavavava inhibainhibainhibainhibainhibainhibainhibainhiba simpaticocentrasimpaticocentrasimpaticocentrasimpaticocentrasimpaticocentrasimpaticocentrasimpaticocentrasimpaticocentral =l =l =l =l =l =l =l = hipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiunehipertensiune 66666666hhhhhhhh........

CornulCornulCornulCornulCornulCornulCornulCornul secareisecareisecareisecareisecareisecareisecareisecarei
-- scleroscleroscleroscleroscleroscleroscleroscleroŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii maturimaturimaturimaturimaturimaturimaturimaturi dededededededede Claviceps Claviceps Claviceps Claviceps Claviceps Claviceps Claviceps Claviceps purpureeapurpureeapurpureeapurpureeapurpureeapurpureeapurpureeapurpureea ccccccccarararararararare se e se e se e se e se e se e se e se dezvoltădezvoltădezvoltădezvoltădezvoltădezvoltădezvoltădezvoltă îîîîîîîîn n n n n n n n 
ovarulovarulovarulovarulovarulovarulovarulovarul luiluiluiluiluiluiluilui SecaleSecaleSecaleSecaleSecaleSecaleSecaleSecale cerealecerealecerealecerealecerealecerealecerealecereale........
-- ccccccccononononononononŃŃŃŃŃŃŃŃineineineineineineineine:::::::: 0,3%0,3%0,3%0,3%0,3%0,3%0,3%0,3% alcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizi,,,,,,,, exprimaexprimaexprimaexprimaexprimaexprimaexprimaexprimaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii prinprinprinprinprinprinprinprin tartrattartrattartrattartrattartrattartrattartrattartrat de de de de de de de de ergotaminăergotaminăergotaminăergotaminăergotaminăergotaminăergotaminăergotamină
-- ddddddddozeozeozeozeozeozeozeoze marimarimarimarimarimarimarimari de de de de de de de de ergotaminăergotaminăergotaminăergotaminăergotaminăergotaminăergotaminăergotamină şşşşşşşşiiiiiiii ergotoxinăergotoxinăergotoxinăergotoxinăergotoxinăergotoxinăergotoxinăergotoxină:::::::: vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie prinprinprinprinprinprinprinprin
scoatereascoatereascoatereascoatereascoatereascoatereascoatereascoaterea din din din din din din din din funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie a a a a a a a a sistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelorsistemelor biochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimicebiochimice adrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactiveadrenoreactive........
-- doze doze doze doze doze doze doze doze micimicimicimicimicimicimicimici:::::::: stimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimulează musculaturamusculaturamusculaturamusculaturamusculaturamusculaturamusculaturamusculatura netedănetedănetedănetedănetedănetedănetedănetedă vascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvasculară, , , , , , , , uterinăuterinăuterinăuterinăuterinăuterinăuterinăuterină
======== vasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiieeeeeeee şşşşşşşşiiiiiiii contraccontraccontraccontraccontraccontraccontraccontracŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia puternicăputernicăputernicăputernicăputernicăputernicăputernicăputernică a a a a a a a a uteruluiuteruluiuteruluiuteruluiuteruluiuteruluiuteruluiuterului........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

ErgometrinaErgometrinaErgometrinaErgometrinaErgometrinaErgometrinaErgometrinaErgometrina

-- aproapeaproapeaproapeaproapeaproapeaproapeaproapeaproape căcăcăcăcăcăcăcă nu produce nu produce nu produce nu produce nu produce nu produce nu produce nu produce vasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie,,,,,,,,

-- prinprinprinprinprinprinprinprin stimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimularea contraccontraccontraccontraccontraccontraccontraccontracŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei mmmmmmmmuuuuuuuușșșșșșșșchilorchilorchilorchilorchilorchilorchilorchilor uteriniuteriniuteriniuteriniuteriniuteriniuteriniuterini ======== vase vase vase vase vase vase vase vase presatepresatepresatepresatepresatepresatepresatepresate

-- eficienteficienteficienteficienteficienteficienteficienteficient îîîîîîîîn n n n n n n n combatereacombatereacombatereacombatereacombatereacombatereacombatereacombaterea hemoragiilorhemoragiilorhemoragiilorhemoragiilorhemoragiilorhemoragiilorhemoragiilorhemoragiilor uterine. uterine. uterine. uterine. uterine. uterine. uterine. uterine. 

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: retenretenretenretenretenretenretenretenŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii placentareplacentareplacentareplacentareplacentareplacentareplacentareplacentare şşşşşşşşiiiiiiii hemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragii uterine.uterine.uterine.uterine.uterine.uterine.uterine.uterine.

-- nnnnnnnnu se u se u se u se u se u se u se u se folosefolosefolosefolosefolosefolosefolosefoloseşşşşşşşştetetetetetetete îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: stimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimularea fătăriifătăriifătăriifătăriifătăriifătăriifătăriifătării

-- pppppppproduceroduceroduceroduceroduceroduceroduceroduce contraccontraccontraccontraccontraccontraccontraccontracŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii spasticespasticespasticespasticespasticespasticespasticespastice, nu , nu , nu , nu , nu , nu , nu , nu ondulatoriiondulatoriiondulatoriiondulatoriiondulatoriiondulatoriiondulatoriiondulatorii

-- asfixiaasfixiaasfixiaasfixiaasfixiaasfixiaasfixiaasfixia fătuluifătuluifătuluifătuluifătuluifătuluifătuluifătului sausausausausausausausau

-- rupturarupturarupturarupturarupturarupturarupturaruptura uterinăuterinăuterinăuterinăuterinăuterinăuterinăuterină........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

TolazolinaTolazolinaTolazolinaTolazolinaTolazolinaTolazolinaTolazolinaTolazolina ((PriscolPriscol))

--blocantblocantblocantblocantblocantblocantblocantblocant al al al al al al al al receptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilor adrenergiciadrenergiciadrenergiciadrenergiciadrenergiciadrenergiciadrenergiciadrenergici

--pppppppprodrodrodrodrodrodrodroducucucucucucucuc vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie:::::::: splachnicăsplachnicăsplachnicăsplachnicăsplachnicăsplachnicăsplachnicăsplachnică, , , , , , , , pulmonarăpulmonarăpulmonarăpulmonarăpulmonarăpulmonarăpulmonarăpulmonară, , , , , , , , retinianăretinianăretinianăretinianăretinianăretinianăretinianăretiniană şşşşşşşşiiiiiiii îîîîîîîîn n n n n n n n 
teritoriileteritoriileteritoriileteritoriileteritoriileteritoriileteritoriileteritoriile cutanatecutanatecutanatecutanatecutanatecutanatecutanatecutanate. . . . . . . . 

IohimbinaIohimbinaIohimbinaIohimbinaIohimbinaIohimbinaIohimbinaIohimbina
-- alcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloid dextrogirdextrogirdextrogirdextrogirdextrogirdextrogirdextrogirdextrogir

-- didididididididin n n n n n n n coajacoajacoajacoajacoajacoajacoajacoaja lui lui lui lui lui lui lui lui AspidodermaAspidodermaAspidodermaAspidodermaAspidodermaAspidodermaAspidodermaAspidoderma blancoblancoblancoblancoblancoblancoblancoblanco şşşşşşşşiiiiiiii îîîîîîîîn n n n n n n n planteplanteplanteplanteplanteplanteplanteplantele le le le le le le le ggggggggenuluienuluienuluienuluienuluienuluienuluienului
RawfolviaRawfolviaRawfolviaRawfolviaRawfolviaRawfolviaRawfolviaRawfolvia. . . . . . . . 

PPPPPPPProduceroduceroduceroduceroduceroduceroduceroduce vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie::::::::
-- abdominalăabdominalăabdominalăabdominalăabdominalăabdominalăabdominalăabdominală, , , , , , , , pelvinăpelvinăpelvinăpelvinăpelvinăpelvinăpelvinăpelvină şşşşşşşşiiiiiiii genitalăgenitalăgenitalăgenitalăgenitalăgenitalăgenitalăgenitală:::::::: excităexcităexcităexcităexcităexcităexcităexcită centrulcentrulcentrulcentrulcentrulcentrulcentrulcentrul erecerecerecerecerecerecerecerecŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei. . . . . . . . 



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeee cu cu cu cu cu cu cu cu acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra
ganglionilorganglionilorganglionilorganglionilorganglionilorganglionilorganglionilorganglionilor nervonervonervonervonervonervonervonervoşşşşşşşşiiiiiiii vegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativivegetativi ((((((((ganglioplegiceganglioplegiceganglioplegiceganglioplegiceganglioplegiceganglioplegiceganglioplegiceganglioplegice))))))))



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra sinapselorsinapselorsinapselorsinapselorsinapselorsinapselorsinapselorsinapselor

SSSSSSSSubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeleeleeleeleeleeleeleele nicotinicenicotinicenicotinicenicotinicenicotinicenicotinicenicotinicenicotinice
-- producproducproducproducproducproducproducproduc iniiniiniiniiniiniiniiniŃŃŃŃŃŃŃŃialialialialialialialial efecteefecteefecteefecteefecteefecteefecteefecte stimulativestimulativestimulativestimulativestimulativestimulativestimulativestimulative, , , , , , , , 
-- influxulinfluxulinfluxulinfluxulinfluxulinfluxulinfluxulinfluxul nervosnervosnervosnervosnervosnervosnervosnervos trecetrecetrecetrecetrecetrecetrecetrece cătrecătrecătrecătrecătrecătrecătrecătre organulorganulorganulorganulorganulorganulorganulorganul efectorefectorefectorefectorefectorefectorefectorefector, ulterior, , ulterior, , ulterior, , ulterior, , ulterior, , ulterior, , ulterior, , ulterior, datoritădatoritădatoritădatoritădatoritădatoritădatoritădatorită
prelungiriiprelungiriiprelungiriiprelungiriiprelungiriiprelungiriiprelungiriiprelungirii depolarizăriidepolarizăriidepolarizăriidepolarizăriidepolarizăriidepolarizăriidepolarizăriidepolarizării,,,,,,,, apareapareapareapareapareapareapareapare paraliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparalizia ======== efectulefectulefectulefectulefectulefectulefectulefectul depresordepresordepresordepresordepresordepresordepresordepresor........
-- ddddddddeterminăeterminăeterminăeterminăeterminăeterminăeterminăetermină îîîîîîîîn prima n prima n prima n prima n prima n prima n prima n prima fazăfazăfazăfazăfazăfazăfazăfază paraliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparalizia receptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilor nicotinicinicotinicinicotinicinicotinicinicotinicinicotinicinicotinicinicotinici
ganglionariganglionariganglionariganglionariganglionariganglionariganglionariganglionari, , , , , , , , îîîîîîîîntrerupândntrerupândntrerupândntrerupândntrerupândntrerupândntrerupândntrerupând influxulinfluxulinfluxulinfluxulinfluxulinfluxulinfluxulinfluxul nervosnervosnervosnervosnervosnervosnervosnervos........

NicotinaNicotinaNicotinaNicotinaNicotinaNicotinaNicotinaNicotina
--derivatderivatderivatderivatderivatderivatderivatderivat piridinicpiridinicpiridinicpiridinicpiridinicpiridinicpiridinicpiridinic, , , , , , , , lichidlichidlichidlichidlichidlichidlichidlichid uleiosuleiosuleiosuleiosuleiosuleiosuleiosuleios, , , , , , , , galbengalbengalbengalbengalbengalbengalbengalben, , , , , , , , mirosmirosmirosmirosmirosmirosmirosmiros caracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristic........
-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: atoniiatoniiatoniiatoniiatoniiatoniiatoniiatoniilelelelelelelele ruminaleruminaleruminaleruminaleruminaleruminaleruminaleruminale........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

PeracetinaPeracetinaPeracetinaPeracetinaPeracetinaPeracetinaPeracetinaPeracetina

-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune excitantăexcitantăexcitantăexcitantăexcitantăexcitantăexcitantăexcitantă asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra respirarespirarespirarespirarespirarespirarespirarespiraŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei
-- devinedevinedevinedevinedevinedevinedevinedevine maimaimaimaimaimaimaimai profundăprofundăprofundăprofundăprofundăprofundăprofundăprofundă şşşşşşşşiiiiiiii constantăconstantăconstantăconstantăconstantăconstantăconstantăconstantă ca ca ca ca ca ca ca ca ritmritmritmritmritmritmritmritm. . . . . . . . 
-- crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşştereatereatereatereatereatereatereaterea ritmuluiritmuluiritmuluiritmuluiritmuluiritmuluiritmuluiritmului cardiac cardiac cardiac cardiac cardiac cardiac cardiac cardiac şşşşşşşşiiiiiiii a a a a a a a a presiuniipresiuniipresiuniipresiuniipresiuniipresiuniipresiuniipresiunii sângeluisângeluisângeluisângeluisângeluisângeluisângeluisângelui, , , , , , , , 
-- îîîîîîîîn general n general n general n general n general n general n general n general stăristăristăristăristăristăristăristări de de de de de de de de surescitaresurescitaresurescitaresurescitaresurescitaresurescitaresurescitaresurescitare de de de de de de de de scurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtă duratăduratăduratăduratăduratăduratăduratădurată........

LobelinaLobelinaLobelinaLobelinaLobelinaLobelinaLobelinaLobelina
--derivatderivatderivatderivatderivatderivatderivatderivat piperidinicpiperidinicpiperidinicpiperidinicpiperidinicpiperidinicpiperidinicpiperidinic. . . . . . . . 
--ÎÎÎÎÎÎÎÎn n n n n n n n practicăpracticăpracticăpracticăpracticăpracticăpracticăpractică se se se se se se se se folosefolosefolosefolosefolosefolosefolosefoloseşşşşşşşştetetetetetetete clorhidratulclorhidratulclorhidratulclorhidratulclorhidratulclorhidratulclorhidratulclorhidratul. . . . . . . . 
-- alcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloid, , , , , , , , dardardardardardardardar se se se se se se se se preparăpreparăpreparăpreparăpreparăpreparăpreparăprepară şşşşşşşşiiiiiiii sinteticsinteticsinteticsinteticsinteticsinteticsinteticsintetic. . . . . . . . 

-- eeeeeeeexcitantxcitantxcitantxcitantxcitantxcitantxcitantxcitant puternicputernicputernicputernicputernicputernicputernicputernic, de , de , de , de , de , de , de , de scurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtă duratăduratăduratăduratăduratăduratăduratădurată, a , a , a , a , a , a , a , a centruluicentruluicentruluicentruluicentruluicentruluicentruluicentrului respirator.respirator.respirator.respirator.respirator.respirator.respirator.respirator.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

SparteinaSparteinaSparteinaSparteinaSparteinaSparteinaSparteinaSparteina

-- alcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloid obobobobobobobobŃŃŃŃŃŃŃŃinutinutinutinutinutinutinutinut din din din din din din din din planteleplanteleplanteleplanteleplanteleplanteleplanteleplantele din din din din din din din din famfamfamfamfamfamfamfam........ LeguminoaseLeguminoaseLeguminoaseLeguminoaseLeguminoaseLeguminoaseLeguminoaseLeguminoase. . . . . . . . 

-- analeptic respirator, analeptic respirator, analeptic respirator, analeptic respirator, analeptic respirator, analeptic respirator, analeptic respirator, analeptic respirator, antiaritmicantiaritmicantiaritmicantiaritmicantiaritmicantiaritmicantiaritmicantiaritmic, bun , bun , bun , bun , bun , bun , bun , bun ocitocicocitocicocitocicocitocicocitocicocitocicocitocicocitocic. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn n n n n n n n aritmiiaritmiiaritmiiaritmiiaritmiiaritmiiaritmiiaritmii cardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiace şşşşşşşşiiiiiiii îîîîîîîîn n n n n n n n obstetricăobstetricăobstetricăobstetricăobstetricăobstetricăobstetricăobstetrică, cu , cu , cu , cu , cu , cu , cu , cu multămultămultămultămultămultămultămultă prudenprudenprudenprudenprudenprudenprudenprudenŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă........

CitizinaCitizinaCitizinaCitizinaCitizinaCitizinaCitizinaCitizina
-- pulberepulberepulberepulberepulberepulberepulberepulbere albăalbăalbăalbăalbăalbăalbăalbă, , , , , , , , solubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilă, , , , , , , , cristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalină........

-- aaaaaaaalcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloidlcaloid cu cu cu cu cu cu cu cu acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune intensăintensăintensăintensăintensăintensăintensăintensă asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra respirarespirarespirarespirarespirarespirarespirarespiraŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei, , , , , , , , 

-- maimaimaimaimaimaimaimai intensăintensăintensăintensăintensăintensăintensăintensă decâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecât lobelinalobelinalobelinalobelinalobelinalobelinalobelinalobelina, , , , , , , , chiarchiarchiarchiarchiarchiarchiarchiar îîîîîîîîn n n n n n n n stăristăristăristăristăristăristăristări de de de de de de de de şşşşşşşşococococococococ. . . . . . . . 

-- sssssssse e e e e e e e administreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministrează i.vi.vi.vi.vi.vi.vi.vi.v........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeee ganglioplegiceganglioplegiceganglioplegiceganglioplegiceganglioplegiceganglioplegiceganglioplegiceganglioplegice propriupropriupropriupropriupropriupropriupropriupropriu--------zisezisezisezisezisezisezisezise

HexametoniulHexametoniulHexametoniulHexametoniulHexametoniulHexametoniulHexametoniulHexametoniul
-- are are are are are are are are duratăduratăduratăduratăduratăduratăduratădurată de acde acde acde acde acde acde acde acţţţţţţţţiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune scurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtă........

TrimetafanTrimetafanTrimetafanTrimetafanTrimetafanTrimetafanTrimetafanTrimetafan ((((((((ArfonadArfonadArfonadArfonadArfonadArfonadArfonadArfonad))))))))
-- derivatderivatderivatderivatderivatderivatderivatderivat sulfuratsulfuratsulfuratsulfuratsulfuratsulfuratsulfuratsulfurat, , , , , , , , acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune ganglioplegicăganglioplegicăganglioplegicăganglioplegicăganglioplegicăganglioplegicăganglioplegicăganglioplegică scurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtă (5(5(5(5(5(5(5(5--------10 min10 min10 min10 min10 min10 min10 min10 min........).).).).).).).).

-- ddddddddeterminăeterminăeterminăeterminăeterminăeterminăeterminăetermină hipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiunehipotensiune arterialăarterialăarterialăarterialăarterialăarterialăarterialăarterială apreciabilăapreciabilăapreciabilăapreciabilăapreciabilăapreciabilăapreciabilăapreciabilă, , , , , , , , 

-- folosindufolosindufolosindufolosindufolosindufolosindufolosindufolosindu--------se se se se se se se se îîîîîîîîn n n n n n n n neurochirurgieneurochirurgieneurochirurgieneurochirurgieneurochirurgieneurochirurgieneurochirurgieneurochirurgie........

IoduraIoduraIoduraIoduraIoduraIoduraIoduraIodura de de de de de de de de tetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniutetraetilamoniu

-- paralizeazăparalizeazăparalizeazăparalizeazăparalizeazăparalizeazăparalizeazăparalizează temporartemporartemporartemporartemporartemporartemporartemporar sinapselesinapselesinapselesinapselesinapselesinapselesinapselesinapsele nicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotinnicotin--------colincolincolincolincolincolincolincolin--------reactive din greactive din greactive din greactive din greactive din greactive din greactive din greactive din g. . . . . . . . vegvegvegvegvegvegvegveg........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

TripelenaminaTripelenaminaTripelenaminaTripelenaminaTripelenaminaTripelenaminaTripelenaminaTripelenamina clorhidrică clorhidrică ((PiribenzaminPiribenzamin))))))))

�� durată de acdurată de acdurată de acdurată de acdurată de acdurată de acdurată de acdurată de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune scurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtăscurtă, spre medie., spre medie., spre medie., spre medie., spre medie., spre medie., spre medie., spre medie.
�� efecte stimulative asupra efecte stimulative asupra efecte stimulative asupra efecte stimulative asupra efecte stimulative asupra efecte stimulative asupra efecte stimulative asupra efecte stimulative asupra vacilor cu febră de lactavacilor cu febră de lactavacilor cu febră de lactavacilor cu febră de lactavacilor cu febră de lactavacilor cu febră de lactavacilor cu febră de lactavacilor cu febră de lactaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie, , , , , , , , lent i.v.lent i.v.lent i.v.lent i.v.lent i.v.lent i.v.lent i.v.lent i.v.
�� bovinebovinebovinebovinebovinebovinebovinebovine şşşşşşşşi i i i i i i i cabaline:cabaline:cabaline:cabaline:cabaline:cabaline:cabaline:cabaline: 0,5 mg/kgc., i.m.0,5 mg/kgc., i.m.0,5 mg/kgc., i.m.0,5 mg/kgc., i.m.0,5 mg/kgc., i.m.0,5 mg/kgc., i.m.0,5 mg/kgc., i.m.0,5 mg/kgc., i.m. o dată la  o dată la  o dată la  o dată la  o dată la  o dată la  o dată la  o dată la 8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h, c, c, c, c, c, c, c, cu o doză u o doză u o doză u o doză u o doză u o doză u o doză u o doză 
maximă ce maximă ce maximă ce maximă ce maximă ce maximă ce maximă ce maximă ce să nu depăsă nu depăsă nu depăsă nu depăsă nu depăsă nu depăsă nu depăsă nu depăşşşşşşşşescă escă escă escă escă escă escă escă 240 mg. 240 mg. 240 mg. 240 mg. 240 mg. 240 mg. 240 mg. 240 mg. 

�� La antihistaminicele moderne sLa antihistaminicele moderne sLa antihistaminicele moderne sLa antihistaminicele moderne sLa antihistaminicele moderne sLa antihistaminicele moderne sLa antihistaminicele moderne sLa antihistaminicele moderne s--------a a a a a a a a îîîîîîîîncercat ncercat ncercat ncercat ncercat ncercat ncercat ncercat excludereaexcludereaexcludereaexcludereaexcludereaexcludereaexcludereaexcluderea
componentei sedativecomponentei sedativecomponentei sedativecomponentei sedativecomponentei sedativecomponentei sedativecomponentei sedativecomponentei sedative cum ar fi: cum ar fi: cum ar fi: cum ar fi: cum ar fi: cum ar fi: cum ar fi: cum ar fi: terfenazina, astemizolul. terfenazina, astemizolul. terfenazina, astemizolul. terfenazina, astemizolul. terfenazina, astemizolul. terfenazina, astemizolul. terfenazina, astemizolul. terfenazina, astemizolul. 

�� acest efect se obacest efect se obacest efect se obacest efect se obacest efect se obacest efect se obacest efect se obacest efect se obŃŃŃŃŃŃŃŃine prin utilizarea unor substanine prin utilizarea unor substanine prin utilizarea unor substanine prin utilizarea unor substanine prin utilizarea unor substanine prin utilizarea unor substanine prin utilizarea unor substanine prin utilizarea unor substanŃŃŃŃŃŃŃŃe ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce nu potnu potnu potnu potnu potnu potnu potnu pot
penetra sau au penetra sau au penetra sau au penetra sau au penetra sau au penetra sau au penetra sau au penetra sau au penetrabilitate scăzutăpenetrabilitate scăzutăpenetrabilitate scăzutăpenetrabilitate scăzutăpenetrabilitate scăzutăpenetrabilitate scăzutăpenetrabilitate scăzutăpenetrabilitate scăzută a barierei H.E.a barierei H.E.a barierei H.E.a barierei H.E.a barierei H.E.a barierei H.E.a barierei H.E.a barierei H.E.

�� depresia SNC nu e tot timpul un dezavantaj depresia SNC nu e tot timpul un dezavantaj depresia SNC nu e tot timpul un dezavantaj depresia SNC nu e tot timpul un dezavantaj depresia SNC nu e tot timpul un dezavantaj depresia SNC nu e tot timpul un dezavantaj depresia SNC nu e tot timpul un dezavantaj depresia SNC nu e tot timpul un dezavantaj îîîîîîîîn terapia vet.n terapia vet.n terapia vet.n terapia vet.n terapia vet.n terapia vet.n terapia vet.n terapia vet.



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeeelelelelelelelele
antihistaminiceantihistaminiceantihistaminiceantihistaminiceantihistaminiceantihistaminiceantihistaminiceantihistaminice



Farmacologia alergieiFarmacologia alergieiFarmacologia alergieiFarmacologia alergieiFarmacologia alergieiFarmacologia alergieiFarmacologia alergieiFarmacologia alergiei

AlergiaAlergiaAlergiaAlergiaAlergiaAlergiaAlergiaAlergia = reac= reac= reac= reac= reac= reac= reac= reacŃŃŃŃŃŃŃŃie de hipersensibilitate ie de hipersensibilitate ie de hipersensibilitate ie de hipersensibilitate ie de hipersensibilitate ie de hipersensibilitate ie de hipersensibilitate ie de hipersensibilitate localălocalălocalălocalălocalălocalălocalălocală,,,,,,,,
Anafilaxia Anafilaxia Anafilaxia Anafilaxia Anafilaxia Anafilaxia Anafilaxia Anafilaxia = reac= reac= reac= reac= reac= reac= reac= reacŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie generalizatăgeneralizatăgeneralizatăgeneralizatăgeneralizatăgeneralizatăgeneralizatăgeneralizată........
DeDeDeDeDeDeDeDe exemplu:exemplu:exemplu:exemplu:exemplu:exemplu:exemplu:exemplu: la om la om la om la om la om la om la om la om şşşşşşşşi la bovine,i la bovine,i la bovine,i la bovine,i la bovine,i la bovine,i la bovine,i la bovine, alergia la penicilină se  alergia la penicilină se  alergia la penicilină se  alergia la penicilină se  alergia la penicilină se  alergia la penicilină se  alergia la penicilină se  alergia la penicilină se 
manifestă prin leziuni ale pieliimanifestă prin leziuni ale pieliimanifestă prin leziuni ale pieliimanifestă prin leziuni ale pieliimanifestă prin leziuni ale pieliimanifestă prin leziuni ale pieliimanifestă prin leziuni ale pieliimanifestă prin leziuni ale pielii, , , , , , , , îîîîîîîîn timp ce sensibilitatea la un n timp ce sensibilitatea la un n timp ce sensibilitatea la un n timp ce sensibilitatea la un n timp ce sensibilitatea la un n timp ce sensibilitatea la un n timp ce sensibilitatea la un n timp ce sensibilitatea la un 
alergen atopicalergen atopicalergen atopicalergen atopicalergen atopicalergen atopicalergen atopicalergen atopic inhalat se manifestă prin congestia nazală  inhalat se manifestă prin congestia nazală  inhalat se manifestă prin congestia nazală  inhalat se manifestă prin congestia nazală  inhalat se manifestă prin congestia nazală  inhalat se manifestă prin congestia nazală  inhalat se manifestă prin congestia nazală  inhalat se manifestă prin congestia nazală 
(feb(feb(feb(feb(feb(feb(feb(febrărărărărărărără) ) ) ) ) ) ) ) şşşşşşşşi/sau bronhoconstrici/sau bronhoconstrici/sau bronhoconstrici/sau bronhoconstrici/sau bronhoconstrici/sau bronhoconstrici/sau bronhoconstrici/sau bronhoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃie (aie (aie (aie (aie (aie (aie (aie (astm). stm). stm). stm). stm). stm). stm). stm). 
Alergenul poate pătrunde Alergenul poate pătrunde Alergenul poate pătrunde Alergenul poate pătrunde Alergenul poate pătrunde Alergenul poate pătrunde Alergenul poate pătrunde Alergenul poate pătrunde şşşşşşşşi i i i i i i i p.op.op.op.op.op.op.op.o. = . = . = . = . = . = . = . = simptome digestive.simptome digestive.simptome digestive.simptome digestive.simptome digestive.simptome digestive.simptome digestive.simptome digestive.
Simptomele alergice pot fi reproduse prin administrarea Simptomele alergice pot fi reproduse prin administrarea Simptomele alergice pot fi reproduse prin administrarea Simptomele alergice pot fi reproduse prin administrarea Simptomele alergice pot fi reproduse prin administrarea Simptomele alergice pot fi reproduse prin administrarea Simptomele alergice pot fi reproduse prin administrarea Simptomele alergice pot fi reproduse prin administrarea 
histaminei, histaminei, histaminei, histaminei, histaminei, histaminei, histaminei, histaminei, nu nu nu nu nu nu nu nu îîîîîîîîn totalitate,n totalitate,n totalitate,n totalitate,n totalitate,n totalitate,n totalitate,n totalitate, deoarece la instalarea alergiei deoarece la instalarea alergiei deoarece la instalarea alergiei deoarece la instalarea alergiei deoarece la instalarea alergiei deoarece la instalarea alergiei deoarece la instalarea alergiei deoarece la instalarea alergiei 
contribuie contribuie contribuie contribuie contribuie contribuie contribuie contribuie şşşşşşşşi ali ali ali ali ali ali ali alŃŃŃŃŃŃŃŃi factori: i factori: i factori: i factori: i factori: i factori: i factori: i factori: complementul complementul complementul complementul complementul complementul complementul complementul sau sau sau sau sau sau sau sau macrofagele. macrofagele. macrofagele. macrofagele. macrofagele. macrofagele. macrofagele. macrofagele. 
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SituaSituaSituaSituaSituaSituaSituaSituaţţţţţţţţia apare ia apare ia apare ia apare ia apare ia apare ia apare ia apare îîîîîîîîn cazul reacn cazul reacn cazul reacn cazul reacn cazul reacn cazul reacn cazul reacn cazul reacŃŃŃŃŃŃŃŃiilor de iilor de iilor de iilor de iilor de iilor de iilor de iilor de hipersensibilitate hipersensibilitate hipersensibilitate hipersensibilitate hipersensibilitate hipersensibilitate hipersensibilitate hipersensibilitate îîîîîîîîntârziatăntârziatăntârziatăntârziatăntârziatăntârziatăntârziatăntârziată
(ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. dermatita de contactdermatita de contactdermatita de contactdermatita de contactdermatita de contactdermatita de contactdermatita de contactdermatita de contact), opusul), opusul), opusul), opusul), opusul), opusul), opusul), opusul hipersensibilită hipersensibilită hipersensibilită hipersensibilită hipersensibilită hipersensibilită hipersensibilită hipersensibilităţţţţţţţţii imediateii imediateii imediateii imediateii imediateii imediateii imediateii imediate
(ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. urticaria, rinita, bronhoconstricurticaria, rinita, bronhoconstricurticaria, rinita, bronhoconstricurticaria, rinita, bronhoconstricurticaria, rinita, bronhoconstricurticaria, rinita, bronhoconstricurticaria, rinita, bronhoconstricurticaria, rinita, bronhoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia). ). ). ). ). ). ). ). 

ProporProporProporProporProporProporProporProporŃŃŃŃŃŃŃŃia reacia reacia reacia reacia reacia reacia reacia reacŃŃŃŃŃŃŃŃiei depinde de: iei depinde de: iei depinde de: iei depinde de: iei depinde de: iei depinde de: iei depinde de: iei depinde de: 

-- cantitatea de antigen cantitatea de antigen cantitatea de antigen cantitatea de antigen cantitatea de antigen cantitatea de antigen cantitatea de antigen cantitatea de antigen şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- tipul anticorpului participant. tipul anticorpului participant. tipul anticorpului participant. tipul anticorpului participant. tipul anticorpului participant. tipul anticorpului participant. tipul anticorpului participant. tipul anticorpului participant. 

Efectele farmacologice produse sunt determinate de:Efectele farmacologice produse sunt determinate de:Efectele farmacologice produse sunt determinate de:Efectele farmacologice produse sunt determinate de:Efectele farmacologice produse sunt determinate de:Efectele farmacologice produse sunt determinate de:Efectele farmacologice produse sunt determinate de:Efectele farmacologice produse sunt determinate de:

-- distandistandistandistandistandistandistandistanŃŃŃŃŃŃŃŃa:  a:  a:  a:  a:  a:  a:  a:  situs de acsitus de acsitus de acsitus de acsitus de acsitus de acsitus de acsitus de acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune -------- locul eliberării substanlocul eliberării substanlocul eliberării substanlocul eliberării substanlocul eliberării substanlocul eliberării substanlocul eliberării substanlocul eliberării substanŃŃŃŃŃŃŃŃeieieieieieieiei active, active, active, active, active, active, active, active, 

-- factorii ce influenfactorii ce influenfactorii ce influenfactorii ce influenfactorii ce influenfactorii ce influenfactorii ce influenfactorii ce influenŃŃŃŃŃŃŃŃează activitateaează activitateaează activitateaează activitateaează activitateaează activitateaează activitateaează activitatea s s s s s s s s.a. .a. .a. .a. .a. .a. .a. .a. (ex: (ex: (ex: (ex: (ex: (ex: (ex: (ex: rata inactivăriirata inactivăriirata inactivăriirata inactivăriirata inactivăriirata inactivăriirata inactivăriirata inactivării) ) ) ) ) ) ) ) şşşşşşşşiiiiiiii

-- tipul celulei influentipul celulei influentipul celulei influentipul celulei influentipul celulei influentipul celulei influentipul celulei influentipul celulei influenŃŃŃŃŃŃŃŃateateateateateateateate de către substan de către substan de către substan de către substan de către substan de către substan de către substan de către substanŃŃŃŃŃŃŃŃa activăa activăa activăa activăa activăa activăa activăa activă. . . . . . . . 
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Mediatorii care sunt implicaţi în reacţiile de hipersensibilitate imediată

ProstaglandineProstaglandine

LeucotrieneleLeucotrienele

Factorul de activare plachetarăFactorul de activare plachetară

Precursori Precursori 

fosfolipidicifosfolipidici

HistaminaHistamina

SubstanSubstanţţa Pa P

55--hidroxitriptamina (5hidroxitriptamina (5--HT)HT)

CelulariCelulari

AngiotensinaAngiotensina

BradikininaBradikinina

KalidinaKalidina

Peptida intestinală vasoactivă Peptida intestinală vasoactivă (PIV)(PIV)

PlasmaticiPlasmatici



Anticorpii Anticorpii Anticorpii Anticorpii Anticorpii Anticorpii Anticorpii Anticorpii se găsesc se găsesc se găsesc se găsesc se găsesc se găsesc se găsesc se găsesc îîîîîîîîn fracn fracn fracn fracn fracn fracn fracn fracŃŃŃŃŃŃŃŃiunea globulinică a proteineloriunea globulinică a proteineloriunea globulinică a proteineloriunea globulinică a proteineloriunea globulinică a proteineloriunea globulinică a proteineloriunea globulinică a proteineloriunea globulinică a proteinelor
plasmaticeplasmaticeplasmaticeplasmaticeplasmaticeplasmaticeplasmaticeplasmatice (unde sunt frac(unde sunt frac(unde sunt frac(unde sunt frac(unde sunt frac(unde sunt frac(unde sunt frac(unde sunt fracŃŃŃŃŃŃŃŃiuni de imunoglobulină iuni de imunoglobulină iuni de imunoglobulină iuni de imunoglobulină iuni de imunoglobulină iuni de imunoglobulină iuni de imunoglobulină iuni de imunoglobulină (IG) (IG) (IG) (IG) (IG) (IG) (IG) (IG) 
distincte. distincte. distincte. distincte. distincte. distincte. distincte. distincte. 

AnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxia este termenul utilizat pt. a defini este termenul utilizat pt. a defini este termenul utilizat pt. a defini este termenul utilizat pt. a defini este termenul utilizat pt. a defini este termenul utilizat pt. a defini este termenul utilizat pt. a defini este termenul utilizat pt. a defini stările de stările de stările de stările de stările de stările de stările de stările de şşşşşşşşoc, oc, oc, oc, oc, oc, oc, oc, 
grave,grave,grave,grave,grave,grave,grave,grave, ce apar ce apar ce apar ce apar ce apar ce apar ce apar ce apar după eliberarea histaminei după eliberarea histaminei după eliberarea histaminei după eliberarea histaminei după eliberarea histaminei după eliberarea histaminei după eliberarea histaminei după eliberarea histaminei îîîîîîîîn sângen sângen sângen sângen sângen sângen sângen sânge, a, a, a, a, a, a, a, aici ea ici ea ici ea ici ea ici ea ici ea ici ea ici ea 
este vehiculată este vehiculată este vehiculată este vehiculată este vehiculată este vehiculată este vehiculată este vehiculată îîîîîîîîn granulan granulan granulan granulan granulan granulan granulan granulaŃŃŃŃŃŃŃŃiile bazofilelor iile bazofilelor iile bazofilelor iile bazofilelor iile bazofilelor iile bazofilelor iile bazofilelor iile bazofilelor şşşşşşşşi plachetelor.i plachetelor.i plachetelor.i plachetelor.i plachetelor.i plachetelor.i plachetelor.i plachetelor.

ŞŞŞŞŞŞŞŞocul anafilacticocul anafilacticocul anafilacticocul anafilacticocul anafilacticocul anafilacticocul anafilacticocul anafilactic reprodus prin: reprodus prin: reprodus prin: reprodus prin: reprodus prin: reprodus prin: reprodus prin: reprodus prin: 

-- repetarearepetarearepetarearepetarearepetarearepetarearepetarearepetarea administrării antiserurilor produse pe  administrării antiserurilor produse pe  administrării antiserurilor produse pe  administrării antiserurilor produse pe  administrării antiserurilor produse pe  administrării antiserurilor produse pe  administrării antiserurilor produse pe  administrării antiserurilor produse pe o specie o specie o specie o specie o specie o specie o specie o specie 
diferitădiferitădiferitădiferitădiferitădiferitădiferitădiferită (antiser heterolog), (antiser heterolog), (antiser heterolog), (antiser heterolog), (antiser heterolog), (antiser heterolog), (antiser heterolog), (antiser heterolog), 

-- îîîîîîîîn n n n n n n n urma administrării anumitor medicamenteurma administrării anumitor medicamenteurma administrării anumitor medicamenteurma administrării anumitor medicamenteurma administrării anumitor medicamenteurma administrării anumitor medicamenteurma administrării anumitor medicamenteurma administrării anumitor medicamente
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-- lllllllla a a a a a a a câini,câini,câini,câini,câini,câini,câini,câini, anafilaxia = anafilaxia = anafilaxia = anafilaxia = anafilaxia = anafilaxia = anafilaxia = anafilaxia = constricconstricconstricconstricconstricconstricconstricconstricŃŃŃŃŃŃŃŃia venelor hepaticeia venelor hepaticeia venelor hepaticeia venelor hepaticeia venelor hepaticeia venelor hepaticeia venelor hepaticeia venelor hepatice
-- duce la duce la duce la duce la duce la duce la duce la duce la refularea sângelui venosrefularea sângelui venosrefularea sângelui venosrefularea sângelui venosrefularea sângelui venosrefularea sângelui venosrefularea sângelui venosrefularea sângelui venos îîîîîîîîn vasele ficatului n vasele ficatului n vasele ficatului n vasele ficatului n vasele ficatului n vasele ficatului n vasele ficatului n vasele ficatului şşşşşşşşi cele i cele i cele i cele i cele i cele i cele i cele 
portale =  portale =  portale =  portale =  portale =  portale =  portale =  portale =  hemoragia intestinalăhemoragia intestinalăhemoragia intestinalăhemoragia intestinalăhemoragia intestinalăhemoragia intestinalăhemoragia intestinalăhemoragia intestinală. . . . . . . . 
-- lllllllla a a a a a a a cobai cobai cobai cobai cobai cobai cobai cobai simptomul dominant este simptomul dominant este simptomul dominant este simptomul dominant este simptomul dominant este simptomul dominant este simptomul dominant este simptomul dominant este bronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃia. ia. ia. ia. ia. ia. ia. ia. 
-- AnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxiaAnafilaxia poate fi prevenită prin injectarea unui  poate fi prevenită prin injectarea unui  poate fi prevenită prin injectarea unui  poate fi prevenită prin injectarea unui  poate fi prevenită prin injectarea unui  poate fi prevenită prin injectarea unui  poate fi prevenită prin injectarea unui  poate fi prevenită prin injectarea unui 
antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic îîîîîîîînainte de aparitia histaminei nainte de aparitia histaminei nainte de aparitia histaminei nainte de aparitia histaminei nainte de aparitia histaminei nainte de aparitia histaminei nainte de aparitia histaminei nainte de aparitia histaminei îîîîîîîîn sângen sângen sângen sângen sângen sângen sângen sânge!!!!!!!!
-- Unele medicamente Unele medicamente Unele medicamente Unele medicamente Unele medicamente Unele medicamente Unele medicamente Unele medicamente pot determinapot determinapot determinapot determinapot determinapot determinapot determinapot determina eliberarea histaminei !eliberarea histaminei !eliberarea histaminei !eliberarea histaminei !eliberarea histaminei !eliberarea histaminei !eliberarea histaminei !eliberarea histaminei !



Histamina: Histamina: Histamina: Histamina: Histamina: Histamina: Histamina: Histamina: 
îîîîîîîîn n n n n n n n piele, muc.piele, muc.piele, muc.piele, muc.piele, muc.piele, muc.piele, muc.piele, muc. gastointestinală gastointestinală gastointestinală gastointestinală gastointestinală gastointestinală gastointestinală gastointestinală, , , , , , , , ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturiesuturiesuturiesuturiesuturiesuturiesuturiesuturi şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n SNC.SNC.SNC.SNC.SNC.SNC.SNC.SNC.
AbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbŃŃŃŃŃŃŃŃia eiia eiia eiia eiia eiia eiia eiia ei = = = = = = = = restricrestricrestricrestricrestricrestricrestricrestricŃŃŃŃŃŃŃŃionatăionatăionatăionatăionatăionatăionatăionată prin prezenprin prezenprin prezenprin prezenprin prezenprin prezenprin prezenprin prezenŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a îîîîîîîîn peretele tractului n peretele tractului n peretele tractului n peretele tractului n peretele tractului n peretele tractului n peretele tractului n peretele tractului 
g.i. a g.i. a g.i. a g.i. a g.i. a g.i. a g.i. a g.i. a enzimelor enzimelor enzimelor enzimelor enzimelor enzimelor enzimelor enzimelor ce ce ce ce ce ce ce ce oxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxidează şşşşşşşşi i i i i i i i metilează metilează metilează metilează metilează metilează metilează metilează histamina. histamina. histamina. histamina. histamina. histamina. histamina. histamina. 
Inactivarea Inactivarea Inactivarea Inactivarea Inactivarea Inactivarea Inactivarea Inactivarea ei mai poate avea loc ei mai poate avea loc ei mai poate avea loc ei mai poate avea loc ei mai poate avea loc ei mai poate avea loc ei mai poate avea loc ei mai poate avea loc îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: ficat ficat ficat ficat ficat ficat ficat ficat şşşşşşşşi i i i i i i i rinichi.rinichi.rinichi.rinichi.rinichi.rinichi.rinichi.rinichi.

Principalele enzime implicatePrincipalele enzime implicatePrincipalele enzime implicatePrincipalele enzime implicatePrincipalele enzime implicatePrincipalele enzime implicatePrincipalele enzime implicatePrincipalele enzime implicate : : : : : : : : 
-- diamindiamin--oxidazaoxidaza ((histaminazahistaminaza)) şşi i 
-- imidazolimidazol--NN--metil transferazametil transferaza..

Histidinã

Histidin-decarboxilaza

Histamina

Metil-histamina

Imidazol-N-metil transferaza

Diamin-oxidaza
(histaminaza)

Acidul imidazol-acetic

Biosinteza şi degradarea histaminei



AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: contraccontraccontraccontraccontraccontraccontraccontracŃŃŃŃŃŃŃŃia musculaturii netedeia musculaturii netedeia musculaturii netedeia musculaturii netedeia musculaturii netedeia musculaturii netedeia musculaturii netedeia musculaturii netede a: a: a: a: a: a: a: a: 
-- tractului digestiv, tractului digestiv, tractului digestiv, tractului digestiv, tractului digestiv, tractului digestiv, tractului digestiv, tractului digestiv, 
-- uterului uterului uterului uterului uterului uterului uterului uterului şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- bronhiilor.bronhiilor.bronhiilor.bronhiilor.bronhiilor.bronhiilor.bronhiilor.bronhiilor.        
de asemenea, de asemenea, de asemenea, de asemenea, de asemenea, de asemenea, de asemenea, de asemenea, antrenează contracantrenează contracantrenează contracantrenează contracantrenează contracantrenează contracantrenează contracantrenează contracŃŃŃŃŃŃŃŃia musculaturii netede a: ia musculaturii netede a: ia musculaturii netede a: ia musculaturii netede a: ia musculaturii netede a: ia musculaturii netede a: ia musculaturii netede a: ia musculaturii netede a: 
-- vaselorvaselorvaselorvaselorvaselorvaselorvaselorvaselor (ex: venele hepatice ale ficatului la câine), (ex: venele hepatice ale ficatului la câine), (ex: venele hepatice ale ficatului la câine), (ex: venele hepatice ale ficatului la câine), (ex: venele hepatice ale ficatului la câine), (ex: venele hepatice ale ficatului la câine), (ex: venele hepatice ale ficatului la câine), (ex: venele hepatice ale ficatului la câine), 
-- arteriolele pulmonarearteriolele pulmonarearteriolele pulmonarearteriolele pulmonarearteriolele pulmonarearteriolele pulmonarearteriolele pulmonarearteriolele pulmonare ( ( ( ( ( ( ( (la pisicăla pisicăla pisicăla pisicăla pisicăla pisicăla pisicăla pisică), ), ), ), ), ), ), ), 
-- relaxarerelaxarerelaxarerelaxarerelaxarerelaxarerelaxarerelaxare îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: venule venule venule venule venule venule venule venule şşşşşşşşi i i i i i i i arteriolele miciarteriolele miciarteriolele miciarteriolele miciarteriolele miciarteriolele miciarteriolele miciarteriolele mici. . . . . . . . 

VasodilataVasodilataVasodilataVasodilataVasodilataVasodilataVasodilataVasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia, asociată cu  asociată cu  asociată cu  asociată cu  asociată cu  asociată cu  asociată cu  asociată cu extravazareaextravazareaextravazareaextravazareaextravazareaextravazareaextravazareaextravazarea fluiduluifluiduluifluiduluifluiduluifluiduluifluiduluifluiduluifluidului şşşşşşşşi i i i i i i i proteineiproteineiproteineiproteineiproteineiproteineiproteineiproteinei, , , , , , , , 
datorată datorată datorată datorată datorată datorată datorată datorată permeabilităpermeabilităpermeabilităpermeabilităpermeabilităpermeabilităpermeabilităpermeabilităŃŃŃŃŃŃŃŃii crescuteii crescuteii crescuteii crescuteii crescuteii crescuteii crescuteii crescute a venulelor = a venulelor = a venulelor = a venulelor = a venulelor = a venulelor = a venulelor = a venulelor = scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea 
presiunii sangvine, hemoconcentrare presiunii sangvine, hemoconcentrare presiunii sangvine, hemoconcentrare presiunii sangvine, hemoconcentrare presiunii sangvine, hemoconcentrare presiunii sangvine, hemoconcentrare presiunii sangvine, hemoconcentrare presiunii sangvine, hemoconcentrare şşşşşşşşi tahicardie.i tahicardie.i tahicardie.i tahicardie.i tahicardie.i tahicardie.i tahicardie.i tahicardie.

Schimbarea permeabilităSchimbarea permeabilităSchimbarea permeabilităSchimbarea permeabilităSchimbarea permeabilităSchimbarea permeabilităSchimbarea permeabilităSchimbarea permeabilităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii depinde de: depinde de: depinde de: depinde de: depinde de: depinde de: depinde de: depinde de: 
-- contraccontraccontraccontraccontraccontraccontraccontracŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- distandistandistandistandistandistandistandistanŃŃŃŃŃŃŃŃarea celulelor endotelialearea celulelor endotelialearea celulelor endotelialearea celulelor endotelialearea celulelor endotelialearea celulelor endotelialearea celulelor endotelialearea celulelor endoteliale
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Administrată iAdministrată iAdministrată iAdministrată iAdministrată iAdministrată iAdministrată iAdministrată i.d..d..d..d..d..d..d..d. = = = = = = = = triplutriplutriplutriplutriplutriplutriplutriplu--------răspunsrăspunsrăspunsrăspunsrăspunsrăspunsrăspunsrăspuns::::::::
1.1.1.1.1.1.1.1. vasele mici de la locul injectăriivasele mici de la locul injectăriivasele mici de la locul injectăriivasele mici de la locul injectăriivasele mici de la locul injectăriivasele mici de la locul injectăriivasele mici de la locul injectăriivasele mici de la locul injectării se dilată se dilată se dilată se dilată se dilată se dilată se dilată se dilată, , , , , , , , 
2.2.2.2.2.2.2.2. se se se se se se se se dilată vasele vecinedilată vasele vecinedilată vasele vecinedilată vasele vecinedilată vasele vecinedilată vasele vecinedilată vasele vecinedilată vasele vecine, pe calea unui reflex axonal. , pe calea unui reflex axonal. , pe calea unui reflex axonal. , pe calea unui reflex axonal. , pe calea unui reflex axonal. , pe calea unui reflex axonal. , pe calea unui reflex axonal. , pe calea unui reflex axonal. 
3.3.3.3.3.3.3.3. plasma extravazeazăplasma extravazeazăplasma extravazeazăplasma extravazeazăplasma extravazeazăplasma extravazeazăplasma extravazeazăplasma extravazează:::::::: perepereperepereperepereperepereŃŃŃŃŃŃŃŃii vaselor dilataii vaselor dilataii vaselor dilataii vaselor dilataii vaselor dilataii vaselor dilataii vaselor dilataii vaselor dilataţţţţţţţţi considerabil, i considerabil, i considerabil, i considerabil, i considerabil, i considerabil, i considerabil, i considerabil, 
-------- zona de reaczona de reaczona de reaczona de reaczona de reaczona de reaczona de reaczona de reacŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie devine edemadevine edemadevine edemadevine edemadevine edemadevine edemadevine edemadevine edemaŃŃŃŃŃŃŃŃiatăiatăiatăiatăiatăiatăiatăiată şşşşşşşşi apare mai ridicatăi apare mai ridicatăi apare mai ridicatăi apare mai ridicatăi apare mai ridicatăi apare mai ridicatăi apare mai ridicatăi apare mai ridicată!!!!!!!!

AceastăAceastăAceastăAceastăAceastăAceastăAceastăAceastă: : : : : : : : revărsarerevărsarerevărsarerevărsarerevărsarerevărsarerevărsarerevărsare, umflare, ridicare, umflare, ridicare, umflare, ridicare, umflare, ridicare, umflare, ridicare, umflare, ridicare, umflare, ridicare, umflare, ridicare constituie triplul răspuns constituie triplul răspuns constituie triplul răspuns constituie triplul răspuns constituie triplul răspuns constituie triplul răspuns constituie triplul răspuns constituie triplul răspuns, , , , , , , , 
apare după apare după apare după apare după apare după apare după apare după apare după îîîîîîîînnnnnnnnŃŃŃŃŃŃŃŃepăturaepăturaepăturaepăturaepăturaepăturaepăturaepătura de ac (ce conde ac (ce conde ac (ce conde ac (ce conde ac (ce conde ac (ce conde ac (ce conde ac (ce conŃŃŃŃŃŃŃŃine histaminăine histaminăine histaminăine histaminăine histaminăine histaminăine histaminăine histamină))))))))
Denumirea medicalăDenumirea medicalăDenumirea medicalăDenumirea medicalăDenumirea medicalăDenumirea medicalăDenumirea medicalăDenumirea medicală pentru a identifica fenomenul : pentru a identifica fenomenul : pentru a identifica fenomenul : pentru a identifica fenomenul : pentru a identifica fenomenul : pentru a identifica fenomenul : pentru a identifica fenomenul : pentru a identifica fenomenul : urticarie.urticarie.urticarie.urticarie.urticarie.urticarie.urticarie.urticarie.



AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează:::::::: pe calea pe calea pe calea pe calea pe calea pe calea pe calea pe calea receptorilor de membranăreceptorilor de membranăreceptorilor de membranăreceptorilor de membranăreceptorilor de membranăreceptorilor de membranăreceptorilor de membranăreceptorilor de membrană producând: producând: producând: producând: producând: producând: producând: producând: 

-- depolarizarea membranelordepolarizarea membranelordepolarizarea membranelordepolarizarea membranelordepolarizarea membranelordepolarizarea membranelordepolarizarea membranelordepolarizarea membranelor şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- ridicarea concentraridicarea concentraridicarea concentraridicarea concentraridicarea concentraridicarea concentraridicarea concentraridicarea concentraŃŃŃŃŃŃŃŃiei de calciu liber.iei de calciu liber.iei de calciu liber.iei de calciu liber.iei de calciu liber.iei de calciu liber.iei de calciu liber.iei de calciu liber.

-- produce de produce de produce de produce de produce de produce de produce de produce de asemenea acumulareaasemenea acumulareaasemenea acumulareaasemenea acumulareaasemenea acumulareaasemenea acumulareaasemenea acumulareaasemenea acumularea de AMPc. de AMPc. de AMPc. de AMPc. de AMPc. de AMPc. de AMPc. de AMPc. 

Efectele: comEfectele: comEfectele: comEfectele: comEfectele: comEfectele: comEfectele: comEfectele: combătute prin uzul bătute prin uzul bătute prin uzul bătute prin uzul bătute prin uzul bătute prin uzul bătute prin uzul bătute prin uzul antagoniantagoniantagoniantagoniantagoniantagoniantagoniantagonişşşşşşşştilor:tilor:tilor:tilor:tilor:tilor:tilor:tilor:

-- farmacologicifarmacologicifarmacologicifarmacologicifarmacologicifarmacologicifarmacologicifarmacologici sau sau sau sau sau sau sau sau 

-- fiziologici.fiziologici.fiziologici.fiziologici.fiziologici.fiziologici.fiziologici.fiziologici.

AntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagonişşşşşşşştii fiziologicitii fiziologicitii fiziologicitii fiziologicitii fiziologicitii fiziologicitii fiziologicitii fiziologici sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt aminele simpaticomimetice:aminele simpaticomimetice:aminele simpaticomimetice:aminele simpaticomimetice:aminele simpaticomimetice:aminele simpaticomimetice:aminele simpaticomimetice:aminele simpaticomimetice:

-- adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, 

-- noradrenalina, noradrenalina, noradrenalina, noradrenalina, noradrenalina, noradrenalina, noradrenalina, noradrenalina, 

-- efedrina etc.efedrina etc.efedrina etc.efedrina etc.efedrina etc.efedrina etc.efedrina etc.efedrina etc.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Majoritatea antihistaminicelor = Majoritatea antihistaminicelor = Majoritatea antihistaminicelor = Majoritatea antihistaminicelor = Majoritatea antihistaminicelor = Majoritatea antihistaminicelor = Majoritatea antihistaminicelor = Majoritatea antihistaminicelor = baze slabe similare histamineibaze slabe similare histamineibaze slabe similare histamineibaze slabe similare histamineibaze slabe similare histamineibaze slabe similare histamineibaze slabe similare histamineibaze slabe similare histaminei

R:R:R:R:R:R:R:R: compus din compus din compus din compus din compus din compus din compus din compus din una sau mai multeuna sau mai multeuna sau mai multeuna sau mai multeuna sau mai multeuna sau mai multeuna sau mai multeuna sau mai multe grupări ciclicegrupări ciclicegrupări ciclicegrupări ciclicegrupări ciclicegrupări ciclicegrupări ciclicegrupări ciclice ce pot fi: ce pot fi: ce pot fi: ce pot fi: ce pot fi: ce pot fi: ce pot fi: ce pot fi: 
-- aromatice,aromatice,aromatice,aromatice,aromatice,aromatice,aromatice,aromatice,
-- heterocicliceheterocicliceheterocicliceheterocicliceheterocicliceheterocicliceheterocicliceheterociclice sau sau sau sau sau sau sau sau 
-- amândouăamândouăamândouăamândouăamândouăamândouăamândouăamândouă........

X:X:X:X:X:X:X:X: poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi îîîîîîîîncorporat (prometazina). ncorporat (prometazina). ncorporat (prometazina). ncorporat (prometazina). ncorporat (prometazina). ncorporat (prometazina). ncorporat (prometazina). ncorporat (prometazina). 
Locul lui Locul lui Locul lui Locul lui Locul lui Locul lui Locul lui Locul lui XXXXXXXX poate fi luat de un atompoate fi luat de un atompoate fi luat de un atompoate fi luat de un atompoate fi luat de un atompoate fi luat de un atompoate fi luat de un atompoate fi luat de un atom de: de: de: de: de: de: de: de: 

-- azotazotazotazotazotazotazotazot (ex. tripelenamina); (ex. tripelenamina); (ex. tripelenamina); (ex. tripelenamina); (ex. tripelenamina); (ex. tripelenamina); (ex. tripelenamina); (ex. tripelenamina); 
-- oxigen oxigen oxigen oxigen oxigen oxigen oxigen oxigen (ex. difenhidramina),(ex. difenhidramina),(ex. difenhidramina),(ex. difenhidramina),(ex. difenhidramina),(ex. difenhidramina),(ex. difenhidramina),(ex. difenhidramina),
-- carbon carbon carbon carbon carbon carbon carbon carbon (ex. clorfeniramina)(ex. clorfeniramina)(ex. clorfeniramina)(ex. clorfeniramina)(ex. clorfeniramina)(ex. clorfeniramina)(ex. clorfeniramina)(ex. clorfeniramina)

R X C1 C2 N



AAAAAAAAntihistaminicelentihistaminicelentihistaminicelentihistaminicelentihistaminicelentihistaminicelentihistaminicelentihistaminicele nu nu nu nu nu nu nu nu îîîîîîîîmpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedică::::::::
-- formareaformareaformareaformareaformareaformareaformareaformarea, , , , , , , , 
-- eliberareaeliberareaeliberareaeliberareaeliberareaeliberareaeliberareaeliberarea sausausausausausausausau
-- descompunereadescompunereadescompunereadescompunereadescompunereadescompunereadescompunereadescompunerea de de de de de de de de histaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistamină,,,,,,,,

cicicicicicicici se se se se se se se se opunopunopunopunopunopunopunopun efectelorefectelorefectelorefectelorefectelorefectelorefectelorefectelor produseproduseproduseproduseproduseproduseproduseproduse îîîîîîîîn organism de n organism de n organism de n organism de n organism de n organism de n organism de n organism de histaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistamină!!!!!!!!

-- sssssssse e e e e e e e fixeazăfixeazăfixeazăfixeazăfixeazăfixeazăfixeazăfixează pepepepepepepepe rrrrrrrreceptoriieceptoriieceptoriieceptoriieceptoriieceptoriieceptoriieceptorii histaminergicihistaminergicihistaminergicihistaminergicihistaminergicihistaminergicihistaminergicihistaminergici,,,,,,,,
-- neperminepermineperminepermineperminepermineperminepermiŃŃŃŃŃŃŃŃândândândândândândândând adiadiadiadiadiadiadiadiŃŃŃŃŃŃŃŃionareaionareaionareaionareaionareaionareaionareaionarea histamineihistamineihistamineihistamineihistamineihistamineihistamineihistaminei........
SSSSSSSSe e e e e e e e recomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandă îîîîîîîînnnnnnnn::::::::

-- alergiialergiialergiialergiialergiialergiialergiialergii, , , , , , , , 
-- urticariiurticariiurticariiurticariiurticariiurticariiurticariiurticarii, , , , , , , , 
-- boalaboalaboalaboalaboalaboalaboalaboala seruluiseruluiseruluiseruluiseruluiseruluiseruluiserului, , , , , , , , 
-- astmastmastmastmastmastmastmastm bronbronbronbronbronbronbronbronşşşşşşşşicicicicicicicic,,,,,,,,
-- îîîîîîîîn n n n n n n n formeleformeleformeleformeleformeleformeleformeleformele acuteacuteacuteacuteacuteacuteacuteacute cândcândcândcândcândcândcândcând existăexistăexistăexistăexistăexistăexistăexistă descărcăridescărcăridescărcăridescărcăridescărcăridescărcăridescărcăridescărcări marimarimarimarimarimarimarimari de de de de de de de de histaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistaminăhistamină........

Terapia antihistaminică Terapia antihistaminică Terapia antihistaminică Terapia antihistaminică Terapia antihistaminică Terapia antihistaminică Terapia antihistaminică Terapia antihistaminică = tratament simptomatic = tratament simptomatic = tratament simptomatic = tratament simptomatic = tratament simptomatic = tratament simptomatic = tratament simptomatic = tratament simptomatic şşşşşşşşi trebuie i trebuie i trebuie i trebuie i trebuie i trebuie i trebuie i trebuie 
continuat până cauza primară continuat până cauza primară continuat până cauza primară continuat până cauza primară continuat până cauza primară continuat până cauza primară continuat până cauza primară continuat până cauza primară îîîîîîîîncetează să mai acncetează să mai acncetează să mai acncetează să mai acncetează să mai acncetează să mai acncetează să mai acncetează să mai acŃŃŃŃŃŃŃŃioneze. ioneze. ioneze. ioneze. ioneze. ioneze. ioneze. ioneze. 



Dacă Dacă Dacă Dacă Dacă Dacă Dacă Dacă alergiile evolueaza acut alergiile evolueaza acut alergiile evolueaza acut alergiile evolueaza acut alergiile evolueaza acut alergiile evolueaza acut alergiile evolueaza acut alergiile evolueaza acut şşşşşşşşi severi severi severi severi severi severi severi sever, antihistaminicele , antihistaminicele , antihistaminicele , antihistaminicele , antihistaminicele , antihistaminicele , antihistaminicele , antihistaminicele 
acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează prea lent!prea lent!prea lent!prea lent!prea lent!prea lent!prea lent!prea lent! se recomandă ca prima dată să se  se recomandă ca prima dată să se  se recomandă ca prima dată să se  se recomandă ca prima dată să se  se recomandă ca prima dată să se  se recomandă ca prima dată să se  se recomandă ca prima dată să se  se recomandă ca prima dată să se 
utilizeze utilizeze utilizeze utilizeze utilizeze utilizeze utilizeze utilizeze adrenalina,adrenalina,adrenalina,adrenalina,adrenalina,adrenalina,adrenalina,adrenalina, urmată de administrarea p urmată de administrarea p urmată de administrarea p urmată de administrarea p urmată de administrarea p urmată de administrarea p urmată de administrarea p urmată de administrarea p.o. sau i.m. a .o. sau i.m. a .o. sau i.m. a .o. sau i.m. a .o. sau i.m. a .o. sau i.m. a .o. sau i.m. a .o. sau i.m. a 
unui antihistaminic. unui antihistaminic. unui antihistaminic. unui antihistaminic. unui antihistaminic. unui antihistaminic. unui antihistaminic. unui antihistaminic. 
Terapia sistemicăTerapia sistemicăTerapia sistemicăTerapia sistemicăTerapia sistemicăTerapia sistemicăTerapia sistemicăTerapia sistemică se va continua se va continua se va continua se va continua se va continua se va continua se va continua se va continua până la până la până la până la până la până la până la până la 3 zile.3 zile.3 zile.3 zile.3 zile.3 zile.3 zile.3 zile.
Calea Calea Calea Calea Calea Calea Calea Calea i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. compoartă riscul stopului cardiac compoartă riscul stopului cardiac compoartă riscul stopului cardiac compoartă riscul stopului cardiac compoartă riscul stopului cardiac compoartă riscul stopului cardiac compoartă riscul stopului cardiac compoartă riscul stopului cardiac, b, b, b, b, b, b, b, bine se evităine se evităine se evităine se evităine se evităine se evităine se evităine se evită!!!!!!!!
Administrările Administrările Administrările Administrările Administrările Administrările Administrările Administrările topice topice topice topice topice topice topice topice pot determina sensibilizări cutanatepot determina sensibilizări cutanatepot determina sensibilizări cutanatepot determina sensibilizări cutanatepot determina sensibilizări cutanatepot determina sensibilizări cutanatepot determina sensibilizări cutanatepot determina sensibilizări cutanate!!!!!!!!
CondiCondiCondiCondiCondiCondiCondiCondiŃŃŃŃŃŃŃŃiile cand antihistaminicele sunt eficiente sunt asociate iile cand antihistaminicele sunt eficiente sunt asociate iile cand antihistaminicele sunt eficiente sunt asociate iile cand antihistaminicele sunt eficiente sunt asociate iile cand antihistaminicele sunt eficiente sunt asociate iile cand antihistaminicele sunt eficiente sunt asociate iile cand antihistaminicele sunt eficiente sunt asociate iile cand antihistaminicele sunt eficiente sunt asociate 
cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: 

-- congestia alergicăcongestia alergicăcongestia alergicăcongestia alergicăcongestia alergicăcongestia alergicăcongestia alergicăcongestia alergică, , , , , , , , 
-- edemul, edemul, edemul, edemul, edemul, edemul, edemul, edemul, 
-- pruritulpruritulpruritulpruritulpruritulpruritulpruritulpruritul (urticaria), (urticaria), (urticaria), (urticaria), (urticaria), (urticaria), (urticaria), (urticaria), 
-- alergia la seralergia la seralergia la seralergia la seralergia la seralergia la seralergia la seralergia la ser şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- la mula mula mula mula mula mula mula muşşşşşşşşcăturile de insectecăturile de insectecăturile de insectecăturile de insectecăturile de insectecăturile de insectecăturile de insectecăturile de insecte........



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Efecte secundare:Efecte secundare:Efecte secundare:Efecte secundare:Efecte secundare:Efecte secundare:Efecte secundare:Efecte secundare:

�� Depresia SNCDepresia SNCDepresia SNCDepresia SNCDepresia SNCDepresia SNCDepresia SNCDepresia SNC = urmare a = urmare a = urmare a = urmare a = urmare a = urmare a = urmare a = urmare a scăderii sedăriiscăderii sedăriiscăderii sedăriiscăderii sedăriiscăderii sedăriiscăderii sedăriiscăderii sedăriiscăderii sedării,,,,,,,, îîîîîîîîn timpul n timpul n timpul n timpul n timpul n timpul n timpul n timpul 
tratamentului, putând avea valoare. Efect tratamentului, putând avea valoare. Efect tratamentului, putând avea valoare. Efect tratamentului, putând avea valoare. Efect tratamentului, putând avea valoare. Efect tratamentului, putând avea valoare. Efect tratamentului, putând avea valoare. Efect tratamentului, putând avea valoare. Efect ce ce ce ce ce ce ce ce îîîîîîîînsumeazănsumeazănsumeazănsumeazănsumeazănsumeazănsumeazănsumează cu cel cu cel cu cel cu cel cu cel cu cel cu cel cu cel 
al altor depresivi SNC. al altor depresivi SNC. al altor depresivi SNC. al altor depresivi SNC. al altor depresivi SNC. al altor depresivi SNC. al altor depresivi SNC. al altor depresivi SNC. 

�� Efect Efect Efect Efect Efect Efect Efect Efect anestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic local de de de de de de de de 33333333--------4 ori mai mari4 ori mai mari4 ori mai mari4 ori mai mari4 ori mai mari4 ori mai mari4 ori mai mari4 ori mai mari ca cel al procainei ca cel al procainei ca cel al procainei ca cel al procainei ca cel al procainei ca cel al procainei ca cel al procainei ca cel al procainei 
(doar (doar (doar (doar (doar (doar (doar (doar îîîîîîîîn cazul depăn cazul depăn cazul depăn cazul depăn cazul depăn cazul depăn cazul depăn cazul depăşşşşşşşşirii concentrairii concentrairii concentrairii concentrairii concentrairii concentrairii concentrairii concentraŃŃŃŃŃŃŃŃiei sau dozei terapeutice).iei sau dozei terapeutice).iei sau dozei terapeutice).iei sau dozei terapeutice).iei sau dozei terapeutice).iei sau dozei terapeutice).iei sau dozei terapeutice).iei sau dozei terapeutice).

�� PerturbăriPerturbăriPerturbăriPerturbăriPerturbăriPerturbăriPerturbăriPerturbări g.i.g.i.g.i.g.i.g.i.g.i.g.i.g.i. la monogastrice când la monogastrice când la monogastrice când la monogastrice când la monogastrice când la monogastrice când la monogastrice când la monogastrice când administrarea p.o. e lunadministrarea p.o. e lunadministrarea p.o. e lunadministrarea p.o. e lunadministrarea p.o. e lunadministrarea p.o. e lunadministrarea p.o. e lunadministrarea p.o. e lungăgăgăgăgăgăgăgă
�� Perioade lungi de excitaPerioade lungi de excitaPerioade lungi de excitaPerioade lungi de excitaPerioade lungi de excitaPerioade lungi de excitaPerioade lungi de excitaPerioade lungi de excitaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie pot să apară ca urmarea  pot să apară ca urmarea  pot să apară ca urmarea  pot să apară ca urmarea  pot să apară ca urmarea  pot să apară ca urmarea  pot să apară ca urmarea  pot să apară ca urmarea 
administrării iadministrării iadministrării iadministrării iadministrării iadministrării iadministrării iadministrării i.v. .v. .v. .v. .v. .v. .v. .v. şşşşşşşşi poate necesita sedare cu barbiturice. i poate necesita sedare cu barbiturice. i poate necesita sedare cu barbiturice. i poate necesita sedare cu barbiturice. i poate necesita sedare cu barbiturice. i poate necesita sedare cu barbiturice. i poate necesita sedare cu barbiturice. i poate necesita sedare cu barbiturice. 

�� InterferenInterferenInterferenInterferenInterferenInterferenInterferenInterferenŃŃŃŃŃŃŃŃă cu procedurile de diagnostic alergică cu procedurile de diagnostic alergică cu procedurile de diagnostic alergică cu procedurile de diagnostic alergică cu procedurile de diagnostic alergică cu procedurile de diagnostic alergică cu procedurile de diagnostic alergică cu procedurile de diagnostic alergic (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. 
tuberculinarea). Antihistaminicele trebuie evitate tuberculinarea). Antihistaminicele trebuie evitate tuberculinarea). Antihistaminicele trebuie evitate tuberculinarea). Antihistaminicele trebuie evitate tuberculinarea). Antihistaminicele trebuie evitate tuberculinarea). Antihistaminicele trebuie evitate tuberculinarea). Antihistaminicele trebuie evitate tuberculinarea). Antihistaminicele trebuie evitate îîîîîîîîn cursul n cursul n cursul n cursul n cursul n cursul n cursul n cursul 
unor asemenea testăriunor asemenea testăriunor asemenea testăriunor asemenea testăriunor asemenea testăriunor asemenea testăriunor asemenea testăriunor asemenea testări. . . . . . . . 

�� AntagonizeazăAntagonizeazăAntagonizeazăAntagonizeazăAntagonizeazăAntagonizeazăAntagonizeazăAntagonizează activitatea unor transmiactivitatea unor transmiactivitatea unor transmiactivitatea unor transmiactivitatea unor transmiactivitatea unor transmiactivitatea unor transmiactivitatea unor transmiŃŃŃŃŃŃŃŃătoriătoriătoriătoriătoriătoriătoriători: : : : : : : : acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina, 
adrenalina, 5adrenalina, 5adrenalina, 5adrenalina, 5adrenalina, 5adrenalina, 5adrenalina, 5adrenalina, 5--------hidroxitriptaminahidroxitriptaminahidroxitriptaminahidroxitriptaminahidroxitriptaminahidroxitriptaminahidroxitriptaminahidroxitriptamina..



BlocanBlocanBlocanBlocanBlocanBlocanBlocanBlocanŃŃŃŃŃŃŃŃii H1ii H1ii H1ii H1ii H1ii H1ii H1ii H1

Antazolina clorhidricăAntazolina clorhidricăAntazolina clorhidricăAntazolina clorhidricăAntazolina clorhidricăAntazolina clorhidricăAntazolina clorhidricăAntazolina clorhidrică
compus mai pucompus mai pucompus mai pucompus mai pucompus mai pucompus mai pucompus mai pucompus mai puŃŃŃŃŃŃŃŃin activ dar in activ dar in activ dar in activ dar in activ dar in activ dar in activ dar in activ dar şşşşşşşşi mai pui mai pui mai pui mai pui mai pui mai pui mai pui mai puŃŃŃŃŃŃŃŃin iritant local decât in iritant local decât in iritant local decât in iritant local decât in iritant local decât in iritant local decât in iritant local decât in iritant local decât 
alte antihistaminice, valorificat alte antihistaminice, valorificat alte antihistaminice, valorificat alte antihistaminice, valorificat alte antihistaminice, valorificat alte antihistaminice, valorificat alte antihistaminice, valorificat alte antihistaminice, valorificat îîîîîîîîn oftalmologie (instilan oftalmologie (instilan oftalmologie (instilan oftalmologie (instilan oftalmologie (instilan oftalmologie (instilan oftalmologie (instilan oftalmologie (instilaŃŃŃŃŃŃŃŃiile).iile).iile).iile).iile).iile).iile).iile).

Difenhidramina clorhidricăDifenhidramina clorhidricăDifenhidramina clorhidricăDifenhidramina clorhidricăDifenhidramina clorhidricăDifenhidramina clorhidricăDifenhidramina clorhidricăDifenhidramina clorhidrică
mai activ,mai activ,mai activ,mai activ,mai activ,mai activ,mai activ,mai activ, efectele apar efectele apar efectele apar efectele apar efectele apar efectele apar efectele apar efectele apar rapid rapid rapid rapid rapid rapid rapid rapid iar aciar aciar aciar aciar aciar aciar aciar acŃŃŃŃŃŃŃŃiunea durează mai multiunea durează mai multiunea durează mai multiunea durează mai multiunea durează mai multiunea durează mai multiunea durează mai multiunea durează mai mult. . . . . . . . 
sedativ puternic, sedativ puternic, sedativ puternic, sedativ puternic, sedativ puternic, sedativ puternic, sedativ puternic, sedativ puternic, antiemetic (utilizare antiemetic (utilizare antiemetic (utilizare antiemetic (utilizare antiemetic (utilizare antiemetic (utilizare antiemetic (utilizare antiemetic (utilizare îîîîîîîîn n n n n n n n „„„„„„„„răul de marăul de marăul de marăul de marăul de marăul de marăul de marăul de maşşşşşşşşinăinăinăinăinăinăinăină””””””””).).).).).).).).
Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul anestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic localanestezic local = util = util = util = util = util = util = util = util îîîîîîîîn n n n n n n n combaterea pruritului.combaterea pruritului.combaterea pruritului.combaterea pruritului.combaterea pruritului.combaterea pruritului.combaterea pruritului.combaterea pruritului.
AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune asemănătoare atropineiasemănătoare atropineiasemănătoare atropineiasemănătoare atropineiasemănătoare atropineiasemănătoare atropineiasemănătoare atropineiasemănătoare atropinei utilă  utilă  utilă  utilă  utilă  utilă  utilă  utilă îîîîîîîîn cazul combaterii n cazul combaterii n cazul combaterii n cazul combaterii n cazul combaterii n cazul combaterii n cazul combaterii n cazul combaterii 
iritairitairitairitairitairitairitairitaŃŃŃŃŃŃŃŃiei iei iei iei iei iei iei iei căilor respiratoriicăilor respiratoriicăilor respiratoriicăilor respiratoriicăilor respiratoriicăilor respiratoriicăilor respiratoriicăilor respiratorii superioare. superioare. superioare. superioare. superioare. superioare. superioare. superioare. 
La: La: La: La: La: La: La: La: a.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.m.: 1 mg/kgc., iar la .: 1 mg/kgc., iar la .: 1 mg/kgc., iar la .: 1 mg/kgc., iar la .: 1 mg/kgc., iar la .: 1 mg/kgc., iar la .: 1 mg/kgc., iar la .: 1 mg/kgc., iar la A.M.: 0,25A.M.: 0,25A.M.: 0,25A.M.: 0,25A.M.: 0,25A.M.: 0,25A.M.: 0,25A.M.: 0,25--------0,5 mg/kgc.0,5 mg/kgc.0,5 mg/kgc.0,5 mg/kgc.0,5 mg/kgc.0,5 mg/kgc.0,5 mg/kgc.0,5 mg/kgc.

Maleatul de mepiraminăMaleatul de mepiraminăMaleatul de mepiraminăMaleatul de mepiraminăMaleatul de mepiraminăMaleatul de mepiraminăMaleatul de mepiraminăMaleatul de mepiramină
antihistaminic cu antihistaminic cu antihistaminic cu antihistaminic cu antihistaminic cu antihistaminic cu antihistaminic cu antihistaminic cu timp de actimp de actimp de actimp de actimp de actimp de actimp de actimp de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune mai scurtiune mai scurtiune mai scurtiune mai scurtiune mai scurtiune mai scurtiune mai scurtiune mai scurt ca precedentul,ca precedentul,ca precedentul,ca precedentul,ca precedentul,ca precedentul,ca precedentul,ca precedentul,
un efect slab sedativ un efect slab sedativ un efect slab sedativ un efect slab sedativ un efect slab sedativ un efect slab sedativ un efect slab sedativ un efect slab sedativ şşşşşşşşi anestezic local.i anestezic local.i anestezic local.i anestezic local.i anestezic local.i anestezic local.i anestezic local.i anestezic local.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Clorfeniramina Clorfeniramina Clorfeniramina Clorfeniramina Clorfeniramina Clorfeniramina Clorfeniramina Clorfeniramina 

�� antihistaminic activ, antihistaminic activ, antihistaminic activ, antihistaminic activ, antihistaminic activ, antihistaminic activ, antihistaminic activ, antihistaminic activ, efect sedativefect sedativefect sedativefect sedativefect sedativefect sedativefect sedativefect sedativ mai slab ca difenhidraminamai slab ca difenhidraminamai slab ca difenhidraminamai slab ca difenhidraminamai slab ca difenhidraminamai slab ca difenhidraminamai slab ca difenhidraminamai slab ca difenhidramina
�� Durata Durata Durata Durata Durata Durata Durata Durata scurtă de acscurtă de acscurtă de acscurtă de acscurtă de acscurtă de acscurtă de acscurtă de acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune nu are nu are nu are nu are nu are nu are nu are nu are îîîîîîîînsemnătate practică dacă nsemnătate practică dacă nsemnătate practică dacă nsemnătate practică dacă nsemnătate practică dacă nsemnătate practică dacă nsemnătate practică dacă nsemnătate practică dacă 
se obse obse obse obse obse obse obse obŃŃŃŃŃŃŃŃine eliberarea susine eliberarea susine eliberarea susine eliberarea susine eliberarea susine eliberarea susine eliberarea susine eliberarea susŃŃŃŃŃŃŃŃinută prin administrare oralăinută prin administrare oralăinută prin administrare oralăinută prin administrare oralăinută prin administrare oralăinută prin administrare oralăinută prin administrare oralăinută prin administrare orală. . . . . . . . 

�� Câini: Câini: Câini: Câini: Câini: Câini: Câini: Câini: 0,40,40,40,40,40,40,40,4--------2 mg/kgc2 mg/kgc2 mg/kgc2 mg/kgc2 mg/kgc2 mg/kgc2 mg/kgc2 mg/kgc., ., ., ., ., ., ., ., o adm. la 12 ore.o adm. la 12 ore.o adm. la 12 ore.o adm. la 12 ore.o adm. la 12 ore.o adm. la 12 ore.o adm. la 12 ore.o adm. la 12 ore.
�� FeniraminFeniraminFeniraminFeniraminFeniraminFeniraminFeniraminFeniramin retardretardretardretardretardretardretardretard măremăremăremăremăremăremăremăreşşşşşşşştetetetetetetete activitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitateaactivitatea la 20 de ore.la 20 de ore.la 20 de ore.la 20 de ore.la 20 de ore.la 20 de ore.la 20 de ore.la 20 de ore.



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Clorura de prometazină Clorura de prometazină Clorura de prometazină Clorura de prometazină Clorura de prometazină Clorura de prometazină Clorura de prometazină Clorura de prometazină 
((RomerganRomergan, , FenerganFenergan))

�� acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune intermediarăintermediarăintermediarăintermediarăintermediarăintermediarăintermediarăintermediară îîîîîîîîntre clorfeniramină ntre clorfeniramină ntre clorfeniramină ntre clorfeniramină ntre clorfeniramină ntre clorfeniramină ntre clorfeniramină ntre clorfeniramină şşşşşşşşi difenhidramină i difenhidramină i difenhidramină i difenhidramină i difenhidramină i difenhidramină i difenhidramină i difenhidramină 
�� efectul cel mai depresant asupra SNC! efectul cel mai depresant asupra SNC! efectul cel mai depresant asupra SNC! efectul cel mai depresant asupra SNC! efectul cel mai depresant asupra SNC! efectul cel mai depresant asupra SNC! efectul cel mai depresant asupra SNC! efectul cel mai depresant asupra SNC! sedativsedativsedativsedativsedativsedativsedativsedativ, , , , , , , , hipnotichipnotichipnotichipnotichipnotichipnotichipnotichipnotic........
�� cel mai bun efect cel mai bun efect cel mai bun efect cel mai bun efect cel mai bun efect cel mai bun efect cel mai bun efect cel mai bun efect îîîîîîîîn prevenirea răului de man prevenirea răului de man prevenirea răului de man prevenirea răului de man prevenirea răului de man prevenirea răului de man prevenirea răului de man prevenirea răului de maşşşşşşşşinăinăinăinăinăinăinăină! ! ! ! ! ! ! ! AntivomitiAntivomitiAntivomitiAntivomitiAntivomitiAntivomitiAntivomitiAntivomitiv.v.v.v.v.v.v.v.
�� cel mai mare efect atropinic dintre toate antihistaminicele!cel mai mare efect atropinic dintre toate antihistaminicele!cel mai mare efect atropinic dintre toate antihistaminicele!cel mai mare efect atropinic dintre toate antihistaminicele!cel mai mare efect atropinic dintre toate antihistaminicele!cel mai mare efect atropinic dintre toate antihistaminicele!cel mai mare efect atropinic dintre toate antihistaminicele!cel mai mare efect atropinic dintre toate antihistaminicele!
�� caicaicaicaicaicaicaicai şşşşşşşşi i i i i i i i bovine:bovine:bovine:bovine:bovine:bovine:bovine:bovine: 1,51,51,51,51,51,51,51,5--------2 mg/kgc., 2 mg/kgc., 2 mg/kgc., 2 mg/kgc., 2 mg/kgc., 2 mg/kgc., 2 mg/kgc., 2 mg/kgc., îîîîîîîîn n n n n n n n administrăriadministrăriadministrăriadministrăriadministrăriadministrăriadministrăriadministrări, , , , , , , , i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m. o dată pe zi o dată pe zi o dată pe zi o dată pe zi o dată pe zi o dată pe zi o dată pe zi o dată pe zi. . . . . . . . 
�� antihistaminic, antihistaminic, antihistaminic, antihistaminic, antihistaminic, antihistaminic, antihistaminic, antihistaminic, antialergicantialergicantialergicantialergicantialergicantialergicantialergicantialergic,,,,,,,, behicbehicbehicbehicbehicbehicbehicbehic,,,,,,,,
�� potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃializatorializatorializatorializatorializatorializatorializatorializator al al al al al al al al depresorilordepresorilordepresorilordepresorilordepresorilordepresorilordepresorilordepresorilor, , , , , , , , psihoplegicpsihoplegicpsihoplegicpsihoplegicpsihoplegicpsihoplegicpsihoplegicpsihoplegic, , , , , , , , antiparkinsonianantiparkinsonianantiparkinsonianantiparkinsonianantiparkinsonianantiparkinsonianantiparkinsonianantiparkinsonian........
�� ÎÎÎÎÎÎÎÎnnnnnnnn:::::::: furburafurburafurburafurburafurburafurburafurburafurbura acutăacutăacutăacutăacutăacutăacutăacută, , , , , , , , dermatozedermatozedermatozedermatozedermatozedermatozedermatozedermatoze, , , , , , , , urticariiurticariiurticariiurticariiurticariiurticariiurticariiurticarii, , , , , , , , accidenteaccidenteaccidenteaccidenteaccidenteaccidenteaccidenteaccidente anafilacticeanafilacticeanafilacticeanafilacticeanafilacticeanafilacticeanafilacticeanafilactice........



Apărute Apărute Apărute Apărute Apărute Apărute Apărute Apărute îîîîîîîîn anii 70. Primul reprezentant: n anii 70. Primul reprezentant: n anii 70. Primul reprezentant: n anii 70. Primul reprezentant: n anii 70. Primul reprezentant: n anii 70. Primul reprezentant: n anii 70. Primul reprezentant: n anii 70. Primul reprezentant: 

BuriamidaBuriamidaBuriamidaBuriamidaBuriamidaBuriamidaBuriamidaBuriamida
se absoarbe greu din tractul intestinal. se absoarbe greu din tractul intestinal. se absoarbe greu din tractul intestinal. se absoarbe greu din tractul intestinal. se absoarbe greu din tractul intestinal. se absoarbe greu din tractul intestinal. se absoarbe greu din tractul intestinal. se absoarbe greu din tractul intestinal. 

MetiamidaMetiamidaMetiamidaMetiamidaMetiamidaMetiamidaMetiamidaMetiamida
produce agranulocitozăproduce agranulocitozăproduce agranulocitozăproduce agranulocitozăproduce agranulocitozăproduce agranulocitozăproduce agranulocitozăproduce agranulocitoză. . . . . . . . 

Cimetidina Cimetidina Cimetidina Cimetidina Cimetidina Cimetidina Cimetidina Cimetidina şşşşşşşşi Ranitidinai Ranitidinai Ranitidinai Ranitidinai Ranitidinai Ranitidinai Ranitidinai Ranitidina
-- antagoniantagoniantagoniantagoniantagoniantagoniantagoniantagonişşşşşşşşti competitivi ai histaminei. ti competitivi ai histaminei. ti competitivi ai histaminei. ti competitivi ai histaminei. ti competitivi ai histaminei. ti competitivi ai histaminei. ti competitivi ai histaminei. ti competitivi ai histaminei. 
-- când e necesară controlarea produc când e necesară controlarea produc când e necesară controlarea produc când e necesară controlarea produc când e necesară controlarea produc când e necesară controlarea produc când e necesară controlarea produc când e necesară controlarea producŃŃŃŃŃŃŃŃiei de acid din stomac. iei de acid din stomac. iei de acid din stomac. iei de acid din stomac. iei de acid din stomac. iei de acid din stomac. iei de acid din stomac. iei de acid din stomac. 
-- îîîîîîîîn: ulcerul duodenal. n: ulcerul duodenal. n: ulcerul duodenal. n: ulcerul duodenal. n: ulcerul duodenal. n: ulcerul duodenal. n: ulcerul duodenal. n: ulcerul duodenal. 
-- lipsa efectelor secundare grave = slaba penetrare a SNC lipsa efectelor secundare grave = slaba penetrare a SNC lipsa efectelor secundare grave = slaba penetrare a SNC lipsa efectelor secundare grave = slaba penetrare a SNC lipsa efectelor secundare grave = slaba penetrare a SNC lipsa efectelor secundare grave = slaba penetrare a SNC lipsa efectelor secundare grave = slaba penetrare a SNC lipsa efectelor secundare grave = slaba penetrare a SNC şşşşşşşşiiiiiiii
-- lipsa importanlipsa importanlipsa importanlipsa importanlipsa importanlipsa importanlipsa importanlipsa importanŃŃŃŃŃŃŃŃei funcei funcei funcei funcei funcei funcei funcei funcŃŃŃŃŃŃŃŃionale a altor structuri decât receptorii ionale a altor structuri decât receptorii ionale a altor structuri decât receptorii ionale a altor structuri decât receptorii ionale a altor structuri decât receptorii ionale a altor structuri decât receptorii ionale a altor structuri decât receptorii ionale a altor structuri decât receptorii 
H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 din muc. gdin muc. gdin muc. gdin muc. gdin muc. gdin muc. gdin muc. gdin muc. gastricăastricăastricăastricăastricăastricăastricăastrică. . . . . . . . 

BlocanBlocanBlocanBlocanBlocanBlocanBlocanBlocanŃŃŃŃŃŃŃŃii H2ii H2ii H2ii H2ii H2ii H2ii H2ii H2



Inhibitorii eliberării histamineiInhibitorii eliberării histamineiInhibitorii eliberării histamineiInhibitorii eliberării histamineiInhibitorii eliberării histamineiInhibitorii eliberării histamineiInhibitorii eliberării histamineiInhibitorii eliberării histaminei

Cromoglicatul de sodiu Cromoglicatul de sodiu Cromoglicatul de sodiu Cromoglicatul de sodiu Cromoglicatul de sodiu Cromoglicatul de sodiu Cromoglicatul de sodiu Cromoglicatul de sodiu (Sodium cromolin)(Sodium cromolin)

-- nu are nici efecte antihistaminicenu are nici efecte antihistaminicenu are nici efecte antihistaminicenu are nici efecte antihistaminicenu are nici efecte antihistaminicenu are nici efecte antihistaminicenu are nici efecte antihistaminicenu are nici efecte antihistaminice şşşşşşşşi nici i nici i nici i nici i nici i nici i nici i nici 
-- nu are proprietă nu are proprietă nu are proprietă nu are proprietă nu are proprietă nu are proprietă nu are proprietă nu are proprietăŃŃŃŃŃŃŃŃi de relaxarei de relaxarei de relaxarei de relaxarei de relaxarei de relaxarei de relaxarei de relaxare ale musculaturii netede ale musculaturii netede ale musculaturii netede ale musculaturii netede ale musculaturii netede ale musculaturii netede ale musculaturii netede ale musculaturii netede îîîîîîîînsănsănsănsănsănsănsănsă::::::::
-- previne eliberarea histamineiprevine eliberarea histamineiprevine eliberarea histamineiprevine eliberarea histamineiprevine eliberarea histamineiprevine eliberarea histamineiprevine eliberarea histamineiprevine eliberarea histaminei şşşşşşşşi i i i i i i i a altoria altoria altoria altoria altoria altoria altoria altori mediatori ce intervin mediatori ce intervin mediatori ce intervin mediatori ce intervin mediatori ce intervin mediatori ce intervin mediatori ce intervin mediatori ce intervin 
îîîîîîîîn reacn reacn reacn reacn reacn reacn reacn reacŃŃŃŃŃŃŃŃiile alergice pulmonare. iile alergice pulmonare. iile alergice pulmonare. iile alergice pulmonare. iile alergice pulmonare. iile alergice pulmonare. iile alergice pulmonare. iile alergice pulmonare. 
-- efectul e efectul e efectul e efectul e efectul e efectul e efectul e efectul e mediat mediat mediat mediat mediat mediat mediat mediat prin intermediul prin intermediul prin intermediul prin intermediul prin intermediul prin intermediul prin intermediul prin intermediul mastocitelor pulmonare.mastocitelor pulmonare.mastocitelor pulmonare.mastocitelor pulmonare.mastocitelor pulmonare.mastocitelor pulmonare.mastocitelor pulmonare.mastocitelor pulmonare.
-- ele ele ele ele ele ele ele ele îîîîîîîîncetează ncetează ncetează ncetează ncetează ncetează ncetează ncetează să se să se să se să se să se să se să se să se mai degranulezemai degranulezemai degranulezemai degranulezemai degranulezemai degranulezemai degranulezemai degranuleze îîîîîîîîn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenŃŃŃŃŃŃŃŃa antigenului a antigenului a antigenului a antigenului a antigenului a antigenului a antigenului a antigenului 
-- nunununununununu se activează pătrunderea calciului  se activează pătrunderea calciului  se activează pătrunderea calciului  se activează pătrunderea calciului  se activează pătrunderea calciului  se activează pătrunderea calciului  se activează pătrunderea calciului  se activează pătrunderea calciului îîîîîîîîn mastocite ca n mastocite ca n mastocite ca n mastocite ca n mastocite ca n mastocite ca n mastocite ca n mastocite ca 
urmare a expunerii la antigen = se purmare a expunerii la antigen = se purmare a expunerii la antigen = se purmare a expunerii la antigen = se purmare a expunerii la antigen = se purmare a expunerii la antigen = se purmare a expunerii la antigen = se purmare a expunerii la antigen = se presupune că substanresupune că substanresupune că substanresupune că substanresupune că substanresupune că substanresupune că substanresupune că substanţţţţţţţţa a a a a a a a 
limitează disponibilitatea calciului pentru mastocitelimitează disponibilitatea calciului pentru mastocitelimitează disponibilitatea calciului pentru mastocitelimitează disponibilitatea calciului pentru mastocitelimitează disponibilitatea calciului pentru mastocitelimitează disponibilitatea calciului pentru mastocitelimitează disponibilitatea calciului pentru mastocitelimitează disponibilitatea calciului pentru mastocite..



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

55555555--------Hidroxitriptamina (5Hidroxitriptamina (5Hidroxitriptamina (5Hidroxitriptamina (5Hidroxitriptamina (5Hidroxitriptamina (5Hidroxitriptamina (5Hidroxitriptamina (5--------HT) HT) HT) HT) HT) HT) HT) HT) 
(Enteramine, Thrombocytin)(Enteramine, Thrombocytin)

- cunoscută  cunoscută  cunoscută  cunoscută șșșși ca:i ca:i ca:i ca: serotonină sau  serotonină sau  serotonină sau  serotonină sau 
vasotoninăvasotoninăvasotoninăvasotonină
- 5555----HT apare HT apare HT apare HT apare îîîîn cel. argentafine ale n cel. argentafine ale n cel. argentafine ale n cel. argentafine ale 
t. gastrointestinal. t. gastrointestinal. t. gastrointestinal. t. gastrointestinal. 
- a fost identificat a fost identificat a fost identificat a fost identificat şşşşi i i i îîîîn mastocitele n mastocitele n mastocitele n mastocitele 
şşşşobolanilor, obolanilor, obolanilor, obolanilor, şşşşoarecilor oarecilor oarecilor oarecilor şşşşi bovinelor, i bovinelor, i bovinelor, i bovinelor, 
specii la care specii la care specii la care specii la care se eliberează se eliberează se eliberează se eliberează îîîîn n n n 
cadrul reccadrul reccadrul reccadrul recŃŃŃŃiiloriiloriiloriilor anafilactice.anafilactice.anafilactice.anafilactice.

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)



Cursuri Prof. Romeo T. CristinaCursuri Prof. Romeo T. Cristina®®

Reserpina Reserpina Reserpina Reserpina Reserpina Reserpina Reserpina Reserpina 

-- activitate eliberatoare de activitate eliberatoare de activitate eliberatoare de activitate eliberatoare de activitate eliberatoare de activitate eliberatoare de activitate eliberatoare de activitate eliberatoare de noradrenalinănoradrenalinănoradrenalinănoradrenalinănoradrenalinănoradrenalinănoradrenalinănoradrenalină şşşşşşşşi al i al i al i al i al i al i al i al 55555555--------HT stocat.HT stocat.HT stocat.HT stocat.HT stocat.HT stocat.HT stocat.HT stocat.        
-- se presupune că se presupune că se presupune că se presupune că se presupune că se presupune că se presupune că se presupune că, e, e, e, e, e, e, e, epuizarea 5puizarea 5puizarea 5puizarea 5puizarea 5puizarea 5puizarea 5puizarea 5--------HT in creier e responsabilă de HT in creier e responsabilă de HT in creier e responsabilă de HT in creier e responsabilă de HT in creier e responsabilă de HT in creier e responsabilă de HT in creier e responsabilă de HT in creier e responsabilă de 
producerea depresiei de către reserpinăproducerea depresiei de către reserpinăproducerea depresiei de către reserpinăproducerea depresiei de către reserpinăproducerea depresiei de către reserpinăproducerea depresiei de către reserpinăproducerea depresiei de către reserpinăproducerea depresiei de către reserpină........
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiunea 5iunea 5iunea 5iunea 5iunea 5iunea 5iunea 5iunea 5--------HTHTHTHTHTHTHTHT = contrac= contrac= contrac= contrac= contrac= contrac= contrac= contracŃŃŃŃŃŃŃŃia majorităia majorităia majorităia majorităia majorităia majorităia majorităia majorităŃŃŃŃŃŃŃŃii m. netezi din vasele ii m. netezi din vasele ii m. netezi din vasele ii m. netezi din vasele ii m. netezi din vasele ii m. netezi din vasele ii m. netezi din vasele ii m. netezi din vasele 
de sânge de sânge de sânge de sânge de sânge de sânge de sânge de sânge îîîîîîîînsă dilată arteriolele nsă dilată arteriolele nsă dilată arteriolele nsă dilată arteriolele nsă dilată arteriolele nsă dilată arteriolele nsă dilată arteriolele nsă dilată arteriolele = e= e= e= e= e= e= e= extravazarea plasmei, xtravazarea plasmei, xtravazarea plasmei, xtravazarea plasmei, xtravazarea plasmei, xtravazarea plasmei, xtravazarea plasmei, xtravazarea plasmei, 
datorită credatorită credatorită credatorită credatorită credatorită credatorită credatorită creşşşşşşşşterii permeabilităterii permeabilităterii permeabilităterii permeabilităterii permeabilităterii permeabilităterii permeabilităterii permeabilităŃŃŃŃŃŃŃŃii. ii. ii. ii. ii. ii. ii. ii. 
Prin acPrin acPrin acPrin acPrin acPrin acPrin acPrin acŃŃŃŃŃŃŃŃiune directăiune directăiune directăiune directăiune directăiune directăiune directăiune directă = contrac= contrac= contrac= contrac= contrac= contrac= contrac= contracŃŃŃŃŃŃŃŃia m. netede: ia m. netede: ia m. netede: ia m. netede: ia m. netede: ia m. netede: ia m. netede: ia m. netede: intestinale,intestinale,intestinale,intestinale,intestinale,intestinale,intestinale,intestinale,
uterineuterineuterineuterineuterineuterineuterineuterine şşşşşşşşi a i a i a i a i a i a i a i a arborelui bronhic.arborelui bronhic.arborelui bronhic.arborelui bronhic.arborelui bronhic.arborelui bronhic.arborelui bronhic.arborelui bronhic.



AntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagonişşşşşşşştii 5tii 5tii 5tii 5tii 5tii 5tii 5tii 5--------hidroxitriptamineihidroxitriptamineihidroxitriptamineihidroxitriptamineihidroxitriptamineihidroxitriptamineihidroxitriptamineihidroxitriptaminei
-- utilizautilizautilizautilizautilizautilizautilizautilizaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n controlarea anafilaxiei la bovinecontrolarea anafilaxiei la bovinecontrolarea anafilaxiei la bovinecontrolarea anafilaxiei la bovinecontrolarea anafilaxiei la bovinecontrolarea anafilaxiei la bovinecontrolarea anafilaxiei la bovinecontrolarea anafilaxiei la bovine. . . . . . . . 
-- majoritatea membrii gr. ergotaminelor (ex. dihidroergotamina)majoritatea membrii gr. ergotaminelor (ex. dihidroergotamina)majoritatea membrii gr. ergotaminelor (ex. dihidroergotamina)majoritatea membrii gr. ergotaminelor (ex. dihidroergotamina)majoritatea membrii gr. ergotaminelor (ex. dihidroergotamina)majoritatea membrii gr. ergotaminelor (ex. dihidroergotamina)majoritatea membrii gr. ergotaminelor (ex. dihidroergotamina)majoritatea membrii gr. ergotaminelor (ex. dihidroergotamina)
-- sau derivasau derivasau derivasau derivasau derivasau derivasau derivasau derivaŃŃŃŃŃŃŃŃi simpli de acid lisergic (LSD) (dietilamida ac. lisergic, i simpli de acid lisergic (LSD) (dietilamida ac. lisergic, i simpli de acid lisergic (LSD) (dietilamida ac. lisergic, i simpli de acid lisergic (LSD) (dietilamida ac. lisergic, i simpli de acid lisergic (LSD) (dietilamida ac. lisergic, i simpli de acid lisergic (LSD) (dietilamida ac. lisergic, i simpli de acid lisergic (LSD) (dietilamida ac. lisergic, i simpli de acid lisergic (LSD) (dietilamida ac. lisergic, 
acidul 2acidul 2acidul 2acidul 2acidul 2acidul 2acidul 2acidul 2--------bromolisergic bromolisergic bromolisergic bromolisergic bromolisergic bromolisergic bromolisergic bromolisergic şşşşşşşşi metisergidul). i metisergidul). i metisergidul). i metisergidul). i metisergidul). i metisergidul). i metisergidul). i metisergidul). 
-- la om: halucinogene la om: halucinogene la om: halucinogene la om: halucinogene la om: halucinogene la om: halucinogene la om: halucinogene la om: halucinogene îîîîîîîîn psihoterapie, tratamentul migrenelor n psihoterapie, tratamentul migrenelor n psihoterapie, tratamentul migrenelor n psihoterapie, tratamentul migrenelor n psihoterapie, tratamentul migrenelor n psihoterapie, tratamentul migrenelor n psihoterapie, tratamentul migrenelor n psihoterapie, tratamentul migrenelor şşşşşşşşi i i i i i i i 
cotrolul preoperator al cotrolul preoperator al cotrolul preoperator al cotrolul preoperator al cotrolul preoperator al cotrolul preoperator al cotrolul preoperator al cotrolul preoperator al ŃŃŃŃŃŃŃŃesutului tumoral argentafin.esutului tumoral argentafin.esutului tumoral argentafin.esutului tumoral argentafin.esutului tumoral argentafin.esutului tumoral argentafin.esutului tumoral argentafin.esutului tumoral argentafin.

Ciproheptadina  Ciproheptadina  Ciproheptadina  Ciproheptadina  Ciproheptadina  Ciproheptadina  Ciproheptadina  Ciproheptadina  
-- structură ce  structură ce  structură ce  structură ce  structură ce  structură ce  structură ce  structură ce antagonizează competitivantagonizează competitivantagonizează competitivantagonizează competitivantagonizează competitivantagonizează competitivantagonizează competitivantagonizează competitiv histamina histamina histamina histamina histamina histamina histamina histamina şşşşşşşşi serotonina. i serotonina. i serotonina. i serotonina. i serotonina. i serotonina. i serotonina. i serotonina. 

Unele antihistaminice Unele antihistaminice Unele antihistaminice Unele antihistaminice Unele antihistaminice Unele antihistaminice Unele antihistaminice Unele antihistaminice derivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaţţţţţţţţi de fenotiazinăi de fenotiazinăi de fenotiazinăi de fenotiazinăi de fenotiazinăi de fenotiazinăi de fenotiazinăi de fenotiazină au efecte anti 5au efecte anti 5au efecte anti 5au efecte anti 5au efecte anti 5au efecte anti 5au efecte anti 5au efecte anti 5--------HT: HT: HT: HT: HT: HT: HT: HT: 

TrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazinaTrimeprazina        
-- utilă  utilă  utilă  utilă  utilă  utilă  utilă  utilă îîîîîîîîn controlul pruritului din bolile pielii la câini.n controlul pruritului din bolile pielii la câini.n controlul pruritului din bolile pielii la câini.n controlul pruritului din bolile pielii la câini.n controlul pruritului din bolile pielii la câini.n controlul pruritului din bolile pielii la câini.n controlul pruritului din bolile pielii la câini.n controlul pruritului din bolile pielii la câini.



Vă mulţumesc pentru atenţie!

Image source: http://www.learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/human-biology-map.jpg


