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••  Rememorări obligatorii  Rememorări obligatorii  Rememorări obligatorii  Rememorări obligatorii  Rememorări obligatorii  Rememorări obligatorii  Rememorări obligatorii  Rememorări obligatorii

Aparatul circulator este impărAparatul circulator este impărAparatul circulator este impărAparatul circulator este impărAparatul circulator este impărAparatul circulator este impărAparatul circulator este impărAparatul circulator este impărŃŃŃŃŃŃŃŃit it it it it it it it îîîîîîîîn n n n n n n n trei componente:trei componente:trei componente:trei componente:trei componente:trei componente:trei componente:trei componente:

-- inima,inima,inima,inima,inima,inima,inima,inima,
-- vasele sanguinevasele sanguinevasele sanguinevasele sanguinevasele sanguinevasele sanguinevasele sanguinevasele sanguine şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- sângele.sângele.sângele.sângele.sângele.sângele.sângele.sângele.

Acestea sunt Acestea sunt Acestea sunt Acestea sunt Acestea sunt Acestea sunt Acestea sunt Acestea sunt strâns legatestrâns legatestrâns legatestrâns legatestrâns legatestrâns legatestrâns legatestrâns legate îîîîîîîîntre ele ntre ele ntre ele ntre ele ntre ele ntre ele ntre ele ntre ele 
Afectarea unei componente va atrage Afectarea unei componente va atrage Afectarea unei componente va atrage Afectarea unei componente va atrage Afectarea unei componente va atrage Afectarea unei componente va atrage Afectarea unei componente va atrage Afectarea unei componente va atrage îîîîîîîîn scurt timp n scurt timp n scurt timp n scurt timp n scurt timp n scurt timp n scurt timp n scurt timp dereglarea dereglarea dereglarea dereglarea dereglarea dereglarea dereglarea dereglarea 
celorlancelorlancelorlancelorlancelorlancelorlancelorlancelorlanţţţţţţţţiiiiiiii parametri.parametri.parametri.parametri.parametri.parametri.parametri.parametri.
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Presiunea sângeluiPresiunea sângeluiPresiunea sângeluiPresiunea sângeluiPresiunea sângeluiPresiunea sângeluiPresiunea sângeluiPresiunea sângelui va fi menva fi menva fi menva fi menva fi menva fi menva fi menva fi menŃŃŃŃŃŃŃŃinută constantă de către inută constantă de către inută constantă de către inută constantă de către inută constantă de către inută constantă de către inută constantă de către inută constantă de către cord cord cord cord cord cord cord cord ce ce ce ce ce ce ce ce 
va va va va va va va va regla rata volumului pompatregla rata volumului pompatregla rata volumului pompatregla rata volumului pompatregla rata volumului pompatregla rata volumului pompatregla rata volumului pompatregla rata volumului pompat îîîîîîîîntrntrntrntrntrntrntrntr--------un sistem distribuun sistem distribuun sistem distribuun sistem distribuun sistem distribuun sistem distribuun sistem distribuun sistem distribuŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie--------
rererererererereîîîîîîîîntoarcere a sângelui cu volum fix.ntoarcere a sângelui cu volum fix.ntoarcere a sângelui cu volum fix.ntoarcere a sângelui cu volum fix.ntoarcere a sângelui cu volum fix.ntoarcere a sângelui cu volum fix.ntoarcere a sângelui cu volum fix.ntoarcere a sângelui cu volum fix.

Presiunea poate fi scăzută prin Presiunea poate fi scăzută prin Presiunea poate fi scăzută prin Presiunea poate fi scăzută prin Presiunea poate fi scăzută prin Presiunea poate fi scăzută prin Presiunea poate fi scăzută prin Presiunea poate fi scăzută prin patru mecanisme:patru mecanisme:patru mecanisme:patru mecanisme:patru mecanisme:patru mecanisme:patru mecanisme:patru mecanisme:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. scăderea volumului de sânge pompat scăderea volumului de sânge pompat scăderea volumului de sânge pompat scăderea volumului de sânge pompat scăderea volumului de sânge pompat scăderea volumului de sânge pompat scăderea volumului de sânge pompat scăderea volumului de sânge pompat îîîîîîîîn cord/minutn cord/minutn cord/minutn cord/minutn cord/minutn cord/minutn cord/minutn cord/minut (minut (minut (minut (minut (minut (minut (minut (minut 
volumul cardiac),volumul cardiac),volumul cardiac),volumul cardiac),volumul cardiac),volumul cardiac),volumul cardiac),volumul cardiac),
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. scăderea volumului sângeluiscăderea volumului sângeluiscăderea volumului sângeluiscăderea volumului sângeluiscăderea volumului sângeluiscăderea volumului sângeluiscăderea volumului sângeluiscăderea volumului sângelui (hemoragie),(hemoragie),(hemoragie),(hemoragie),(hemoragie),(hemoragie),(hemoragie),(hemoragie),
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşterea vâscozităterea vâscozităterea vâscozităterea vâscozităterea vâscozităterea vâscozităterea vâscozităterea vâscozităŃŃŃŃŃŃŃŃii sângeluiii sângeluiii sângeluiii sângeluiii sângeluiii sângeluiii sângeluiii sângelui (hemoconcenta(hemoconcenta(hemoconcenta(hemoconcenta(hemoconcenta(hemoconcenta(hemoconcenta(hemoconcentaŃŃŃŃŃŃŃŃie),ie),ie),ie),ie),ie),ie),ie),
4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşterea volumului spaterea volumului spaterea volumului spaterea volumului spaterea volumului spaterea volumului spaterea volumului spaterea volumului spaŃŃŃŃŃŃŃŃiului circulatoriului circulatoriului circulatoriului circulatoriului circulatoriului circulatoriului circulatoriului circulator (vasodilata(vasodilata(vasodilata(vasodilata(vasodilata(vasodilata(vasodilata(vasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃie).ie).ie).ie).ie).ie).ie).ie).
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ÎÎÎÎÎÎÎÎn condin condin condin condin condin condin condin condiŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii homeostatice normalehomeostatice normalehomeostatice normalehomeostatice normalehomeostatice normalehomeostatice normalehomeostatice normalehomeostatice normale presiunea trebuie să rămână  presiunea trebuie să rămână  presiunea trebuie să rămână  presiunea trebuie să rămână  presiunea trebuie să rămână  presiunea trebuie să rămână  presiunea trebuie să rămână  presiunea trebuie să rămână 
optimăoptimăoptimăoptimăoptimăoptimăoptimăoptimă, , , , , , , , atacul cardiacatacul cardiacatacul cardiacatacul cardiacatacul cardiacatacul cardiacatacul cardiacatacul cardiac = dependent de = dependent de = dependent de = dependent de = dependent de = dependent de = dependent de = dependent de presiunea ce va forpresiunea ce va forpresiunea ce va forpresiunea ce va forpresiunea ce va forpresiunea ce va forpresiunea ce va forpresiunea ce va forŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a 
ventriculeleventriculeleventriculeleventriculeleventriculeleventriculeleventriculeleventriculele ( ( ( ( ( ( ( (dependentă la rândul ei de gradul compensării dependentă la rândul ei de gradul compensării dependentă la rândul ei de gradul compensării dependentă la rândul ei de gradul compensării dependentă la rândul ei de gradul compensării dependentă la rândul ei de gradul compensării dependentă la rândul ei de gradul compensării dependentă la rândul ei de gradul compensării 
artriale). artriale). artriale). artriale). artriale). artriale). artriale). artriale). 

Returnul venosReturnul venosReturnul venosReturnul venosReturnul venosReturnul venosReturnul venosReturnul venos va depinde de acea presiune arterială ce  va depinde de acea presiune arterială ce  va depinde de acea presiune arterială ce  va depinde de acea presiune arterială ce  va depinde de acea presiune arterială ce  va depinde de acea presiune arterială ce  va depinde de acea presiune arterială ce  va depinde de acea presiune arterială ce va va va va va va va va 
conduce sângele conduce sângele conduce sângele conduce sângele conduce sângele conduce sângele conduce sângele conduce sângele îîîîîîîîn venule. n venule. n venule. n venule. n venule. n venule. n venule. n venule. 
Presiunea cardiacăPresiunea cardiacăPresiunea cardiacăPresiunea cardiacăPresiunea cardiacăPresiunea cardiacăPresiunea cardiacăPresiunea cardiacă = = = = = = = = reglată reflexreglată reflexreglată reflexreglată reflexreglată reflexreglată reflexreglată reflexreglată reflex de: de: de: de: de: de: de: de: arcul aorticarcul aorticarcul aorticarcul aorticarcul aorticarcul aorticarcul aorticarcul aortic şşşşşşşşi de către i de către i de către i de către i de către i de către i de către i de către 
senzorii carotidienisenzorii carotidienisenzorii carotidienisenzorii carotidienisenzorii carotidienisenzorii carotidienisenzorii carotidienisenzorii carotidieni via centrii medulari vitali via centrii medulari vitali via centrii medulari vitali via centrii medulari vitali via centrii medulari vitali via centrii medulari vitali via centrii medulari vitali via centrii medulari vitali şşşşşşşşi de către i de către i de către i de către i de către i de către i de către i de către SNV.SNV.SNV.SNV.SNV.SNV.SNV.SNV.

Volumul snguinaVolumul snguinaVolumul snguinaVolumul snguinaVolumul snguinaVolumul snguinaVolumul snguinaVolumul snguina şşşşşşşşi i i i i i i i gradul gradul gradul gradul gradul gradul gradul gradul hemoconcentrahemoconcentrahemoconcentrahemoconcentrahemoconcentrahemoconcentrahemoconcentrahemoconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei sunt mensunt mensunt mensunt mensunt mensunt mensunt mensunt menŃŃŃŃŃŃŃŃinute inute inute inute inute inute inute inute 
constante de constante de constante de constante de constante de constante de constante de constante de mecanismele:mecanismele:mecanismele:mecanismele:mecanismele:mecanismele:mecanismele:mecanismele: reninăreninăreninăreninăreninăreninăreninărenină////////angiotensinăangiotensinăangiotensinăangiotensinăangiotensinăangiotensinăangiotensinăangiotensină////////aldosteronaldosteronaldosteronaldosteronaldosteronaldosteronaldosteronaldosteron, , , , , , , , 
prin acprin acprin acprin acprin acprin acprin acprin acŃŃŃŃŃŃŃŃiunea: iunea: iunea: iunea: iunea: iunea: iunea: iunea: aldosteronuluialdosteronuluialdosteronuluialdosteronuluialdosteronuluialdosteronuluialdosteronuluialdosteronului sau a sau a sau a sau a sau a sau a sau a sau a hormonului antidiuretichormonului antidiuretichormonului antidiuretichormonului antidiuretichormonului antidiuretichormonului antidiuretichormonului antidiuretichormonului antidiuretic        
asociată cu activitatea asociată cu activitatea asociată cu activitatea asociată cu activitatea asociată cu activitatea asociată cu activitatea asociată cu activitatea asociată cu activitatea factorilor natriureticifactorilor natriureticifactorilor natriureticifactorilor natriureticifactorilor natriureticifactorilor natriureticifactorilor natriureticifactorilor natriuretici (peptide rela(peptide rela(peptide rela(peptide rela(peptide rela(peptide rela(peptide rela(peptide relaşşşşşşşşate ate ate ate ate ate ate ate 
de mude mude mude mude mude mude mude muşşşşşşşşhiul atrial). hiul atrial). hiul atrial). hiul atrial). hiul atrial). hiul atrial). hiul atrial). hiul atrial). 
ÎÎÎÎÎÎÎÎn acest mod cordul are n acest mod cordul are n acest mod cordul are n acest mod cordul are n acest mod cordul are n acest mod cordul are n acest mod cordul are n acest mod cordul are şşşşşşşşi i i i i i i i activităactivităactivităactivităactivităactivităactivităactivităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii regulatoare endocrine. regulatoare endocrine. regulatoare endocrine. regulatoare endocrine. regulatoare endocrine. regulatoare endocrine. regulatoare endocrine. regulatoare endocrine. 
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Bazele fiziologice ale terapiei corduluiBazele fiziologice ale terapiei corduluiBazele fiziologice ale terapiei corduluiBazele fiziologice ale terapiei corduluiBazele fiziologice ale terapiei corduluiBazele fiziologice ale terapiei corduluiBazele fiziologice ale terapiei corduluiBazele fiziologice ale terapiei cordului

Celulele muCelulele muCelulele muCelulele muCelulele muCelulele muCelulele muCelulele muşşşşşşşşchiului cardiac se chiului cardiac se chiului cardiac se chiului cardiac se chiului cardiac se chiului cardiac se chiului cardiac se chiului cardiac se contractă spontancontractă spontancontractă spontancontractă spontancontractă spontancontractă spontancontractă spontancontractă spontan datorită  datorită  datorită  datorită  datorită  datorită  datorită  datorită 
proteinei proteinei proteinei proteinei proteinei proteinei proteinei proteinei contractile specifice,contractile specifice,contractile specifice,contractile specifice,contractile specifice,contractile specifice,contractile specifice,contractile specifice, actomiozinaactomiozinaactomiozinaactomiozinaactomiozinaactomiozinaactomiozinaactomiozina şşşşşşşşi datorită i datorită i datorită i datorită i datorită i datorită i datorită i datorită 
sistemului (mitocondrial) energosistemului (mitocondrial) energosistemului (mitocondrial) energosistemului (mitocondrial) energosistemului (mitocondrial) energosistemului (mitocondrial) energosistemului (mitocondrial) energosistemului (mitocondrial) energo--------generatorgeneratorgeneratorgeneratorgeneratorgeneratorgeneratorgenerator limitrof. limitrof. limitrof. limitrof. limitrof. limitrof. limitrof. limitrof. 

ContracContracContracContracContracContracContracContracŃŃŃŃŃŃŃŃia va fi realizată de către ia va fi realizată de către ia va fi realizată de către ia va fi realizată de către ia va fi realizată de către ia va fi realizată de către ia va fi realizată de către ia va fi realizată de către ionii de calciuionii de calciuionii de calciuionii de calciuionii de calciuionii de calciuionii de calciuionii de calciu, eliberarea , eliberarea , eliberarea , eliberarea , eliberarea , eliberarea , eliberarea , eliberarea 
lor fiind lor fiind lor fiind lor fiind lor fiind lor fiind lor fiind lor fiind ciclicăciclicăciclicăciclicăciclicăciclicăciclicăciclică după  după  după  după  după  după  după  după depolarizarea membranarădepolarizarea membranarădepolarizarea membranarădepolarizarea membranarădepolarizarea membranarădepolarizarea membranarădepolarizarea membranarădepolarizarea membranară (care va (care va (care va (care va (care va (care va (care va (care va 
precede fiecare contracprecede fiecare contracprecede fiecare contracprecede fiecare contracprecede fiecare contracprecede fiecare contracprecede fiecare contracprecede fiecare contracŃŃŃŃŃŃŃŃie). ie). ie). ie). ie). ie). ie). ie). 

Această activitate electrică Această activitate electrică Această activitate electrică Această activitate electrică Această activitate electrică Această activitate electrică Această activitate electrică Această activitate electrică este reversibilăeste reversibilăeste reversibilăeste reversibilăeste reversibilăeste reversibilăeste reversibilăeste reversibilă........
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Ea va permite: Ea va permite: Ea va permite: Ea va permite: Ea va permite: Ea va permite: Ea va permite: Ea va permite: 
-- permeabilizarea membraneipermeabilizarea membraneipermeabilizarea membraneipermeabilizarea membraneipermeabilizarea membraneipermeabilizarea membraneipermeabilizarea membraneipermeabilizarea membranei şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- pătrunderea ionilor de sodiupătrunderea ionilor de sodiupătrunderea ionilor de sodiupătrunderea ionilor de sodiupătrunderea ionilor de sodiupătrunderea ionilor de sodiupătrunderea ionilor de sodiupătrunderea ionilor de sodiu şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- eliberarea ionilor de potasiueliberarea ionilor de potasiueliberarea ionilor de potasiueliberarea ionilor de potasiueliberarea ionilor de potasiueliberarea ionilor de potasiueliberarea ionilor de potasiueliberarea ionilor de potasiu şşşşşşşşi mai apoi i mai apoi i mai apoi i mai apoi i mai apoi i mai apoi i mai apoi i mai apoi 
-- pătrunderea calciuluipătrunderea calciuluipătrunderea calciuluipătrunderea calciuluipătrunderea calciuluipătrunderea calciuluipătrunderea calciuluipătrunderea calciului,,,,,,,, via via via via via via via via canale ionice voltaj/dependentecanale ionice voltaj/dependentecanale ionice voltaj/dependentecanale ionice voltaj/dependentecanale ionice voltaj/dependentecanale ionice voltaj/dependentecanale ionice voltaj/dependentecanale ionice voltaj/dependente, , , , , , , , 
îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de gradientul de concentragradientul de concentragradientul de concentragradientul de concentragradientul de concentragradientul de concentragradientul de concentragradientul de concentraŃŃŃŃŃŃŃŃie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. 
fluxul determinăfluxul determinăfluxul determinăfluxul determinăfluxul determinăfluxul determinăfluxul determinăfluxul determină: : : : : : : : 
-- inversarea polarită inversarea polarită inversarea polarită inversarea polarită inversarea polarită inversarea polarită inversarea polarită inversarea polarităŃŃŃŃŃŃŃŃii electrice a membranei cardiace ii electrice a membranei cardiace ii electrice a membranei cardiace ii electrice a membranei cardiace ii electrice a membranei cardiace ii electrice a membranei cardiace ii electrice a membranei cardiace ii electrice a membranei cardiace 
-- ce va fi adusă la nivelul de echilibru de  ce va fi adusă la nivelul de echilibru de  ce va fi adusă la nivelul de echilibru de  ce va fi adusă la nivelul de echilibru de  ce va fi adusă la nivelul de echilibru de  ce va fi adusă la nivelul de echilibru de  ce va fi adusă la nivelul de echilibru de  ce va fi adusă la nivelul de echilibru de --------80 la80 la80 la80 la80 la80 la80 la80 la        --------90 mV90 mV90 mV90 mV90 mV90 mV90 mV90 mV, (, (, (, (, (, (, (, (odată odată odată odată odată odată odată odată 
cu iecu iecu iecu iecu iecu iecu iecu ieşşşşşşşşirea ionilor de Na+ irea ionilor de Na+ irea ionilor de Na+ irea ionilor de Na+ irea ionilor de Na+ irea ionilor de Na+ irea ionilor de Na+ irea ionilor de Na+ îîîîîîîîn schimbul celor de K+n schimbul celor de K+n schimbul celor de K+n schimbul celor de K+n schimbul celor de K+n schimbul celor de K+n schimbul celor de K+n schimbul celor de K+). ). ). ). ). ). ). ). 

Ritmicitatea cardiacă Ritmicitatea cardiacă Ritmicitatea cardiacă Ritmicitatea cardiacă Ritmicitatea cardiacă Ritmicitatea cardiacă Ritmicitatea cardiacă Ritmicitatea cardiacă = d= d= d= d= d= d= d= determinată de eterminată de eterminată de eterminată de eterminată de eterminată de eterminată de eterminată de nodul sinonodul sinonodul sinonodul sinonodul sinonodul sinonodul sinonodul sino--------atrialatrialatrialatrialatrialatrialatrialatrial        
datorită celulelor care datorită celulelor care datorită celulelor care datorită celulelor care datorită celulelor care datorită celulelor care datorită celulelor care datorită celulelor care polarizeazăpolarizeazăpolarizeazăpolarizeazăpolarizeazăpolarizeazăpolarizeazăpolarizează/depolarizea/depolarizea/depolarizea/depolarizea/depolarizea/depolarizea/depolarizea/depolarizeazăzăzăzăzăzăzăză spontan spontan spontan spontan spontan spontan spontan spontan şşşşşşşşi i i i i i i i 
mult mai frecvent decât oriunde mult mai frecvent decât oriunde mult mai frecvent decât oriunde mult mai frecvent decât oriunde mult mai frecvent decât oriunde mult mai frecvent decât oriunde mult mai frecvent decât oriunde mult mai frecvent decât oriunde îîîîîîîîn cord. n cord. n cord. n cord. n cord. n cord. n cord. n cord. 
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Cordul posedăCordul posedăCordul posedăCordul posedăCordul posedăCordul posedăCordul posedăCordul posedă: : : : : : : : 
-- άάάάάάάά--------,,,,,,,, dar mai ales dar mai ales dar mai ales dar mai ales dar mai ales dar mai ales dar mai ales dar mai ales 
-- ββββββββ --------adrenoreceptoriadrenoreceptoriadrenoreceptoriadrenoreceptoriadrenoreceptoriadrenoreceptoriadrenoreceptoriadrenoreceptori,,,,,,,,
-- activarea:activarea:activarea:activarea:activarea:activarea:activarea:activarea: urmată de  urmată de  urmată de  urmată de  urmată de  urmată de  urmată de  urmată de pătrunderea ionilor de Capătrunderea ionilor de Capătrunderea ionilor de Capătrunderea ionilor de Capătrunderea ionilor de Capătrunderea ionilor de Capătrunderea ionilor de Capătrunderea ionilor de Ca++++++++ îîîîîîîîn celula n celula n celula n celula n celula n celula n celula n celula 
cardiacăcardiacăcardiacăcardiacăcardiacăcardiacăcardiacăcardiacă, consecutiv cu , consecutiv cu , consecutiv cu , consecutiv cu , consecutiv cu , consecutiv cu , consecutiv cu , consecutiv cu crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşterea contracterea contracterea contracterea contracterea contracterea contracterea contracterea contracŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei şşşşşşşşi i i i i i i i relaxarea relaxarea relaxarea relaxarea relaxarea relaxarea relaxarea relaxarea 
musculaturii cardiace.musculaturii cardiace.musculaturii cardiace.musculaturii cardiace.musculaturii cardiace.musculaturii cardiace.musculaturii cardiace.musculaturii cardiace.
Când Când Când Când Când Când Când Când ββββββββ--------adrenoreceptoriiadrenoreceptoriiadrenoreceptoriiadrenoreceptoriiadrenoreceptoriiadrenoreceptoriiadrenoreceptoriiadrenoreceptorii sunt activasunt activasunt activasunt activasunt activasunt activasunt activasunt activaŃŃŃŃŃŃŃŃi = i = i = i = i = i = i = i = crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşte rata te rata te rata te rata te rata te rata te rata te rata şşşşşşşşi fori fori fori fori fori fori fori forŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a 
contraccontraccontraccontraccontraccontraccontraccontracŃŃŃŃŃŃŃŃiei corduluiiei corduluiiei corduluiiei corduluiiei corduluiiei corduluiiei corduluiiei cordului, p, p, p, p, p, p, p, precedată de recedată de recedată de recedată de recedată de recedată de recedată de recedată de crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşterea concentraterea concentraterea concentraterea concentraterea concentraterea concentraterea concentraterea concentraŃŃŃŃŃŃŃŃiiloriiloriiloriiloriiloriiloriiloriilor
intracelulare de AMPintracelulare de AMPintracelulare de AMPintracelulare de AMPintracelulare de AMPintracelulare de AMPintracelulare de AMPintracelulare de AMP--------c (c (c (c (c (c (c (c (adenozinadenozinadenozinadenozinadenozinadenozinadenozinadenozin--------monofosfat ciclicmonofosfat ciclicmonofosfat ciclicmonofosfat ciclicmonofosfat ciclicmonofosfat ciclicmonofosfat ciclicmonofosfat ciclic). ). ). ). ). ). ). ). 
ββββββββ--------adrenoreceptorii sunt strâns asociaadrenoreceptorii sunt strâns asociaadrenoreceptorii sunt strâns asociaadrenoreceptorii sunt strâns asociaadrenoreceptorii sunt strâns asociaadrenoreceptorii sunt strâns asociaadrenoreceptorii sunt strâns asociaadrenoreceptorii sunt strâns asociaŃŃŃŃŃŃŃŃi cu i cu i cu i cu i cu i cu i cu i cu adeniladeniladeniladeniladeniladeniladeniladenil--------ciclazeleciclazeleciclazeleciclazeleciclazeleciclazeleciclazeleciclazele
enzime specifice membranei cardiace. enzime specifice membranei cardiace. enzime specifice membranei cardiace. enzime specifice membranei cardiace. enzime specifice membranei cardiace. enzime specifice membranei cardiace. enzime specifice membranei cardiace. enzime specifice membranei cardiace. 
ββββββββ--------agoniagoniagoniagoniagoniagoniagoniagonişşşşşşşştii tii tii tii tii tii tii tii favorizează receptoriifavorizează receptoriifavorizează receptoriifavorizează receptoriifavorizează receptoriifavorizează receptoriifavorizează receptoriifavorizează receptorii îîîîîîîîn activarea adenilciclazei, n activarea adenilciclazei, n activarea adenilciclazei, n activarea adenilciclazei, n activarea adenilciclazei, n activarea adenilciclazei, n activarea adenilciclazei, n activarea adenilciclazei, 
care va care va care va care va care va care va care va care va converti ATPconverti ATPconverti ATPconverti ATPconverti ATPconverti ATPconverti ATPconverti ATP--------ulululululululul îîîîîîîîn n n n n n n n AMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMP--------c.c.c.c.c.c.c.c.
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Sistolã

Diastolã

AMP-c

β 1 Depolarizare Sarcolema

Ca2+

Ca2+

liber

liber

(aprox. 10-6 M)

(aprox. 10-7 M)

deschidere
Ca2+ Ca2+

Ca2+

RS

eliberare

Na+Na+ 3

3 Na
+

2 K-

pompa schimb
Canal de Calciu
receptor operat

Canal de Calciu
potential operat

Canal de sodiu
potential operat

adrenoceptor

  Ca
cuplat

Mecanisme de mobilizare a calciului Mecanisme de mobilizare a calciului îîn citosolul miocardic n citosolul miocardic 
(ra(rată crescută tă crescută îîn sistolăn sistolă, s, scăzută căzută îîn diastolăn diastolă))
(du(după Branderpă Brander,1991),1991)
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Colapsul cardiacColapsul cardiacColapsul cardiacColapsul cardiacColapsul cardiacColapsul cardiacColapsul cardiacColapsul cardiac

-- când cordul nu e capabil decând cordul nu e capabil decând cordul nu e capabil decând cordul nu e capabil decând cordul nu e capabil decând cordul nu e capabil decând cordul nu e capabil decând cordul nu e capabil de--------a a a a a a a a elimina sângeleelimina sângeleelimina sângeleelimina sângeleelimina sângeleelimina sângeleelimina sângeleelimina sângele ce pătrunde  ce pătrunde  ce pătrunde  ce pătrunde  ce pătrunde  ce pătrunde  ce pătrunde  ce pătrunde 
ventricular, el va intra ventricular, el va intra ventricular, el va intra ventricular, el va intra ventricular, el va intra ventricular, el va intra ventricular, el va intra ventricular, el va intra îîîîîîîîn colaps n colaps n colaps n colaps n colaps n colaps n colaps n colaps şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîşşşşşşşşi va mări volumuli va mări volumuli va mări volumuli va mări volumuli va mări volumuli va mări volumuli va mări volumuli va mări volumul........
-- colapsul urmat de: colapsul urmat de: colapsul urmat de: colapsul urmat de: colapsul urmat de: colapsul urmat de: colapsul urmat de: colapsul urmat de: edemedemedemedemedemedemedemedem şşşşşşşşi/ i/ i/ i/ i/ i/ i/ i/ ascităascităascităascităascităascităascităascită,,,,,,,, rezultatul distrugerilor rezultatul distrugerilor rezultatul distrugerilor rezultatul distrugerilor rezultatul distrugerilor rezultatul distrugerilor rezultatul distrugerilor rezultatul distrugerilor 
miocardiale valvulare. miocardiale valvulare. miocardiale valvulare. miocardiale valvulare. miocardiale valvulare. miocardiale valvulare. miocardiale valvulare. miocardiale valvulare. 

Tratamentul, Tratamentul, Tratamentul, Tratamentul, Tratamentul, Tratamentul, Tratamentul, Tratamentul, una una una una una una una una dindindindindindindindin două direc două direc două direc două direc două direc două direc două direc două direcŃŃŃŃŃŃŃŃii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:

1.1.1.1.1.1.1.1. îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăŃŃŃŃŃŃŃŃirea irea irea irea irea irea irea irea capacităcapacităcapacităcapacităcapacităcapacităcapacităcapacităŃŃŃŃŃŃŃŃii de pompare a corduluiii de pompare a corduluiii de pompare a corduluiii de pompare a corduluiii de pompare a corduluiii de pompare a corduluiii de pompare a corduluiii de pompare a cordului (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. 
folosirea de stimulanfolosirea de stimulanfolosirea de stimulanfolosirea de stimulanfolosirea de stimulanfolosirea de stimulanfolosirea de stimulanfolosirea de stimulanŃŃŃŃŃŃŃŃi sau glicozizi). Stimulani sau glicozizi). Stimulani sau glicozizi). Stimulani sau glicozizi). Stimulani sau glicozizi). Stimulani sau glicozizi). Stimulani sau glicozizi). Stimulani sau glicozizi). StimulanŃŃŃŃŃŃŃŃii valoroii valoroii valoroii valoroii valoroii valoroii valoroii valoroşşşşşşşşi când i când i când i când i când i când i când i când 
presiunea e scăzută urmarea presiunea e scăzută urmarea presiunea e scăzută urmarea presiunea e scăzută urmarea presiunea e scăzută urmarea presiunea e scăzută urmarea presiunea e scăzută urmarea presiunea e scăzută urmarea îîîîîîîîncetinirii cordului.ncetinirii cordului.ncetinirii cordului.ncetinirii cordului.ncetinirii cordului.ncetinirii cordului.ncetinirii cordului.ncetinirii cordului.

2.2.2.2.2.2.2.2. opusă primei opusă primei opusă primei opusă primei opusă primei opusă primei opusă primei opusă primei, când , când , când , când , când , când , când , când activitatea cordului va fi redusăactivitatea cordului va fi redusăactivitatea cordului va fi redusăactivitatea cordului va fi redusăactivitatea cordului va fi redusăactivitatea cordului va fi redusăactivitatea cordului va fi redusăactivitatea cordului va fi redusă la un la un la un la un la un la un la un la un 
nivel la care nivel la care nivel la care nivel la care nivel la care nivel la care nivel la care nivel la care poate face fapoate face fapoate face fapoate face fapoate face fapoate face fapoate face fapoate face faŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă. Aceasta se va realiza . Aceasta se va realiza . Aceasta se va realiza . Aceasta se va realiza . Aceasta se va realiza . Aceasta se va realiza . Aceasta se va realiza . Aceasta se va realiza reducerea reducerea reducerea reducerea reducerea reducerea reducerea reducerea 
volumului de sânge pompatvolumului de sânge pompatvolumului de sânge pompatvolumului de sânge pompatvolumului de sânge pompatvolumului de sânge pompatvolumului de sânge pompatvolumului de sânge pompat sau sau sau sau sau sau sau sau prin reducerea presiunii la prin reducerea presiunii la prin reducerea presiunii la prin reducerea presiunii la prin reducerea presiunii la prin reducerea presiunii la prin reducerea presiunii la prin reducerea presiunii la 
care sângelecare sângelecare sângelecare sângelecare sângelecare sângelecare sângelecare sângele va fi pompat (prin vasodilatatoare va fi pompat (prin vasodilatatoare va fi pompat (prin vasodilatatoare va fi pompat (prin vasodilatatoare va fi pompat (prin vasodilatatoare va fi pompat (prin vasodilatatoare va fi pompat (prin vasodilatatoare va fi pompat (prin vasodilatatoare ce vor reduce ce vor reduce ce vor reduce ce vor reduce ce vor reduce ce vor reduce ce vor reduce ce vor reduce 
rezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenŃŃŃŃŃŃŃŃa perifericăa perifericăa perifericăa perifericăa perifericăa perifericăa perifericăa periferică).).).).).).).).
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Medicamentele cardioMedicamentele cardioMedicamentele cardioMedicamentele cardioMedicamentele cardioMedicamentele cardioMedicamentele cardioMedicamentele cardio--------vasculare pot fi vasculare pot fi vasculare pot fi vasculare pot fi vasculare pot fi vasculare pot fi vasculare pot fi vasculare pot fi clasificateclasificateclasificateclasificateclasificateclasificateclasificateclasificate îîîîîîîînnnnnnnn::::::::

-- ccccccccardioexcitanteardioexcitanteardioexcitanteardioexcitanteardioexcitanteardioexcitanteardioexcitanteardioexcitante;;;;;;;;

-- simpaticomimeticesimpaticomimeticesimpaticomimeticesimpaticomimeticesimpaticomimeticesimpaticomimeticesimpaticomimeticesimpaticomimetice;;;;;;;;

-- vasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoarevasoconstrictoare;;;;;;;;

-- asistoliceasistoliceasistoliceasistoliceasistoliceasistoliceasistoliceasistolice;;;;;;;;

-- vasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoare;;;;;;;;

-- hemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostatice........
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SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeleeleeleeleeleeleeleele
cardiocardiocardiocardiocardiocardiocardiocardio--------vascularevascularevascularevascularevascularevascularevascularevasculare

http://lifesciencefacts.com/wp-content/uploads/2011/01/Cardiovascular_system-SPL.jpg
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1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Modificatoarele contractibilităModificatoarele contractibilităModificatoarele contractibilităModificatoarele contractibilităModificatoarele contractibilităModificatoarele contractibilităModificatoarele contractibilităModificatoarele contractibilităŃŃŃŃŃŃŃŃii (cardiotonice)ii (cardiotonice)ii (cardiotonice)ii (cardiotonice)ii (cardiotonice)ii (cardiotonice)ii (cardiotonice)ii (cardiotonice)
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Glicozidele digitaliceGlicozidele digitaliceGlicozidele digitaliceGlicozidele digitaliceGlicozidele digitaliceGlicozidele digitaliceGlicozidele digitaliceGlicozidele digitalice

-- sunt cardiotonicesunt cardiotonicesunt cardiotonicesunt cardiotonicesunt cardiotonicesunt cardiotonicesunt cardiotonicesunt cardiotonice (inotropice) (inotropice) (inotropice) (inotropice) (inotropice) (inotropice) (inotropice) (inotropice) 
-- extrase extrase extrase extrase extrase extrase extrase extrase din plantedin plantedin plantedin plantedin plantedin plantedin plantedin plante, rol , rol , rol , rol , rol , rol , rol , rol îîîîîîîîn n n n n n n n terapia insuficienterapia insuficienterapia insuficienterapia insuficienterapia insuficienterapia insuficienterapia insuficienterapia insuficienŃŃŃŃŃŃŃŃelor cardiaceelor cardiaceelor cardiaceelor cardiaceelor cardiaceelor cardiaceelor cardiaceelor cardiace........

ÎÎÎÎÎÎÎÎmpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienŃŃŃŃŃŃŃŃa cordului hipodinamica cordului hipodinamica cordului hipodinamica cordului hipodinamica cordului hipodinamica cordului hipodinamica cordului hipodinamica cordului hipodinamic prin:prin:prin:prin:prin:prin:prin:prin:
-- amplificarea activităamplificarea activităamplificarea activităamplificarea activităamplificarea activităamplificarea activităamplificarea activităamplificarea activităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii ( ( ( ( ( ( ( (fără consum crescut de energiefără consum crescut de energiefără consum crescut de energiefără consum crescut de energiefără consum crescut de energiefără consum crescut de energiefără consum crescut de energiefără consum crescut de energie),),),),),),),),
-- crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşterea ratei cardiaceterea ratei cardiaceterea ratei cardiaceterea ratei cardiaceterea ratei cardiaceterea ratei cardiaceterea ratei cardiaceterea ratei cardiace (ca simpaticomimetice). (ca simpaticomimetice). (ca simpaticomimetice). (ca simpaticomimetice). (ca simpaticomimetice). (ca simpaticomimetice). (ca simpaticomimetice). (ca simpaticomimetice). 

Molecula unei Molecula unei Molecula unei Molecula unei Molecula unei Molecula unei Molecula unei Molecula unei glicozide conglicozide conglicozide conglicozide conglicozide conglicozide conglicozide conglicozide conŃŃŃŃŃŃŃŃineineineineineineineine: : : : : : : : 
-- un un un un un un un un nucleu glucidicnucleu glucidicnucleu glucidicnucleu glucidicnucleu glucidicnucleu glucidicnucleu glucidicnucleu glucidic, , , , , , , , glucona glucona glucona glucona glucona glucona glucona glucona şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- o secveno secveno secveno secveno secveno secveno secveno secvenŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă:::::::: geninageninageninageninageninageninageninagenina (sau aglicona)(sau aglicona)(sau aglicona)(sau aglicona)(sau aglicona)(sau aglicona)(sau aglicona)(sau aglicona) = = = = = = = = structură sterolicăstructură sterolicăstructură sterolicăstructură sterolicăstructură sterolicăstructură sterolicăstructură sterolicăstructură sterolică........
-- activitatea: foarte influenactivitatea: foarte influenactivitatea: foarte influenactivitatea: foarte influenactivitatea: foarte influenactivitatea: foarte influenactivitatea: foarte influenactivitatea: foarte influenŃŃŃŃŃŃŃŃată de structura glucidică ataată de structura glucidică ataată de structura glucidică ataată de structura glucidică ataată de structura glucidică ataată de structura glucidică ataată de structura glucidică ataată de structura glucidică ataşşşşşşşşatăatăatăatăatăatăatăată........
-- glicozidele digitaliceglicozidele digitaliceglicozidele digitaliceglicozidele digitaliceglicozidele digitaliceglicozidele digitaliceglicozidele digitaliceglicozidele digitalice prin hidroliză se descompun  prin hidroliză se descompun  prin hidroliză se descompun  prin hidroliză se descompun  prin hidroliză se descompun  prin hidroliză se descompun  prin hidroliză se descompun  prin hidroliză se descompun îîîîîîîîn mai n mai n mai n mai n mai n mai n mai n mai 
multe multe multe multe multe multe multe multe gluconegluconegluconegluconegluconegluconegluconeglucone şşşşşşşşi i i i i i i i genine.genine.genine.genine.genine.genine.genine.genine.
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Gluconele Gluconele Gluconele Gluconele Gluconele Gluconele Gluconele Gluconele sunt reprezentate sunt reprezentate sunt reprezentate sunt reprezentate sunt reprezentate sunt reprezentate sunt reprezentate sunt reprezentate îîîîîîîîn principal de: n principal de: n principal de: n principal de: n principal de: n principal de: n principal de: n principal de: 

-- strofantinăstrofantinăstrofantinăstrofantinăstrofantinăstrofantinăstrofantinăstrofantină alături de  alături de  alături de  alături de  alături de  alături de  alături de  alături de 
-- geninăgeninăgeninăgeninăgeninăgeninăgeninăgenină, , , , , , , , 
-- digitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalină, , , , , , , , 
-- scilareina,scilareina,scilareina,scilareina,scilareina,scilareina,scilareina,scilareina,
-- ramnoza. ramnoza. ramnoza. ramnoza. ramnoza. ramnoza. ramnoza. ramnoza. 

Geninele Geninele Geninele Geninele Geninele Geninele Geninele Geninele sterolicesterolicesterolicesterolicesterolicesterolicesterolicesterolice se diferense diferense diferense diferense diferense diferense diferense diferenŃŃŃŃŃŃŃŃiază prin iază prin iază prin iază prin iază prin iază prin iază prin iază prin grupările lor lateralegrupările lor lateralegrupările lor lateralegrupările lor lateralegrupările lor lateralegrupările lor lateralegrupările lor lateralegrupările lor laterale. . . . . . . . 
Efectul cardiovascular se datorează acestor Efectul cardiovascular se datorează acestor Efectul cardiovascular se datorează acestor Efectul cardiovascular se datorează acestor Efectul cardiovascular se datorează acestor Efectul cardiovascular se datorează acestor Efectul cardiovascular se datorează acestor Efectul cardiovascular se datorează acestor genine,genine,genine,genine,genine,genine,genine,genine,
Gluconele Gluconele Gluconele Gluconele Gluconele Gluconele Gluconele Gluconele au rolul de a au rolul de a au rolul de a au rolul de a au rolul de a au rolul de a au rolul de a au rolul de a solubiliza solubiliza solubiliza solubiliza solubiliza solubiliza solubiliza solubiliza şşşşşşşşi de a fixa i de a fixa i de a fixa i de a fixa i de a fixa i de a fixa i de a fixa i de a fixa îîîîîîîîn miocard.n miocard.n miocard.n miocard.n miocard.n miocard.n miocard.n miocard.
Geninele singureGeninele singureGeninele singureGeninele singureGeninele singureGeninele singureGeninele singureGeninele singure sunt de câteva ori sunt de câteva ori sunt de câteva ori sunt de câteva ori sunt de câteva ori sunt de câteva ori sunt de câteva ori sunt de câteva ori mai pumai pumai pumai pumai pumai pumai pumai puŃŃŃŃŃŃŃŃin eficacein eficacein eficacein eficacein eficacein eficacein eficacein eficace decât  decât  decât  decât  decât  decât  decât  decât 
glicozizii corespunzătoriglicozizii corespunzătoriglicozizii corespunzătoriglicozizii corespunzătoriglicozizii corespunzătoriglicozizii corespunzătoriglicozizii corespunzătoriglicozizii corespunzători. . . . . . . . 
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Asupra porcului glicozizii cardioAsupra porcului glicozizii cardioAsupra porcului glicozizii cardioAsupra porcului glicozizii cardioAsupra porcului glicozizii cardioAsupra porcului glicozizii cardioAsupra porcului glicozizii cardioAsupra porcului glicozizii cardio--------vasculari produc: vasculari produc: vasculari produc: vasculari produc: vasculari produc: vasculari produc: vasculari produc: vasculari produc: inotropieinotropieinotropieinotropieinotropieinotropieinotropieinotropie        
pozitivăpozitivăpozitivăpozitivăpozitivăpozitivăpozitivăpozitivă,,,,,,,, cronotropism,cronotropism,cronotropism,cronotropism,cronotropism,cronotropism,cronotropism,cronotropism, batmotropism batmotropism batmotropism batmotropism batmotropism batmotropism batmotropism batmotropism şşşşşşşşi i i i i i i i dromotropismdromotropismdromotropismdromotropismdromotropismdromotropismdromotropismdromotropism, toate , toate , toate , toate , toate , toate , toate , toate 
negative. negative. negative. negative. negative. negative. negative. negative. 
  Se instalează  Se instalează  Se instalează  Se instalează  Se instalează  Se instalează  Se instalează  Se instalează: : : : : : : : 
-- hipertensiune sanguină hipertensiune sanguină hipertensiune sanguină hipertensiune sanguină hipertensiune sanguină hipertensiune sanguină hipertensiune sanguină hipertensiune sanguină:::::::: debitul cardiac credebitul cardiac credebitul cardiac credebitul cardiac credebitul cardiac credebitul cardiac credebitul cardiac credebitul cardiac creşşşşşşşştetetetetetetete. . . . . . . . 
-- sistola sistola sistola sistola sistola sistola sistola sistola şşşşşşşşi diastola devin complete, i diastola devin complete, i diastola devin complete, i diastola devin complete, i diastola devin complete, i diastola devin complete, i diastola devin complete, i diastola devin complete, 
-- cordul funccordul funccordul funccordul funccordul funccordul funccordul funccordul funcŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează rar, rar, rar, rar, rar, rar, rar, rar, dar cu fordar cu fordar cu fordar cu fordar cu fordar cu fordar cu fordar cu forŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă,,,,,,,,
-- se produce se produce se produce se produce se produce se produce se produce se produce irigarea irigarea irigarea irigarea irigarea irigarea irigarea irigarea mult mult mult mult mult mult mult mult mai bunămai bunămai bunămai bunămai bunămai bunămai bunămai bună a organismului, a organismului, a organismului, a organismului, a organismului, a organismului, a organismului, a organismului, 
-- edemeleedemeleedemeleedemeleedemeleedemeleedemeleedemele şşşşşşşşi i i i i i i i congestiilecongestiilecongestiilecongestiilecongestiilecongestiilecongestiilecongestiile se reduc.se reduc.se reduc.se reduc.se reduc.se reduc.se reduc.se reduc.        
-- tulburările  tulburările  tulburările  tulburările  tulburările  tulburările  tulburările  tulburările insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienŃŃŃŃŃŃŃŃei cardiaceei cardiaceei cardiaceei cardiaceei cardiaceei cardiaceei cardiaceei cardiace vor atenuavor atenuavor atenuavor atenuavor atenuavor atenuavor atenuavor atenua până la abolire până la abolire până la abolire până la abolire până la abolire până la abolire până la abolire până la abolire, , , , , , , , 
-- îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul degenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescenŃŃŃŃŃŃŃŃei cardiace,ei cardiace,ei cardiace,ei cardiace,ei cardiace,ei cardiace,ei cardiace,ei cardiace, efectul efectul efectul efectul efectul efectul efectul efectul aproape nulaproape nulaproape nulaproape nulaproape nulaproape nulaproape nulaproape nul. . . . . . . . 
-- la la la la la la la la doze mari:doze mari:doze mari:doze mari:doze mari:doze mari:doze mari:doze mari: extrasistoleextrasistoleextrasistoleextrasistoleextrasistoleextrasistoleextrasistoleextrasistole ( ( ( ( ( ( ( (batmotropie pozitivăbatmotropie pozitivăbatmotropie pozitivăbatmotropie pozitivăbatmotropie pozitivăbatmotropie pozitivăbatmotropie pozitivăbatmotropie pozitivă) ) ) ) ) ) ) ) şşşşşşşşi i i i i i i i bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc 
cardiaccardiaccardiaccardiaccardiaccardiaccardiaccardiac cu cu cu cu cu cu cu cu oprirea corduluioprirea corduluioprirea corduluioprirea corduluioprirea corduluioprirea corduluioprirea corduluioprirea cordului îîîîîîîîn sistolăn sistolăn sistolăn sistolăn sistolăn sistolăn sistolăn sistolă. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn doze terapeutice glicozizii pot fi n doze terapeutice glicozizii pot fi n doze terapeutice glicozizii pot fi n doze terapeutice glicozizii pot fi n doze terapeutice glicozizii pot fi n doze terapeutice glicozizii pot fi n doze terapeutice glicozizii pot fi n doze terapeutice glicozizii pot fi şşşşşşşşi i i i i i i i diuretici.diuretici.diuretici.diuretici.diuretici.diuretici.diuretici.diuretici.
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Gluconele şi geninele produse prin hidroliza glicozidelor digitalice

Glucoză  2 molecule + Galactoză 2 molecule + RamnozăTigogeninaTigonina

Galactoză    3 molecule + Pentoză    1 moleculăGitogeninaGitonina

Galactoză    4 molecule + Xyloză  1 moleculăDigitogeninaDigitonina

Digitaloză   1moleculă + Glucoză  1 moleculăGitoxigeninaDigitalina

Digitoxoză  3 moleculeDigoxigeninaDigoxina

Digitoxoză  3 moleculeGitaligeninaGitalina

Digitoxoză  3 moleculeGitoxigeninaGitoxina

Digitoxoză  3 moleculeDigitoxigeninaDigitoxina

GluconaGeninaGlicozida
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DigitaliceleDigitaliceleDigitaliceleDigitaliceleDigitaliceleDigitaliceleDigitaliceleDigitalicele

OOOOOOOOficinaleficinaleficinaleficinaleficinaleficinaleficinaleficinale::::::::
frunzelefrunzelefrunzelefrunzelefrunzelefrunzelefrunzelefrunzele de de de de de de de de degedegedegedegedegedegedegedegeţţţţţţţţelelelelelelelel rorororororororoşşşşşşşşuuuuuuuu şşşşşşşşi i i i i i i i lânoslânoslânoslânoslânoslânoslânoslânos,,,,,,,, precumprecumprecumprecumprecumprecumprecumprecum şşşşşşşşi i i i i i i i pulbereapulbereapulbereapulbereapulbereapulbereapulbereapulberea dindindindindindindindin frunzefrunzefrunzefrunzefrunzefrunzefrunzefrunze. . . . . . . . 
PrincipiiPrincipiiPrincipiiPrincipiiPrincipiiPrincipiiPrincipiiPrincipii activiactiviactiviactiviactiviactiviactiviactivi:::::::: ddddddddigitalaigitalaigitalaigitalaigitalaigitalaigitalaigitala,,,,,,,, digitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalina,,,,,,,, gitaloxinagitaloxinagitaloxinagitaloxinagitaloxinagitaloxinagitaloxinagitaloxina,,,,,,,, gitalinagitalinagitalinagitalinagitalinagitalinagitalinagitalina,,,,,,,, saponine,saponine,saponine,saponine,saponine,saponine,saponine,saponine,
sărurisărurisărurisărurisărurisărurisărurisăruri de de de de de de de de potasiupotasiupotasiupotasiupotasiupotasiupotasiupotasiu........

DigoxinaDigoxinaDigoxinaDigoxinaDigoxinaDigoxinaDigoxinaDigoxina
-- glicozidulglicozidulglicozidulglicozidulglicozidulglicozidulglicozidulglicozidul degedegedegedegedegedegedegedegeţţţţţţţţeluluieluluieluluieluluieluluieluluieluluielului lânoslânoslânoslânoslânoslânoslânoslânos,,,,,,,, oficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinal, , , , , , , , precumprecumprecumprecumprecumprecumprecumprecum şşşşşşşşi i i i i i i i saponinelesaponinelesaponinelesaponinelesaponinelesaponinelesaponinelesaponinele
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune iritantăiritantăiritantăiritantăiritantăiritantăiritantăiritantă asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra mucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoaseimucoasei digestivedigestivedigestivedigestivedigestivedigestivedigestivedigestive ======== vomavomavomavomavomavomavomavoma şşşşşşşşi i i i i i i i enteritaenteritaenteritaenteritaenteritaenteritaenteritaenterita........
AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune:::::::: se se se se se se se se instaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstalează gradatgradatgradatgradatgradatgradatgradatgradat,,,,,,,, dupădupădupădupădupădupădupădupă perioadaperioadaperioadaperioadaperioadaperioadaperioadaperioada latentă de  latentă de  latentă de  latentă de  latentă de  latentă de  latentă de  latentă de 2424242424242424h.h.h.h.h.h.h.h. se se se se se se se se 
ajungeajungeajungeajungeajungeajungeajungeajunge la o la o la o la o la o la o la o la o intensitateintensitateintensitateintensitateintensitateintensitateintensitateintensitate optimăoptimăoptimăoptimăoptimăoptimăoptimăoptimă, , , , , , , , dupădupădupădupădupădupădupădupă care care care care care care care care scadescadescadescadescadescadescadescade lent lent lent lent lent lent lent lent deoarecedeoarecedeoarecedeoarecedeoarecedeoarecedeoarecedeoarece
glicoziziiglicoziziiglicoziziiglicoziziiglicoziziiglicoziziiglicoziziiglicozizii cardiovascularicardiovascularicardiovascularicardiovascularicardiovascularicardiovascularicardiovascularicardiovasculari se se se se se se se se cumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumulează........
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DigitalaDigitalaDigitalaDigitalaDigitalaDigitalaDigitalaDigitala
-- unulunulunulunulunulunulunulunul dindindindindindindindin celecelecelecelecelecelecelecele mai mai mai mai mai mai mai mai bunebunebunebunebunebunebunebune rerererererereremmmmmmmmediiediiediiediiediiediiediiedii ale ale ale ale ale ale ale ale insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienŃŃŃŃŃŃŃŃeieieieieieieiei cardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiace. . . . . . . . 
-- asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra:::::::: miocardmiocardmiocardmiocardmiocardmiocardmiocardmiocard,,,,,,,, centricentricentricentricentricentricentricentri excitomotoriexcitomotoriexcitomotoriexcitomotoriexcitomotoriexcitomotoriexcitomotoriexcitomotori, , , , , , , , perepereperepereperepereperepereŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii vascularivascularivascularivascularivascularivascularivascularivasculari, , , , , , , , centrulcentrulcentrulcentrulcentrulcentrulcentrulcentrul
vasomotorvasomotorvasomotorvasomotorvasomotorvasomotorvasomotorvasomotor,,,,,,,, vagvagvagvagvagvagvagvag. . . . . . . . 
-- ccccccccirculairculairculairculairculairculairculairculaŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia se se se se se se se se îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeeeşşşşşşşştetetetetetetete, , , , , , , , 
-- sângelesângelesângelesângelesângelesângelesângelesângele ce ce ce ce ce ce ce ce stagneazăstagneazăstagneazăstagneazăstagneazăstagneazăstagneazăstagnează ((((((((stazestazestazestazestazestazestazestaze, , , , , , , , edemeedemeedemeedemeedemeedemeedemeedeme)))))))):::::::: aspirataspirataspirataspirataspirataspirataspirataspirat şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîmpinsmpinsmpinsmpinsmpinsmpinsmpinsmpins spspspspspspspsprererererererere
artereartereartereartereartereartereartereartere ======== scadscadscadscadscadscadscadscad tulburăriletulburăriletulburăriletulburăriletulburăriletulburăriletulburăriletulburările localelocalelocalelocalelocalelocalelocalelocale
IndicaIndicaIndicaIndicaIndicaIndicaIndicaIndicaŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia majorămajorămajorămajorămajorămajorămajorămajoră::::::::
-- insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienŃŃŃŃŃŃŃŃaaaaaaaa cardiacăcardiacăcardiacăcardiacăcardiacăcardiacăcardiacăcardiacă cronicăcronicăcronicăcronicăcronicăcronicăcronicăcronică şşşşşşşşi i i i i i i i subacutăsubacutăsubacutăsubacutăsubacutăsubacutăsubacutăsubacută,,,,,,,,
-- insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeee valvularevalvularevalvularevalvularevalvularevalvularevalvularevalvulare îîîîîîîîn n n n n n n n stadiulstadiulstadiulstadiulstadiulstadiulstadiulstadiul de de de de de de de de decompensadecompensadecompensadecompensadecompensadecompensadecompensadecompensaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie, , , , , , , , 
-- îîîîîîîîn n n n n n n n fibrilafibrilafibrilafibrilafibrilafibrilafibrilafibrilaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii arterialearterialearterialearterialearterialearterialearterialearteriale funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃionaleionaleionaleionaleionaleionaleionaleionale
-- nunununununununu:::::::: îîîîîîîînnnnnnnn fibrilafibrilafibrilafibrilafibrilafibrilafibrilafibrilaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii cucucucucucucucu leziunileziunileziunileziunileziunileziunileziunileziuni organiceorganiceorganiceorganiceorganiceorganiceorganiceorganice ireversibileireversibileireversibileireversibileireversibileireversibileireversibileireversibile, , , , , , , , 
-- hidropiziihidropiziihidropiziihidropiziihidropiziihidropiziihidropiziihidropizii. . . . . . . . 
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CCCCCCCContraindicatăontraindicatăontraindicatăontraindicatăontraindicatăontraindicatăontraindicatăontraindicată îîîîîîîînnnnnnnn::::::::

-- insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienŃŃŃŃŃŃŃŃaaaaaaaa vascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvasculară,,,,,,,,
-- boliboliboliboliboliboliboliboli infecinfecinfecinfecinfecinfecinfecinfecŃŃŃŃŃŃŃŃioaseioaseioaseioaseioaseioaseioaseioase, , , , , , , , 
-- gastroenteritegastroenteritegastroenteritegastroenteritegastroenteritegastroenteritegastroenteritegastroenterite acute,acute,acute,acute,acute,acute,acute,acute, mai ales la mai ales la mai ales la mai ales la mai ales la mai ales la mai ales la mai ales la carnasierecarnasierecarnasierecarnasierecarnasierecarnasierecarnasierecarnasiere, , , , , , , , 
-- degenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescenŃŃŃŃŃŃŃŃaaaaaaaa ficatuluificatuluificatuluificatuluificatuluificatuluificatuluificatului şşşşşşşşi a i a i a i a i a i a i a i a miocarduluimiocarduluimiocarduluimiocarduluimiocarduluimiocarduluimiocarduluimiocardului, , , , , , , , 
-- endocardite acuteendocardite acuteendocardite acuteendocardite acuteendocardite acuteendocardite acuteendocardite acuteendocardite acute........
-- sssssssse e e e e e e e păstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstrează la la la la la la la la VenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenena........
CCCCCCCComercialeomercialeomercialeomercialeomercialeomercialeomercialeomerciale::::::::
DigitalinaDigitalinaDigitalinaDigitalinaDigitalinaDigitalinaDigitalinaDigitalina,,,,,,,, solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii de uz de uz de uz de uz de uz de uz de uz de uz interninterninterninterninterninterninternintern 1 1 1 1 1 1 1 1 ‰‰‰‰‰‰‰‰, comprimate 0,1g , comprimate 0,1g , comprimate 0,1g , comprimate 0,1g , comprimate 0,1g , comprimate 0,1g , comprimate 0,1g , comprimate 0,1g 
DeslanozidDeslanozidDeslanozidDeslanozidDeslanozidDeslanozidDeslanozidDeslanozid,,,,,,,, fiole 2ml 0,2fiole 2ml 0,2fiole 2ml 0,2fiole 2ml 0,2fiole 2ml 0,2fiole 2ml 0,2fiole 2ml 0,2fiole 2ml 0,2‰‰‰‰‰‰‰‰, , , , , , , , comprcomprcomprcomprcomprcomprcomprcompr........ 0,2mg0,2mg0,2mg0,2mg0,2mg0,2mg0,2mg0,2mg,,,,,,,, supozitaresupozitaresupozitaresupozitaresupozitaresupozitaresupozitaresupozitare 0,5mg0,5mg0,5mg0,5mg0,5mg0,5mg0,5mg0,5mg

DozeDozeDozeDozeDozeDozeDozeDoze:::::::: -------- 11111111--------2 g la 2 g la 2 g la 2 g la 2 g la 2 g la 2 g la 2 g la animaleleanimaleleanimaleleanimaleleanimaleleanimaleleanimaleleanimalele marimarimarimarimarimarimarimari şşşşşşşşi i i i i i i i 
-------- 0,020,020,020,020,020,020,020,02--------0,05 g0,05 g0,05 g0,05 g0,05 g0,05 g0,05 g0,05 g la la la la la la la la câinecâinecâinecâinecâinecâinecâinecâine şşşşşşşşi i i i i i i i pisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisică. . . . . . . . 
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StrofantineleStrofantineleStrofantineleStrofantineleStrofantineleStrofantineleStrofantineleStrofantinele

-- dindindindindindindindin seminseminseminseminseminseminseminseminŃŃŃŃŃŃŃŃeleeleeleeleeleeleeleele unorunorunorunorunorunorunorunor liane tropicale liane tropicale liane tropicale liane tropicale liane tropicale liane tropicale liane tropicale liane tropicale dindindindindindindindin genulgenulgenulgenulgenulgenulgenulgenul StrophantusStrophantusStrophantusStrophantusStrophantusStrophantusStrophantusStrophantus. . . . . . . . 

-- sssssssse e e e e e e e cunosccunosccunosccunosccunosccunosccunosccunosc strofantinestrofantinestrofantinestrofantinestrofantinestrofantinestrofantinestrofantinele:le:le:le:le:le:le:le: H, K, G.H, K, G.H, K, G.H, K, G.H, K, G.H, K, G.H, K, G.H, K, G. SuntSuntSuntSuntSuntSuntSuntSunt oficinaleoficinaleoficinaleoficinaleoficinaleoficinaleoficinaleoficinale. . . . . . . . 

-- pulberepulberepulberepulberepulberepulberepulberepulbere cristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalină albăalbăalbăalbăalbăalbăalbăalbă, , , , , , , , cristalecristalecristalecristalecristalecristalecristalecristale incolore, inodore, incolore, inodore, incolore, inodore, incolore, inodore, incolore, inodore, incolore, inodore, incolore, inodore, incolore, inodore, gustgustgustgustgustgustgustgust amaramaramaramaramaramaramaramar
((((((((toxicetoxicetoxicetoxicetoxicetoxicetoxicetoxice), ), ), ), ), ), ), ), solubilesolubilesolubilesolubilesolubilesolubilesolubilesolubile îîîîîîîîn n n n n n n n apăapăapăapăapăapăapăapă. Se . Se . Se . Se . Se . Se . Se . Se păstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstreazăpăstrează la la la la la la la la VenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenena. . . . . . . . 

-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează mai mai mai mai mai mai mai mai rapidrapidrapidrapidrapidrapidrapidrapid şşşşşşşşi mai i mai i mai i mai i mai i mai i mai i mai intensintensintensintensintensintensintensintens decâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecât glicoziziiglicoziziiglicoziziiglicoziziiglicoziziiglicoziziiglicoziziiglicozizii dindindindindindindindin digitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalină!!!!!!!!

Se Se Se Se Se Se Se Se recomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandă îîîîîîîînnnnnnnn::::::::

-- cazuricazuricazuricazuricazuricazuricazuricazuri grave,grave,grave,grave,grave,grave,grave,grave, cândcândcândcândcândcândcândcând se se se se se se se se intervineintervineintervineintervineintervineintervineintervineintervine rapidrapidrapidrapidrapidrapidrapidrapid:::::::: insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeee cardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiace
acute, acute, acute, acute, acute, acute, acute, acute, colapscolapscolapscolapscolapscolapscolapscolaps, , , , , , , , cândcândcândcândcândcândcândcând digitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalina nu mai este nu mai este nu mai este nu mai este nu mai este nu mai este nu mai este nu mai este eficaceeficaceeficaceeficaceeficaceeficaceeficaceeficace, , , , , , , , 

-- boliboliboliboliboliboliboliboli infecinfecinfecinfecinfecinfecinfecinfecŃŃŃŃŃŃŃŃioaseioaseioaseioaseioaseioaseioaseioase,,,,,,,, acute.acute.acute.acute.acute.acute.acute.acute.
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SSSSSSSStronfantinatronfantinatronfantinatronfantinatronfantinatronfantinatronfantinatronfantina G G G G G G G G 
-- fiole de fiole de fiole de fiole de fiole de fiole de fiole de fiole de 1ml1ml1ml1ml1ml1ml1ml1ml şşşşşşşşi i i i i i i i 2ml,2ml,2ml,2ml,2ml,2ml,2ml,2ml,
-- se se se se se se se se folofolofolofolofolofolofolofolosescsescsescsescsescsescsescsesc cantităcantităcantităcantităcantităcantităcantităcantităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii de de de de de de de de ordinulordinulordinulordinulordinulordinulordinulordinul gamma.gamma.gamma.gamma.gamma.gamma.gamma.gamma.

StrofantinaStrofantinaStrofantinaStrofantinaStrofantinaStrofantinaStrofantinaStrofantina K K K K K K K K ((Kombertin,CastrozidKombertin,Castrozid))
-------- îîîîîîîîn fiole de 1ml.n fiole de 1ml.n fiole de 1ml.n fiole de 1ml.n fiole de 1ml.n fiole de 1ml.n fiole de 1ml.n fiole de 1ml.

Adonis Adonis Adonis Adonis Adonis Adonis Adonis Adonis vernalisvernalisvernalisvernalisvernalisvernalisvernalisvernalis
-- părpărpărpărpărpărpărpărŃŃŃŃŃŃŃŃileileileileileileileile aerieneaerieneaerieneaerieneaerieneaerieneaerieneaeriene uscateuscateuscateuscateuscateuscateuscateuscate conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃinininininininin:::::::: glicoziziglicoziziglicoziziglicoziziglicoziziglicoziziglicoziziglicozizi cardiovascularicardiovascularicardiovascularicardiovascularicardiovascularicardiovascularicardiovascularicardiovasculari, , , , , , , , 
-- adonidinăadonidinăadonidinăadonidinăadonidinăadonidinăadonidinăadonidină,,,,,,,, solubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilă îîîîîîîîn n n n n n n n apăapăapăapăapăapăapăapă, , , , , , , , 
-- adonivernozidadonivernozidadonivernozidadonivernozidadonivernozidadonivernozidadonivernozidadonivernozid insolubilinsolubilinsolubilinsolubilinsolubilinsolubilinsolubilinsolubil îîîîîîîîn n n n n n n n apăapăapăapăapăapăapăapă. . . . . . . . 
-- intermediarintermediarintermediarintermediarintermediarintermediarintermediarintermediar:::::::: îîîîîîîîntrentrentrentrentrentrentrentre digitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalinădigitalină şşşşşşşşi i i i i i i i strofantinăstrofantinăstrofantinăstrofantinăstrofantinăstrofantinăstrofantinăstrofantină........
-- conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃinininininininine:e:e:e:e:e:e:e: convalamarinaconvalamarinaconvalamarinaconvalamarinaconvalamarinaconvalamarinaconvalamarinaconvalamarina şşşşşşşşi i i i i i i i convalatoxinaconvalatoxinaconvalatoxinaconvalatoxinaconvalatoxinaconvalatoxinaconvalatoxinaconvalatoxina........
-- efecteefecteefecteefecteefecteefecteefecteefecte secundaresecundaresecundaresecundaresecundaresecundaresecundaresecundare:::::::: îîîîîîîîn n n n n n n n generalgeneralgeneralgeneralgeneralgeneralgeneralgeneral mai mai mai mai mai mai mai mai slabeslabeslabeslabeslabeslabeslabeslabe decâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecât la digitale. la digitale. la digitale. la digitale. la digitale. la digitale. la digitale. la digitale. 
-- se se se se se se se se asociazăasociazăasociazăasociazăasociazăasociazăasociazăasociază cucucucucucucucu valerianavalerianavalerianavalerianavalerianavalerianavalerianavaleriana,,,,,,,,
-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: nevralgiinevralgiinevralgiinevralgiinevralgiinevralgiinevralgiinevralgii cardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiacecardiace,,,,,,,, cucucucucucucucu efectefectefectefectefectefectefectefect cumulativcumulativcumulativcumulativcumulativcumulativcumulativcumulativ
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Oabaina Oabaina Oabaina Oabaina Oabaina Oabaina Oabaina Oabaina 
(Astrobain, Gratibain, Purostrophan, Strodival)(Astrobain, Gratibain, Purostrophan, Strodival)

-- din semindin semindin semindin semindin semindin semindin semindin seminŃŃŃŃŃŃŃŃe de e de e de e de e de e de e de e de S. gratusS. gratusS. gratusS. gratusS. gratusS. gratusS. gratusS. gratus (G)(G)(G)(G)(G)(G)(G)(G)
-- efecte rapideefecte rapideefecte rapideefecte rapideefecte rapideefecte rapideefecte rapideefecte rapide şşşşşşşşi cu timp de i cu timp de i cu timp de i cu timp de i cu timp de i cu timp de i cu timp de i cu timp de îîîîîîîînjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătăŃŃŃŃŃŃŃŃire scurt, ire scurt, ire scurt, ire scurt, ire scurt, ire scurt, ire scurt, ire scurt, 
-- ideal ideal ideal ideal ideal ideal ideal ideal pentru digitalizarea de pentru digitalizarea de pentru digitalizarea de pentru digitalizarea de pentru digitalizarea de pentru digitalizarea de pentru digitalizarea de pentru digitalizarea de urgenurgenurgenurgenurgenurgenurgenurgenŃŃŃŃŃŃŃŃă pe căi parenteraleă pe căi parenteraleă pe căi parenteraleă pe căi parenteraleă pe căi parenteraleă pe căi parenteraleă pe căi parenteraleă pe căi parenterale........
-- absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃie intestinalăie intestinalăie intestinalăie intestinalăie intestinalăie intestinalăie intestinalăie intestinală:::::::: redusă redusă redusă redusă redusă redusă redusă redusă, , , , , , , , 
-- nu nu nu nu nu nu nu nu cuplează la proteinecuplează la proteinecuplează la proteinecuplează la proteinecuplează la proteinecuplează la proteinecuplează la proteinecuplează la proteine, , , , , , , , excretat neschimbat.excretat neschimbat.excretat neschimbat.excretat neschimbat.excretat neschimbat.excretat neschimbat.excretat neschimbat.excretat neschimbat.
-- câine:câine:câine:câine:câine:câine:câine:câine: 10 mcg i.v.,10 mcg i.v.,10 mcg i.v.,10 mcg i.v.,10 mcg i.v.,10 mcg i.v.,10 mcg i.v.,10 mcg i.v., repetat din oră  repetat din oră  repetat din oră  repetat din oră  repetat din oră  repetat din oră  repetat din oră  repetat din oră îîîîîîîîn orăn orăn orăn orăn orăn orăn orăn oră, p, p, p, p, p, p, p, până la efectână la efectână la efectână la efectână la efectână la efectână la efectână la efect........
-- îîîîîîîîn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a cardiacă severăcardiacă severăcardiacă severăcardiacă severăcardiacă severăcardiacă severăcardiacă severăcardiacă severă        
-- digitalizarea sprijinită  digitalizarea sprijinită  digitalizarea sprijinită  digitalizarea sprijinită  digitalizarea sprijinită  digitalizarea sprijinită  digitalizarea sprijinită  digitalizarea sprijinită şşşşşşşşi i i i i i i i pe:pe:pe:pe:pe:pe:pe:pe: diureză viguroasădiureză viguroasădiureză viguroasădiureză viguroasădiureză viguroasădiureză viguroasădiureză viguroasădiureză viguroasă ((((((((furosemidfurosemidfurosemidfurosemidfurosemidfurosemidfurosemidfurosemid
i.v.:i.v.:i.v.:i.v.:i.v.:i.v.:i.v.:i.v.: 55555555--------20 mg/kgc.),20 mg/kgc.),20 mg/kgc.),20 mg/kgc.),20 mg/kgc.),20 mg/kgc.),20 mg/kgc.),20 mg/kgc.), paracentezăparacentezăparacentezăparacentezăparacentezăparacentezăparacentezăparacenteză,,,,,,,, doze mici morfină pt doze mici morfină pt doze mici morfină pt doze mici morfină pt doze mici morfină pt doze mici morfină pt doze mici morfină pt doze mici morfină pt. a . a . a . a . a . a . a . a 
potoli tusea potoli tusea potoli tusea potoli tusea potoli tusea potoli tusea potoli tusea potoli tusea şşşşşşşşi dispeneea i dispeneea i dispeneea i dispeneea i dispeneea i dispeneea i dispeneea i dispeneea şşşşşşşşi oxigenoterapie pentru i oxigenoterapie pentru i oxigenoterapie pentru i oxigenoterapie pentru i oxigenoterapie pentru i oxigenoterapie pentru i oxigenoterapie pentru i oxigenoterapie pentru 
combaterea cianozei. combaterea cianozei. combaterea cianozei. combaterea cianozei. combaterea cianozei. combaterea cianozei. combaterea cianozei. combaterea cianozei. 



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

CeapaCeapaCeapaCeapaCeapaCeapaCeapaCeapa de mare de mare de mare de mare de mare de mare de mare de mare ((ScillaScilla))
-- ccccccccononononononononŃŃŃŃŃŃŃŃineineineineineineineine:::::::: scilareinascilareinascilareinascilareinascilareinascilareinascilareinascilareina AAAAAAAA ((((((((varietateavarietateavarietateavarietateavarietateavarietateavarietateavarietatea de de de de de de de de ceapăceapăceapăceapăceapăceapăceapăceapă albăalbăalbăalbăalbăalbăalbăalbă). ). ). ). ). ). ). ). 
-- toxicitatetoxicitatetoxicitatetoxicitatetoxicitatetoxicitatetoxicitatetoxicitate mai maremai maremai maremai maremai maremai maremai maremai mare decâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecâtdecât digitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalina şşşşşşşşi i i i i i i i strofantinastrofantinastrofantinastrofantinastrofantinastrofantinastrofantinastrofantina. . . . . . . . 
-- gggggggglicozidullicozidullicozidullicozidullicozidullicozidullicozidullicozidul nu se nu se nu se nu se nu se nu se nu se nu se cumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumulează îîîîîîîîn n n n n n n n organismorganismorganismorganismorganismorganismorganismorganism, , , , , , , , 
-- dar dar dar dar dar dar dar dar droguldroguldroguldroguldroguldroguldroguldrogul poatepoatepoatepoatepoatepoatepoatepoate produceproduceproduceproduceproduceproduceproduceproduce vomavomavomavomavomavomavomavoma........

TevetinaTevetinaTevetinaTevetinaTevetinaTevetinaTevetinaTevetina
-- alcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloidalcaloid dindindindindindindindin genulgenulgenulgenulgenulgenulgenulgenul TevetiaTevetiaTevetiaTevetiaTevetiaTevetiaTevetiaTevetia ce ce ce ce ce ce ce ce seamănăseamănăseamănăseamănăseamănăseamănăseamănăseamănă cucucucucucucucu digitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalinadigitalina dar mai dar mai dar mai dar mai dar mai dar mai dar mai dar mai 
solubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilă îîîîîîîîn n n n n n n n apăapăapăapăapăapăapăapă, , , , , , , , 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune multmultmultmultmultmultmultmult mai mai mai mai mai mai mai mai rapidărapidărapidărapidărapidărapidărapidărapidă, nu se , nu se , nu se , nu se , nu se , nu se , nu se , nu se cumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumulează. . . . . . . . 
-- dezavantajdezavantajdezavantajdezavantajdezavantajdezavantajdezavantajdezavantaj:::::::: e mai e mai e mai e mai e mai e mai e mai e mai iritantăiritantăiritantăiritantăiritantăiritantăiritantăiritantă........
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CompuCompuCompuCompuCompuCompuCompuCompuşşşşşşşşii bipiridiniciii bipiridiniciii bipiridiniciii bipiridiniciii bipiridiniciii bipiridiniciii bipiridiniciii bipiridinici
-- cresc cresc cresc cresc cresc cresc cresc cresc contractibilitatea contractibilitatea contractibilitatea contractibilitatea contractibilitatea contractibilitatea contractibilitatea contractibilitatea şşşşşşşşi rata miocardului, i rata miocardului, i rata miocardului, i rata miocardului, i rata miocardului, i rata miocardului, i rata miocardului, i rata miocardului, 

-- descresc descresc descresc descresc descresc descresc descresc descresc rezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenŃŃŃŃŃŃŃŃa periferică vascularăa periferică vascularăa periferică vascularăa periferică vascularăa periferică vascularăa periferică vascularăa periferică vascularăa periferică vasculară........

Amrinona Amrinona Amrinona Amrinona Amrinona Amrinona Amrinona Amrinona şşşşşşşşi milrinonai milrinonai milrinonai milrinonai milrinonai milrinonai milrinonai milrinona
- acacacacŃŃŃŃiune:iune:iune:iune: se pare că depinde de  se pare că depinde de  se pare că depinde de  se pare că depinde de inhibiinhibiinhibiinhibiŃŃŃŃia fosfodiesterazelor. ia fosfodiesterazelor. ia fosfodiesterazelor. ia fosfodiesterazelor. 

- asupra cordului:asupra cordului:asupra cordului:asupra cordului: inotropie, creinotropie, creinotropie, creinotropie, creşşşşterea outputului = insuficienterea outputului = insuficienterea outputului = insuficienterea outputului = insuficienŃŃŃŃe e e e 
congestive, refractare la diuretuce, vasodilatatoare congestive, refractare la diuretuce, vasodilatatoare congestive, refractare la diuretuce, vasodilatatoare congestive, refractare la diuretuce, vasodilatatoare şşşşi inotrope i inotrope i inotrope i inotrope 
convenconvenconvenconvenŃŃŃŃionale. ionale. ionale. ionale. 

- efect foarte rapid efect foarte rapid efect foarte rapid efect foarte rapid pe cale i.v.pe cale i.v.pe cale i.v.pe cale i.v.

- efecte efecte efecte efecte disritmogene foarte bunedisritmogene foarte bunedisritmogene foarte bunedisritmogene foarte bune

- hepatotoxicitate hepatotoxicitate hepatotoxicitate hepatotoxicitate şşşşi trombocitopenie reversibilăi trombocitopenie reversibilăi trombocitopenie reversibilăi trombocitopenie reversibilă! ! ! ! 

Amrinona Amrinona Amrinona Amrinona nu se vanu se vanu se vanu se va amesteca cu:amesteca cu:amesteca cu:amesteca cu: detrozadetrozadetrozadetroza sau sau sau sau lasixullasixullasixullasixul (excipient) (excipient) (excipient) (excipient) 
ci ci ci ci doar cu soludoar cu soludoar cu soludoar cu soluŃŃŃŃii salineii salineii salineii saline normalenormalenormalenormale
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 2 2 2 2 2 2 2 2. M. M. M. M. M. M. M. Modificatoarele ritmicităodificatoarele ritmicităodificatoarele ritmicităodificatoarele ritmicităodificatoarele ritmicităodificatoarele ritmicităodificatoarele ritmicităodificatoarele ritmicităŃŃŃŃŃŃŃŃii cardiaceii cardiaceii cardiaceii cardiaceii cardiaceii cardiaceii cardiaceii cardiace
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Antiaritmicele:Antiaritmicele:Antiaritmicele:Antiaritmicele:Antiaritmicele:Antiaritmicele:Antiaritmicele:Antiaritmicele:
-- stabilizatori de membranăstabilizatori de membrană,,
-- ββ betablocantebetablocante--adrenoceptoareadrenoceptoare şşi i 
-- blocantentele canalelor de calciublocantentele canalelor de calciu

Bloc bidirectional Bloc unidirectional

Tesut normal
Impusurile traverseazã ambele directii
cele care se intalnesc fiind anulate.
Aceeasi situatie se intalneste si cand
conductanta este incetinita (in absenta
blocului

Impulsul este impiedicat sa paseze
datoritã blocului din fiecare directie.
Impulsul va dispare 

Impulsul traverseazã intr-o singurã directie si este
capabil de-a traversa prin blocul unidirectional.
Conductanta incetinitã va asigura ca miocardul sã
nu fie refractar la impunsurile venite din directii opuse.
Impulsul va fi astfel perpetuat (sãgetile intrerupte)
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Sulfatul de quinidină Sulfatul de quinidină Sulfatul de quinidină Sulfatul de quinidină Sulfatul de quinidină Sulfatul de quinidină Sulfatul de quinidină Sulfatul de quinidină 
(Cin(Cin--Quin, Quinidex, Quinicardine, Quinora)Quin, Quinidex, Quinicardine, Quinora)

-- alcaloid alcaloid alcaloid alcaloid alcaloid alcaloid alcaloid alcaloid cinchoniccinchoniccinchoniccinchoniccinchoniccinchoniccinchoniccinchonic, , , , , , , , dextrodextrodextrodextrodextrodextrodextrodextro--------izomer al chinineiizomer al chinineiizomer al chinineiizomer al chinineiizomer al chinineiizomer al chinineiizomer al chinineiizomer al chininei, , , , , , , , 
-- scade excitabilitateascade excitabilitateascade excitabilitateascade excitabilitateascade excitabilitateascade excitabilitateascade excitabilitateascade excitabilitatea muschiului cardiac, muschiului cardiac, muschiului cardiac, muschiului cardiac, muschiului cardiac, muschiului cardiac, muschiului cardiac, muschiului cardiac, 
-- prelungeprelungeprelungeprelungeprelungeprelungeprelungeprelungeşşşşşşşşte perioada sa refractarăte perioada sa refractarăte perioada sa refractarăte perioada sa refractarăte perioada sa refractarăte perioada sa refractarăte perioada sa refractarăte perioada sa refractară: : : : : : : : 
-- blocheazăblocheazăblocheazăblocheazăblocheazăblocheazăblocheazăblochează canalele de sodiu potencanalele de sodiu potencanalele de sodiu potencanalele de sodiu potencanalele de sodiu potencanalele de sodiu potencanalele de sodiu potencanalele de sodiu potenŃŃŃŃŃŃŃŃial operate (voltaj sensitive) ial operate (voltaj sensitive) ial operate (voltaj sensitive) ial operate (voltaj sensitive) ial operate (voltaj sensitive) ial operate (voltaj sensitive) ial operate (voltaj sensitive) ial operate (voltaj sensitive) 
-- ritmul nodalritmul nodalritmul nodalritmul nodalritmul nodalritmul nodalritmul nodalritmul nodal va domina astfel va domina astfel va domina astfel va domina astfel va domina astfel va domina astfel va domina astfel va domina astfel activitatea cardiacăactivitatea cardiacăactivitatea cardiacăactivitatea cardiacăactivitatea cardiacăactivitatea cardiacăactivitatea cardiacăactivitatea cardiacă........
-- blocheazăblocheazăblocheazăblocheazăblocheazăblocheazăblocheazăblochează: : : : : : : : nervul vagnervul vagnervul vagnervul vagnervul vagnervul vagnervul vagnervul vag şşşşşşşşi i i i i i i i acetilcolina acetilcolina acetilcolina acetilcolina acetilcolina acetilcolina acetilcolina acetilcolina = = = = = = = = prelungirea perioadei prelungirea perioadei prelungirea perioadei prelungirea perioadei prelungirea perioadei prelungirea perioadei prelungirea perioadei prelungirea perioadei 
refractarerefractarerefractarerefractarerefractarerefractarerefractarerefractare şşşşşşşşi i i i i i i i crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşterea ratei cardiace.terea ratei cardiace.terea ratei cardiace.terea ratei cardiace.terea ratei cardiace.terea ratei cardiace.terea ratei cardiace.terea ratei cardiace.
-- la:la:la:la:la:la:la:la: cal cal cal cal cal cal cal cal şşşşşşşşi i i i i i i i câinicâinicâinicâinicâinicâinicâinicâini = = = = = = = = reinstaurarea ritmului sinusal, pe cale:reinstaurarea ritmului sinusal, pe cale:reinstaurarea ritmului sinusal, pe cale:reinstaurarea ritmului sinusal, pe cale:reinstaurarea ritmului sinusal, pe cale:reinstaurarea ritmului sinusal, pe cale:reinstaurarea ritmului sinusal, pe cale:reinstaurarea ritmului sinusal, pe cale: p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.
ReacReacReacReacReacReacReacReacŃŃŃŃŃŃŃŃii secundareii secundareii secundareii secundareii secundareii secundareii secundareii secundare::::::::

-- căderea presiunii sanguine căderea presiunii sanguine căderea presiunii sanguine căderea presiunii sanguine căderea presiunii sanguine căderea presiunii sanguine căderea presiunii sanguine căderea presiunii sanguine, t, t, t, t, t, t, t, tulburări gastroulburări gastroulburări gastroulburări gastroulburări gastroulburări gastroulburări gastroulburări gastro--------intestinale intestinale intestinale intestinale intestinale intestinale intestinale intestinale şşşşşşşşiiiiiiii
ReacReacReacReacReacReacReacReacŃŃŃŃŃŃŃŃii de hipersensibilizare:ii de hipersensibilizare:ii de hipersensibilizare:ii de hipersensibilizare:ii de hipersensibilizare:ii de hipersensibilizare:ii de hipersensibilizare:ii de hipersensibilizare:        

-- urticarie urticarie urticarie urticarie urticarie urticarie urticarie urticarie, e, e, e, e, e, e, e, edem respirator, ddem respirator, ddem respirator, ddem respirator, ddem respirator, ddem respirator, ddem respirator, ddem respirator, dispnee, laminispnee, laminispnee, laminispnee, laminispnee, laminispnee, laminispnee, laminispnee, laminităităităităităităităită. . . . . . . . 
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Procainamida Procainamida Procainamida Procainamida Procainamida Procainamida Procainamida Procainamida 

(Procan, Promine,Pronestyl, Procanbid)(Procan, Promine,Pronestyl, Procanbid)

-- antifibrilatorie,antifibrilatorie,antifibrilatorie,antifibrilatorie,antifibrilatorie,antifibrilatorie,antifibrilatorie,antifibrilatorie,

-- blocant al canalelorblocant al canalelorblocant al canalelorblocant al canalelorblocant al canalelorblocant al canalelorblocant al canalelorblocant al canalelor de sodiu,de sodiu,de sodiu,de sodiu,de sodiu,de sodiu,de sodiu,de sodiu,

-- efectele efectele efectele efectele efectele efectele efectele efectele asemănătoare cu cele ale quinidineiasemănătoare cu cele ale quinidineiasemănătoare cu cele ale quinidineiasemănătoare cu cele ale quinidineiasemănătoare cu cele ale quinidineiasemănătoare cu cele ale quinidineiasemănătoare cu cele ale quinidineiasemănătoare cu cele ale quinidinei, , , , , , , , 

-- mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales îîîîîîîîn n n n n n n n controlul intravascular al aritmiilorcontrolul intravascular al aritmiilorcontrolul intravascular al aritmiilorcontrolul intravascular al aritmiilorcontrolul intravascular al aritmiilorcontrolul intravascular al aritmiilorcontrolul intravascular al aritmiilorcontrolul intravascular al aritmiilor atriale.atriale.atriale.atriale.atriale.atriale.atriale.atriale.

-- administrare:administrare:administrare:administrare:administrare:administrare:administrare:administrare: pe toate căile pe toate căile pe toate căile pe toate căile pe toate căile pe toate căile pe toate căile pe toate căile, doze: , doze: , doze: , doze: , doze: , doze: , doze: , doze: 25 mg/kgc.25 mg/kgc.25 mg/kgc.25 mg/kgc.25 mg/kgc.25 mg/kgc.25 mg/kgc.25 mg/kgc.
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Lidocaina Lidocaina Lidocaina Lidocaina Lidocaina Lidocaina Lidocaina Lidocaina (Lignocaina)(Lignocaina)

-- singurul anestezic cu activitate singurul anestezic cu activitate singurul anestezic cu activitate singurul anestezic cu activitate singurul anestezic cu activitate singurul anestezic cu activitate singurul anestezic cu activitate singurul anestezic cu activitate şşşşşşşşi de i de i de i de i de i de i de i de depresant miocardicdepresant miocardicdepresant miocardicdepresant miocardicdepresant miocardicdepresant miocardicdepresant miocardicdepresant miocardic
-- odată cu  odată cu  odată cu  odată cu  odată cu  odată cu  odată cu  odată cu blocarea canalelor sodiceblocarea canalelor sodiceblocarea canalelor sodiceblocarea canalelor sodiceblocarea canalelor sodiceblocarea canalelor sodiceblocarea canalelor sodiceblocarea canalelor sodice, cre, cre, cre, cre, cre, cre, cre, creşşşşşşşşte te te te te te te te conductanconductanconductanconductanconductanconductanconductanconductanŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a 
acelora de potasiuacelora de potasiuacelora de potasiuacelora de potasiuacelora de potasiuacelora de potasiuacelora de potasiuacelora de potasiu
-- efecte efecte efecte efecte efecte efecte efecte efecte similare cu a quinidineisimilare cu a quinidineisimilare cu a quinidineisimilare cu a quinidineisimilare cu a quinidineisimilare cu a quinidineisimilare cu a quinidineisimilare cu a quinidinei, cu excep, cu excep, cu excep, cu excep, cu excep, cu excep, cu excep, cu excepŃŃŃŃŃŃŃŃia că ia că ia că ia că ia că ia că ia că ia că nu afectează nu afectează nu afectează nu afectează nu afectează nu afectează nu afectează nu afectează 
potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃialele de acialele de acialele de acialele de acialele de acialele de acialele de acialele de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune atriale.iune atriale.iune atriale.iune atriale.iune atriale.iune atriale.iune atriale.iune atriale.        
-- determină  determină  determină  determină  determină  determină  determină  determină scăderea presiunii sanguinescăderea presiunii sanguinescăderea presiunii sanguinescăderea presiunii sanguinescăderea presiunii sanguinescăderea presiunii sanguinescăderea presiunii sanguinescăderea presiunii sanguine şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- depresează miocarduldepresează miocarduldepresează miocarduldepresează miocarduldepresează miocarduldepresează miocarduldepresează miocarduldepresează miocardul:::::::: acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiunea indirectăiunea indirectăiunea indirectăiunea indirectăiunea indirectăiunea indirectăiunea indirectăiunea indirectă asupra cordului asupra cordului asupra cordului asupra cordului asupra cordului asupra cordului asupra cordului asupra cordului nunununununununu        
e semnificativăe semnificativăe semnificativăe semnificativăe semnificativăe semnificativăe semnificativăe semnificativă. . . . . . . . 
-- dozele eficace plasmatice:dozele eficace plasmatice:dozele eficace plasmatice:dozele eficace plasmatice:dozele eficace plasmatice:dozele eficace plasmatice:dozele eficace plasmatice:dozele eficace plasmatice: foarte apropiate de cele toxice.foarte apropiate de cele toxice.foarte apropiate de cele toxice.foarte apropiate de cele toxice.foarte apropiate de cele toxice.foarte apropiate de cele toxice.foarte apropiate de cele toxice.foarte apropiate de cele toxice.
-- anestezicele locale ce conanestezicele locale ce conanestezicele locale ce conanestezicele locale ce conanestezicele locale ce conanestezicele locale ce conanestezicele locale ce conanestezicele locale ce conŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in şşşşşşşşi adrenalinăi adrenalinăi adrenalinăi adrenalinăi adrenalinăi adrenalinăi adrenalinăi adrenalină nu trebuie să fie nu trebuie să fie nu trebuie să fie nu trebuie să fie nu trebuie să fie nu trebuie să fie nu trebuie să fie nu trebuie să fie 
utilizate pentru corectarea aritmiilor ventriculare!utilizate pentru corectarea aritmiilor ventriculare!utilizate pentru corectarea aritmiilor ventriculare!utilizate pentru corectarea aritmiilor ventriculare!utilizate pentru corectarea aritmiilor ventriculare!utilizate pentru corectarea aritmiilor ventriculare!utilizate pentru corectarea aritmiilor ventriculare!utilizate pentru corectarea aritmiilor ventriculare!
-- la la la la la la la la câine:câine:câine:câine:câine:câine:câine:câine: 11111111--------2 mg/kgc,2 mg/kgc,2 mg/kgc,2 mg/kgc,2 mg/kgc,2 mg/kgc,2 mg/kgc,2 mg/kgc, repetabile la nevoie.repetabile la nevoie.repetabile la nevoie.repetabile la nevoie.repetabile la nevoie.repetabile la nevoie.repetabile la nevoie.repetabile la nevoie.
-- nu se va administra p.o.:nu se va administra p.o.:nu se va administra p.o.:nu se va administra p.o.:nu se va administra p.o.:nu se va administra p.o.:nu se va administra p.o.:nu se va administra p.o.: ficatul descompune lidocaina.ficatul descompune lidocaina.ficatul descompune lidocaina.ficatul descompune lidocaina.ficatul descompune lidocaina.ficatul descompune lidocaina.ficatul descompune lidocaina.ficatul descompune lidocaina.



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

Fenitoina Fenitoina Fenitoina Fenitoina Fenitoina Fenitoina Fenitoina Fenitoina (Difenilhidantoina)(Difenilhidantoina)

-- controlul aritmiilorcontrolul aritmiilorcontrolul aritmiilorcontrolul aritmiilorcontrolul aritmiilorcontrolul aritmiilorcontrolul aritmiilorcontrolul aritmiilor induse de digitalice induse de digitalice induse de digitalice induse de digitalice induse de digitalice induse de digitalice induse de digitalice induse de digitalice şşşşşşşşi al celor ventriculare.i al celor ventriculare.i al celor ventriculare.i al celor ventriculare.i al celor ventriculare.i al celor ventriculare.i al celor ventriculare.i al celor ventriculare.
-- contracarează activită contracarează activită contracarează activită contracarează activită contracarează activită contracarează activită contracarează activită contracarează activităŃŃŃŃŃŃŃŃile ile ile ile ile ile ile ile aritmogene ale digitaliceloraritmogene ale digitaliceloraritmogene ale digitaliceloraritmogene ale digitaliceloraritmogene ale digitaliceloraritmogene ale digitaliceloraritmogene ale digitaliceloraritmogene ale digitalicelor,,,,,,,,
-- conservă răspunsul său  conservă răspunsul său  conservă răspunsul său  conservă răspunsul său  conservă răspunsul său  conservă răspunsul său  conservă răspunsul său  conservă răspunsul său inotropoinotropoinotropoinotropoinotropoinotropoinotropoinotropo--------pozitiv nealterat. pozitiv nealterat. pozitiv nealterat. pozitiv nealterat. pozitiv nealterat. pozitiv nealterat. pozitiv nealterat. pozitiv nealterat. 
-- când când când când când când când când potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃialele de membranăialele de membranăialele de membranăialele de membranăialele de membranăialele de membranăialele de membranăialele de membrană şşşşşşşşi i i i i i i i de acde acde acde acde acde acde acde acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt scăzutescăzutescăzutescăzutescăzutescăzutescăzutescăzute ((((((((îîîîîîîîn n n n n n n n 
hipokaliemie hipokaliemie hipokaliemie hipokaliemie hipokaliemie hipokaliemie hipokaliemie hipokaliemie şşşşşşşşi hipoxie)i hipoxie)i hipoxie)i hipoxie)i hipoxie)i hipoxie)i hipoxie)i hipoxie), f, f, f, f, f, f, f, fenitoina le amplifică pe ambeleenitoina le amplifică pe ambeleenitoina le amplifică pe ambeleenitoina le amplifică pe ambeleenitoina le amplifică pe ambeleenitoina le amplifică pe ambeleenitoina le amplifică pe ambeleenitoina le amplifică pe ambele, , , , , , , , 
contrabalasând efectul nedorit al digitalicelor.contrabalasând efectul nedorit al digitalicelor.contrabalasând efectul nedorit al digitalicelor.contrabalasând efectul nedorit al digitalicelor.contrabalasând efectul nedorit al digitalicelor.contrabalasând efectul nedorit al digitalicelor.contrabalasând efectul nedorit al digitalicelor.contrabalasând efectul nedorit al digitalicelor.
-- îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăţţţţţţţţesc esc esc esc esc esc esc esc conductanconductanconductanconductanconductanconductanconductanconductanŃŃŃŃŃŃŃŃa aa aa aa aa aa aa aa a--------ventriculară sau intraventricularăventriculară sau intraventricularăventriculară sau intraventricularăventriculară sau intraventricularăventriculară sau intraventricularăventriculară sau intraventricularăventriculară sau intraventricularăventriculară sau intraventriculară. . . . . . . . 
-- p.o. la câine:p.o. la câine:p.o. la câine:p.o. la câine:p.o. la câine:p.o. la câine:p.o. la câine:p.o. la câine: 20 mg/kgc20 mg/kgc20 mg/kgc20 mg/kgc20 mg/kgc20 mg/kgc20 mg/kgc20 mg/kgc, z, z, z, z, z, z, z, zilnic, pâilnic, pâilnic, pâilnic, pâilnic, pâilnic, pâilnic, pâilnic, până la amendarea semnelornă la amendarea semnelornă la amendarea semnelornă la amendarea semnelornă la amendarea semnelornă la amendarea semnelornă la amendarea semnelornă la amendarea semnelor. . . . . . . . 
-- i.v.: 5i.v.: 5i.v.: 5i.v.: 5i.v.: 5i.v.: 5i.v.: 5i.v.: 5--------10 mg/kgc,10 mg/kgc,10 mg/kgc,10 mg/kgc,10 mg/kgc,10 mg/kgc,10 mg/kgc,10 mg/kgc, lent, câteva minute.lent, câteva minute.lent, câteva minute.lent, câteva minute.lent, câteva minute.lent, câteva minute.lent, câteva minute.lent, câteva minute.



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

Propanololul Propanololul Propanololul Propanololul Propanololul Propanololul Propanololul Propanololul 

-- prototipul prototipul prototipul prototipul prototipul prototipul prototipul prototipul ββββββββ--------adrenoceptorului blocant, adrenoceptorului blocant, adrenoceptorului blocant, adrenoceptorului blocant, adrenoceptorului blocant, adrenoceptorului blocant, adrenoceptorului blocant, adrenoceptorului blocant, 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: tahicardia sinusalătahicardia sinusalătahicardia sinusalătahicardia sinusalătahicardia sinusalătahicardia sinusalătahicardia sinusalătahicardia sinusală,,,,,,,, flutter artrialflutter artrialflutter artrialflutter artrialflutter artrialflutter artrialflutter artrialflutter artrial, fibrila, fibrila, fibrila, fibrila, fibrila, fibrila, fibrila, fibrilaŃŃŃŃŃŃŃŃia atrialăia atrialăia atrialăia atrialăia atrialăia atrialăia atrialăia atrială, , , , , , , , aritmii aritmii aritmii aritmii aritmii aritmii aritmii aritmii 
ventriculare. ventriculare. ventriculare. ventriculare. ventriculare. ventriculare. ventriculare. ventriculare. 
-- remarcabilă activitateremarcabilă activitateremarcabilă activitateremarcabilă activitateremarcabilă activitateremarcabilă activitateremarcabilă activitateremarcabilă activitate anestezică anestezică anestezică anestezică anestezică anestezică anestezică anestezică localălocalălocalălocalălocalălocalălocalălocală. . . . . . . . 
-- când:când:când:când:când:când:când:când: cordul e agresat de catecolamine, anestezice cordul e agresat de catecolamine, anestezice cordul e agresat de catecolamine, anestezice cordul e agresat de catecolamine, anestezice cordul e agresat de catecolamine, anestezice cordul e agresat de catecolamine, anestezice cordul e agresat de catecolamine, anestezice cordul e agresat de catecolamine, anestezice 
halogenate, supradoze digitalice sau halogenate, supradoze digitalice sau halogenate, supradoze digitalice sau halogenate, supradoze digitalice sau halogenate, supradoze digitalice sau halogenate, supradoze digitalice sau halogenate, supradoze digitalice sau halogenate, supradoze digitalice sau îîîîîîîîn infarctul miocardic, n infarctul miocardic, n infarctul miocardic, n infarctul miocardic, n infarctul miocardic, n infarctul miocardic, n infarctul miocardic, n infarctul miocardic, 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: prelungirea perioadei refractare a nodului AV,prelungirea perioadei refractare a nodului AV,prelungirea perioadei refractare a nodului AV,prelungirea perioadei refractare a nodului AV,prelungirea perioadei refractare a nodului AV,prelungirea perioadei refractare a nodului AV,prelungirea perioadei refractare a nodului AV,prelungirea perioadei refractare a nodului AV,
-- efecte secundare:efecte secundare:efecte secundare:efecte secundare:efecte secundare:efecte secundare:efecte secundare:efecte secundare: vasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃie, bronhoconstricie, bronhoconstricie, bronhoconstricie, bronhoconstricie, bronhoconstricie, bronhoconstricie, bronhoconstricie, bronhoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, 
-- i.v. lent:i.v. lent:i.v. lent:i.v. lent:i.v. lent:i.v. lent:i.v. lent:i.v. lent: 0,10,10,10,10,10,10,10,1--------1 mg/kgc,1 mg/kgc,1 mg/kgc,1 mg/kgc,1 mg/kgc,1 mg/kgc,1 mg/kgc,1 mg/kgc, acestea pot fi mărite  acestea pot fi mărite  acestea pot fi mărite  acestea pot fi mărite  acestea pot fi mărite  acestea pot fi mărite  acestea pot fi mărite  acestea pot fi mărite îîîîîîîîn intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃii cu ii cu ii cu ii cu ii cu ii cu ii cu ii cu 
digitalice.digitalice.digitalice.digitalice.digitalice.digitalice.digitalice.digitalice.
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     3     3     3     3     3     3     3     3.  C.  C.  C.  C.  C.  C.  C.  Care afectează cordul are afectează cordul are afectează cordul are afectează cordul are afectează cordul are afectează cordul are afectează cordul are afectează cordul şşşşşşşşi vascularizai vascularizai vascularizai vascularizai vascularizai vascularizai vascularizai vascularizaŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia



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

AgoniAgoniAgoniAgoniAgoniAgoniAgoniAgonişşşşşşşştii tii tii tii tii tii tii tii şşşşşşşşi antagonii antagonii antagonii antagonii antagonii antagonii antagonii antagonişşşşşşşştii adrenoceptoritii adrenoceptoritii adrenoceptoritii adrenoceptoritii adrenoceptoritii adrenoceptoritii adrenoceptoritii adrenoceptori

AgenAgenAgenAgenAgenAgenAgenAgenŃŃŃŃŃŃŃŃi terapeutici folosii terapeutici folosii terapeutici folosii terapeutici folosii terapeutici folosii terapeutici folosii terapeutici folosii terapeutici folosiŃŃŃŃŃŃŃŃi ca: i ca: i ca: i ca: i ca: i ca: i ca: i ca: 
-- stimulanstimulanstimulanstimulanstimulanstimulanstimulanstimulanŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i circulatoricirculatoricirculatoricirculatoricirculatoricirculatoricirculatoricirculatori direcdirecdirecdirecdirecdirecdirecdirecŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii ai ai ai ai ai ai ai ai corduluicorduluicorduluicorduluicorduluicorduluicorduluicordului şşşşşşşşi i i i i i i i vaselor sanguinevaselor sanguinevaselor sanguinevaselor sanguinevaselor sanguinevaselor sanguinevaselor sanguinevaselor sanguine. . . . . . . . 

Sistemul simpaticSistemul simpaticSistemul simpaticSistemul simpaticSistemul simpaticSistemul simpaticSistemul simpaticSistemul simpatic = = = = = = = = rol majorrol majorrol majorrol majorrol majorrol majorrol majorrol major in coordonarea funcin coordonarea funcin coordonarea funcin coordonarea funcin coordonarea funcin coordonarea funcin coordonarea funcin coordonarea funcŃŃŃŃŃŃŃŃiei iei iei iei iei iei iei iei 
circulatorii la nevoile organismului, circulatorii la nevoile organismului, circulatorii la nevoile organismului, circulatorii la nevoile organismului, circulatorii la nevoile organismului, circulatorii la nevoile organismului, circulatorii la nevoile organismului, circulatorii la nevoile organismului, îîîîîîîîn principal prin:n principal prin:n principal prin:n principal prin:n principal prin:n principal prin:n principal prin:n principal prin:
-- ajustarea outputajustarea outputajustarea outputajustarea outputajustarea outputajustarea outputajustarea outputajustarea output--------lui cardiac, lui cardiac, lui cardiac, lui cardiac, lui cardiac, lui cardiac, lui cardiac, lui cardiac, 
-- modularea rateimodularea rateimodularea rateimodularea rateimodularea rateimodularea rateimodularea rateimodularea ratei şşşşşşşşi i i i i i i i forforforforforforforforŃŃŃŃŃŃŃŃei ei ei ei ei ei ei ei mumumumumumumumuşşşşşşşşchiului cardiacchiului cardiacchiului cardiacchiului cardiacchiului cardiacchiului cardiacchiului cardiacchiului cardiac



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

AdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalina
-- stimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulant circulator clasic, circulator clasic, circulator clasic, circulator clasic, circulator clasic, circulator clasic, circulator clasic, circulator clasic, agent presor,agent presor,agent presor,agent presor,agent presor,agent presor,agent presor,agent presor, când presiunea  când presiunea  când presiunea  când presiunea  când presiunea  când presiunea  când presiunea  când presiunea 
sanguină e scăzutăsanguină e scăzutăsanguină e scăzutăsanguină e scăzutăsanguină e scăzutăsanguină e scăzutăsanguină e scăzutăsanguină e scăzută
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează: : : : : : : : prin prin prin prin prin prin prin prin αααααααα şşşşşşşşi i i i i i i i ββββββββ-------- adrenoceptorii din adrenoceptorii din adrenoceptorii din adrenoceptorii din adrenoceptorii din adrenoceptorii din adrenoceptorii din adrenoceptorii din paturile vascularepaturile vascularepaturile vascularepaturile vascularepaturile vascularepaturile vascularepaturile vascularepaturile vasculare
-- crecrecrecrecrecrecrecreșșșșșșșștetetetetetetete rata rata rata rata rata rata rata rata şşşşşşşşi i i i i i i i forforforforforforforforŃŃŃŃŃŃŃŃa muschiuluia muschiuluia muschiuluia muschiuluia muschiuluia muschiuluia muschiuluia muschiului miocardic,miocardic,miocardic,miocardic,miocardic,miocardic,miocardic,miocardic,
InstaleazăInstaleazăInstaleazăInstaleazăInstaleazăInstaleazăInstaleazăInstalează::::::::
-- vasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃia:ia:ia:ia:ia:ia:ia:ia: pielii,pielii,pielii,pielii,pielii,pielii,pielii,pielii, intestinului intestinului intestinului intestinului intestinului intestinului intestinului intestinului şşşşşşşşi i i i i i i i venelor,venelor,venelor,venelor,venelor,venelor,venelor,venelor,
-- vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃia:ia:ia:ia:ia:ia:ia:ia: îîîîîîîîn n n n n n n n mumumumumumumumuşşşşşşşşchi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, 
-- ca ca ca ca ca ca ca ca îîîîîîîîn alte formen alte formen alte formen alte formen alte formen alte formen alte formen alte forme de de de de de de de de şşşşşşşşoc oc oc oc oc oc oc oc ►►►►►► corectarea hipovolemiilorcorectarea hipovolemiilorcorectarea hipovolemiilorcorectarea hipovolemiilorcorectarea hipovolemiilorcorectarea hipovolemiilorcorectarea hipovolemiilorcorectarea hipovolemiilor........

Noradrenalina Noradrenalina Noradrenalina Noradrenalina Noradrenalina Noradrenalina Noradrenalina Noradrenalina 
-- relativ selectivărelativ selectivărelativ selectivărelativ selectivărelativ selectivărelativ selectivărelativ selectivărelativ selectivă pt. pt. pt. pt. pt. pt. pt. pt. ββββββββ--------adrenoceptori,adrenoceptori,adrenoceptori,adrenoceptori,adrenoceptori,adrenoceptori,adrenoceptori,adrenoceptori,
-- mai degrabămai degrabămai degrabămai degrabămai degrabămai degrabămai degrabămai degrabă favorizant al vasoconstricfavorizant al vasoconstricfavorizant al vasoconstricfavorizant al vasoconstricfavorizant al vasoconstricfavorizant al vasoconstricfavorizant al vasoconstricfavorizant al vasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei decât decât decât decât decât decât decât decât cardiostimulant,cardiostimulant,cardiostimulant,cardiostimulant,cardiostimulant,cardiostimulant,cardiostimulant,cardiostimulant,
-- baroreceptorii incetinesc rata cordului via nervul vag.baroreceptorii incetinesc rata cordului via nervul vag.baroreceptorii incetinesc rata cordului via nervul vag.baroreceptorii incetinesc rata cordului via nervul vag.baroreceptorii incetinesc rata cordului via nervul vag.baroreceptorii incetinesc rata cordului via nervul vag.baroreceptorii incetinesc rata cordului via nervul vag.baroreceptorii incetinesc rata cordului via nervul vag.



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

IsoprenalinaIsoprenalinaIsoprenalinaIsoprenalinaIsoprenalinaIsoprenalinaIsoprenalinaIsoprenalina

-- foarte selectivă ptfoarte selectivă ptfoarte selectivă ptfoarte selectivă ptfoarte selectivă ptfoarte selectivă ptfoarte selectivă ptfoarte selectivă pt. . . . . . . . ββββββββ--------adrenoceptoriadrenoceptoriadrenoceptoriadrenoceptoriadrenoceptoriadrenoceptoriadrenoceptoriadrenoceptori,,,,,,,,
-- efectul:efectul:efectul:efectul:efectul:efectul:efectul:efectul: via răspuns  via răspuns  via răspuns  via răspuns  via răspuns  via răspuns  via răspuns  via răspuns inotropic inotropic inotropic inotropic inotropic inotropic inotropic inotropic şşşşşşşşi i i i i i i i cronotropic pozitivcronotropic pozitivcronotropic pozitivcronotropic pozitivcronotropic pozitivcronotropic pozitivcronotropic pozitivcronotropic pozitiv de la de la de la de la de la de la de la de la 
receptorii receptorii receptorii receptorii receptorii receptorii receptorii receptorii ββββββββ11111111--------miocardici. miocardici. miocardici. miocardici. miocardici. miocardici. miocardici. miocardici. 
-- ββββββββ22222222--------adrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptorii vor media vor media vor media vor media vor media vor media vor media vor media vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, îîîîîîîîn special n special n special n special n special n special n special n special îîîîîîîîn n n n n n n n 
mumumumumumumumuşşşşşşşşchii voluntari, iar efectele asupra presiunii sanguine sunt chii voluntari, iar efectele asupra presiunii sanguine sunt chii voluntari, iar efectele asupra presiunii sanguine sunt chii voluntari, iar efectele asupra presiunii sanguine sunt chii voluntari, iar efectele asupra presiunii sanguine sunt chii voluntari, iar efectele asupra presiunii sanguine sunt chii voluntari, iar efectele asupra presiunii sanguine sunt chii voluntari, iar efectele asupra presiunii sanguine sunt 
uuuuuuuuşşşşşşşşoare. oare. oare. oare. oare. oare. oare. oare. 
-- ββββββββ--------agoniagoniagoniagoniagoniagoniagoniagonişşşşşşşştiitiitiitiitiitiitiitii importanimportanimportanimportanimportanimportanimportanimportanŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă: : : : : : : : îîîîîîîîn reglarea bradicardiein reglarea bradicardiein reglarea bradicardiein reglarea bradicardiein reglarea bradicardiein reglarea bradicardiein reglarea bradicardiein reglarea bradicardiei, , , , , , , , de blocde blocde blocde blocde blocde blocde blocde bloc sau sau sau sau sau sau sau sau 
atacul cardiacatacul cardiacatacul cardiacatacul cardiacatacul cardiacatacul cardiacatacul cardiacatacul cardiac (de tip Adams(de tip Adams(de tip Adams(de tip Adams(de tip Adams(de tip Adams(de tip Adams(de tip Adams--------Stokes). Stokes). Stokes). Stokes). Stokes). Stokes). Stokes). Stokes). 

Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul Efectul de scurtă duratăde scurtă duratăde scurtă duratăde scurtă duratăde scurtă duratăde scurtă duratăde scurtă duratăde scurtă durată al adrenalinei, noradrenalinei al adrenalinei, noradrenalinei al adrenalinei, noradrenalinei al adrenalinei, noradrenalinei al adrenalinei, noradrenalinei al adrenalinei, noradrenalinei al adrenalinei, noradrenalinei al adrenalinei, noradrenalinei şşşşşşşşi i i i i i i i 
isoprenalinei le face isoprenalinei le face isoprenalinei le face isoprenalinei le face isoprenalinei le face isoprenalinei le face isoprenalinei le face isoprenalinei le face nepotrivite pentru efectele de lungănepotrivite pentru efectele de lungănepotrivite pentru efectele de lungănepotrivite pentru efectele de lungănepotrivite pentru efectele de lungănepotrivite pentru efectele de lungănepotrivite pentru efectele de lungănepotrivite pentru efectele de lungă        
duratăduratăduratăduratăduratăduratăduratădurată, dar pt. termen scurt , dar pt. termen scurt , dar pt. termen scurt , dar pt. termen scurt , dar pt. termen scurt , dar pt. termen scurt , dar pt. termen scurt , dar pt. termen scurt şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenŃŃŃŃŃŃŃŃe sunt cele mai e sunt cele mai e sunt cele mai e sunt cele mai e sunt cele mai e sunt cele mai e sunt cele mai e sunt cele mai 
recomandate. (recomandate. (recomandate. (recomandate. (recomandate. (recomandate. (recomandate. (recomandate. (intracardiac: 5ml/ 1:10.000 la câineintracardiac: 5ml/ 1:10.000 la câineintracardiac: 5ml/ 1:10.000 la câineintracardiac: 5ml/ 1:10.000 la câineintracardiac: 5ml/ 1:10.000 la câineintracardiac: 5ml/ 1:10.000 la câineintracardiac: 5ml/ 1:10.000 la câineintracardiac: 5ml/ 1:10.000 la câine).).).).).).).).
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Isoxuprinul Isoxuprinul Isoxuprinul Isoxuprinul Isoxuprinul Isoxuprinul Isoxuprinul Isoxuprinul 

(Dilavase, Duvadilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran)(Dilavase, Duvadilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran)

-- un un un un un un un un ββββββββ--------agonistagonistagonistagonistagonistagonistagonistagonist utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat îîîîîîîîn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umană, , , , , , , , 

-- bun vasodilatator,bun vasodilatator,bun vasodilatator,bun vasodilatator,bun vasodilatator,bun vasodilatator,bun vasodilatator,bun vasodilatator, îîîîîîîîn tratamentul afecn tratamentul afecn tratamentul afecn tratamentul afecn tratamentul afecn tratamentul afecn tratamentul afecn tratamentul afecţţţţţţţţ. naviculare la cabaline. naviculare la cabaline. naviculare la cabaline. naviculare la cabaline. naviculare la cabaline. naviculare la cabaline. naviculare la cabaline. naviculare la cabaline

MethoxaminaMethoxaminaMethoxaminaMethoxaminaMethoxaminaMethoxaminaMethoxaminaMethoxamina
-- αααααααα--------agonistagonistagonistagonistagonistagonistagonistagonist eficienteficienteficienteficienteficienteficienteficienteficient cu cu cu cu cu cu cu cu activitate de duratăactivitate de duratăactivitate de duratăactivitate de duratăactivitate de duratăactivitate de duratăactivitate de duratăactivitate de durată. . . . . . . . 

-- efect efect efect efect efect efect efect efect cardiopresor considerabilcardiopresor considerabilcardiopresor considerabilcardiopresor considerabilcardiopresor considerabilcardiopresor considerabilcardiopresor considerabilcardiopresor considerabil, adesea , adesea , adesea , adesea , adesea , adesea , adesea , adesea îîîîîîîînsonsonsonsonsonsonsonsoŃŃŃŃŃŃŃŃit de it de it de it de it de it de it de it de bradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardiebradicardie

-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiunea directăiunea directăiunea directăiunea directăiunea directăiunea directăiunea directăiunea directă =  =  =  =  =  =  =  = utilă utilă utilă utilă utilă utilă utilă utilă îîîîîîîîn n n n n n n n hipotensiunile progresive severehipotensiunile progresive severehipotensiunile progresive severehipotensiunile progresive severehipotensiunile progresive severehipotensiunile progresive severehipotensiunile progresive severehipotensiunile progresive severe din din din din din din din din 
anestezie.anestezie.anestezie.anestezie.anestezie.anestezie.anestezie.anestezie.
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MetaraminolulMetaraminolulMetaraminolulMetaraminolulMetaraminolulMetaraminolulMetaraminolulMetaraminolul

-- αααααααα--------agonistagonistagonistagonistagonistagonistagonistagonist cu cu cu cu cu cu cu cu efecte directeefecte directeefecte directeefecte directeefecte directeefecte directeefecte directeefecte directe şşşşşşşşi i i i i i i i indirecte indirecte indirecte indirecte indirecte indirecte indirecte indirecte asupra cordului. asupra cordului. asupra cordului. asupra cordului. asupra cordului. asupra cordului. asupra cordului. asupra cordului. 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune de durată puternicăiune de durată puternicăiune de durată puternicăiune de durată puternicăiune de durată puternicăiune de durată puternicăiune de durată puternicăiune de durată puternică de de de de de de de de o orăo orăo orăo orăo orăo orăo orăo oră,,,,,,,, după administrări  după administrări  după administrări  după administrări  după administrări  după administrări  după administrări  după administrări i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: căderea dramatică a tensiunii  căderea dramatică a tensiunii  căderea dramatică a tensiunii  căderea dramatică a tensiunii  căderea dramatică a tensiunii  căderea dramatică a tensiunii  căderea dramatică a tensiunii  căderea dramatică a tensiunii (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. pancreatita acută la pancreatita acută la pancreatita acută la pancreatita acută la pancreatita acută la pancreatita acută la pancreatita acută la pancreatita acută la 
câine, sau câine, sau câine, sau câine, sau câine, sau câine, sau câine, sau câine, sau îîîîîîîîn n n n n n n n şşşşşşşşocurile anafilactice).ocurile anafilactice).ocurile anafilactice).ocurile anafilactice).ocurile anafilactice).ocurile anafilactice).ocurile anafilactice).ocurile anafilactice).

Dopamina Dopamina Dopamina Dopamina Dopamina Dopamina Dopamina Dopamina şşşşşşşşi dobutaminai dobutaminai dobutaminai dobutaminai dobutaminai dobutaminai dobutaminai dobutamina
-- vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare: teritoriile splachnice coronare teritoriile splachnice coronare teritoriile splachnice coronare teritoriile splachnice coronare teritoriile splachnice coronare teritoriile splachnice coronare teritoriile splachnice coronare teritoriile splachnice coronare şşşşşşşşi renale.i renale.i renale.i renale.i renale.i renale.i renale.i renale.
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: asupra populaasupra populaasupra populaasupra populaasupra populaasupra populaasupra populaasupra populaŃŃŃŃŃŃŃŃiei iei iei iei iei iei iei iei receptorilor miocardicireceptorilor miocardicireceptorilor miocardicireceptorilor miocardicireceptorilor miocardicireceptorilor miocardicireceptorilor miocardicireceptorilor miocardici--------D1D1D1D1D1D1D1D1, c, c, c, c, c, c, c, ce e e e e e e e 
mediază mediază mediază mediază mediază mediază mediază mediază crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşterea forterea forterea forterea forterea forterea forterea forterea forŃŃŃŃŃŃŃŃeieieieieieieiei contraccontraccontraccontraccontraccontraccontraccontracŃŃŃŃŃŃŃŃiei (nu iei (nu iei (nu iei (nu iei (nu iei (nu iei (nu iei (nu şşşşşşşşi rata), prin i rata), prin i rata), prin i rata), prin i rata), prin i rata), prin i rata), prin i rata), prin 
medierea adenilciclazei. medierea adenilciclazei. medierea adenilciclazei. medierea adenilciclazei. medierea adenilciclazei. medierea adenilciclazei. medierea adenilciclazei. medierea adenilciclazei. 
-- amplifică amplifică amplifică amplifică amplifică amplifică amplifică amplifică: : : : : : : : returul venosreturul venosreturul venosreturul venosreturul venosreturul venosreturul venosreturul venos şşşşşşşşi i i i i i i i outputoutputoutputoutputoutputoutputoutputoutput--------ul cardiacul cardiacul cardiacul cardiacul cardiacul cardiacul cardiacul cardiac fără a cre fără a cre fără a cre fără a cre fără a cre fără a cre fără a cre fără a creşşşşşşşşte te te te te te te te 
rata contracrata contracrata contracrata contracrata contracrata contracrata contracrata contracŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei = scade riscul disaritmiilor sau fibrila= scade riscul disaritmiilor sau fibrila= scade riscul disaritmiilor sau fibrila= scade riscul disaritmiilor sau fibrila= scade riscul disaritmiilor sau fibrila= scade riscul disaritmiilor sau fibrila= scade riscul disaritmiilor sau fibrila= scade riscul disaritmiilor sau fibrilaŃŃŃŃŃŃŃŃiilor iilor iilor iilor iilor iilor iilor iilor 
ventriculare. ventriculare. ventriculare. ventriculare. ventriculare. ventriculare. ventriculare. ventriculare. 
Dezavantaj major:Dezavantaj major:Dezavantaj major:Dezavantaj major:Dezavantaj major:Dezavantaj major:Dezavantaj major:Dezavantaj major: inhibă eliberarea noradrenalineiinhibă eliberarea noradrenalineiinhibă eliberarea noradrenalineiinhibă eliberarea noradrenalineiinhibă eliberarea noradrenalineiinhibă eliberarea noradrenalineiinhibă eliberarea noradrenalineiinhibă eliberarea noradrenalinei........
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DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii xantiniciii xantiniciii xantiniciii xantiniciii xantiniciii xantiniciii xantiniciii xantinici

Alcaloizii:Alcaloizii:Alcaloizii:Alcaloizii:Alcaloizii:Alcaloizii:Alcaloizii:Alcaloizii: cafeina, cafeina, cafeina, cafeina, cafeina, cafeina, cafeina, cafeina, teofilina teofilina teofilina teofilina teofilina teofilina teofilina teofilina şşşşşşşşi i i i i i i i teobromina,teobromina,teobromina,teobromina,teobromina,teobromina,teobromina,teobromina,
-- şşşşşşşşi activitate:i activitate:i activitate:i activitate:i activitate:i activitate:i activitate:i activitate: vasodilatatoare perifericăvasodilatatoare perifericăvasodilatatoare perifericăvasodilatatoare perifericăvasodilatatoare perifericăvasodilatatoare perifericăvasodilatatoare perifericăvasodilatatoare periferică şşşşşşşşi i i i i i i i coronarianăcoronarianăcoronarianăcoronarianăcoronarianăcoronarianăcoronarianăcoronariană. . . . . . . . 
Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:Dezavantaj:

-- iritaniritaniritaniritaniritaniritaniritaniritanŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i şşşşşşşşi au o solubilitate scăzutăi au o solubilitate scăzutăi au o solubilitate scăzutăi au o solubilitate scăzutăi au o solubilitate scăzutăi au o solubilitate scăzutăi au o solubilitate scăzutăi au o solubilitate scăzută, , , , , , , , 
-- ceea ce a determinat apariceea ce a determinat apariceea ce a determinat apariceea ce a determinat apariceea ce a determinat apariceea ce a determinat apariceea ce a determinat apariceea ce a determinat apariŃŃŃŃŃŃŃŃia compuia compuia compuia compuia compuia compuia compuia compuşşşşşşşşilor mai solubili:ilor mai solubili:ilor mai solubili:ilor mai solubili:ilor mai solubili:ilor mai solubili:ilor mai solubili:ilor mai solubili:

-- aminofilinaaminofilinaaminofilinaaminofilinaaminofilinaaminofilinaaminofilinaaminofilina ( ( ( ( ( ( ( (teofilină teofilină teofilină teofilină teofilină teofilină teofilină teofilină + e+ e+ e+ e+ e+ e+ e+ etilendiamină tilendiamină tilendiamină tilendiamină tilendiamină tilendiamină tilendiamină tilendiamină îîîîîîîîn sol injectabile), n sol injectabile), n sol injectabile), n sol injectabile), n sol injectabile), n sol injectabile), n sol injectabile), n sol injectabile), 
-- etamfilina etamfilina etamfilina etamfilina etamfilina etamfilina etamfilina etamfilina şşşşşşşşi diprofilina,i diprofilina,i diprofilina,i diprofilina,i diprofilina,i diprofilina,i diprofilina,i diprofilina, tot derivatot derivatot derivatot derivatot derivatot derivatot derivatot derivaŃŃŃŃŃŃŃŃi a.i a.i a.i a.i a.i a.i a.i a.u.v. u.v. u.v. u.v. u.v. u.v. u.v. u.v. de teofilinăde teofilinăde teofilinăde teofilinăde teofilinăde teofilinăde teofilinăde teofilină, , , , , , , , 
-- activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate: stimulantăstimulantăstimulantăstimulantăstimulantăstimulantăstimulantăstimulantă miocardică miocardică miocardică miocardică miocardică miocardică miocardică miocardică, , , , , , , , diureticădiureticădiureticădiureticădiureticădiureticădiureticădiuretică,,,,,,,, respiratorierespiratorierespiratorierespiratorierespiratorierespiratorierespiratorierespiratorie şşşşşşşşi i i i i i i i 
vasomotorie blândăvasomotorie blândăvasomotorie blândăvasomotorie blândăvasomotorie blândăvasomotorie blândăvasomotorie blândăvasomotorie blândă. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: stadiile acute ale stadiile acute ale stadiile acute ale stadiile acute ale stadiile acute ale stadiile acute ale stadiile acute ale stadiile acute ale cordului decompensat,cordului decompensat,cordului decompensat,cordului decompensat,cordului decompensat,cordului decompensat,cordului decompensat,cordului decompensat,
-- ca ca ca ca ca ca ca ca adjuvanteadjuvanteadjuvanteadjuvanteadjuvanteadjuvanteadjuvanteadjuvante îîîîîîîîn terapia majoră cu digitalicele glicozidicen terapia majoră cu digitalicele glicozidicen terapia majoră cu digitalicele glicozidicen terapia majoră cu digitalicele glicozidicen terapia majoră cu digitalicele glicozidicen terapia majoră cu digitalicele glicozidicen terapia majoră cu digitalicele glicozidicen terapia majoră cu digitalicele glicozidice.  .  .  .  .  .  .  .  
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�� SSSSSSSSubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeeelelelelelelelele vasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoarevasodilatatoare
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a. Vasodilatatorii artrialia. Vasodilatatorii artrialia. Vasodilatatorii artrialia. Vasodilatatorii artrialia. Vasodilatatorii artrialia. Vasodilatatorii artrialia. Vasodilatatorii artrialia. Vasodilatatorii artriali

Hidralazina Hidralazina Hidralazina Hidralazina Hidralazina Hidralazina Hidralazina Hidralazina (Hydrapress)(Hydrapress)

-- prin:prin:prin:prin:prin:prin:prin:prin: inhibarea fluxului de Cainhibarea fluxului de Cainhibarea fluxului de Cainhibarea fluxului de Cainhibarea fluxului de Cainhibarea fluxului de Cainhibarea fluxului de Cainhibarea fluxului de Ca++++++++++++++++ îîîîîîîîn celulăn celulăn celulăn celulăn celulăn celulăn celulăn celulă, urmat de relaxare. , urmat de relaxare. , urmat de relaxare. , urmat de relaxare. , urmat de relaxare. , urmat de relaxare. , urmat de relaxare. , urmat de relaxare. 
-- alt mecanism:alt mecanism:alt mecanism:alt mecanism:alt mecanism:alt mecanism:alt mecanism:alt mecanism: conversia la NO conversia la NO conversia la NO conversia la NO conversia la NO conversia la NO conversia la NO conversia la NO şşşşşşşşi crei crei crei crei crei crei crei creşşşşşşşşterea GMPterea GMPterea GMPterea GMPterea GMPterea GMPterea GMPterea GMP--------cccccccc = = = = = = = = efecteefecteefecteefecteefecteefecteefecteefecte
iontrope pozitive:iontrope pozitive:iontrope pozitive:iontrope pozitive:iontrope pozitive:iontrope pozitive:iontrope pozitive:iontrope pozitive: stimularea adenilciclazei, prin intermediul stimularea adenilciclazei, prin intermediul stimularea adenilciclazei, prin intermediul stimularea adenilciclazei, prin intermediul stimularea adenilciclazei, prin intermediul stimularea adenilciclazei, prin intermediul stimularea adenilciclazei, prin intermediul stimularea adenilciclazei, prin intermediul 
ββββββββ--------receptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilorreceptorilor

-- la:la:la:la:la:la:la:la: câini bătrâni câini bătrâni câini bătrâni câini bătrâni câini bătrâni câini bătrâni câini bătrâni câini bătrâni îîîîîîîîn criza hipertensivăn criza hipertensivăn criza hipertensivăn criza hipertensivăn criza hipertensivăn criza hipertensivăn criza hipertensivăn criza hipertensivă = = = = = = = = presiunea arterială va presiunea arterială va presiunea arterială va presiunea arterială va presiunea arterială va presiunea arterială va presiunea arterială va presiunea arterială va 
fi scăzută rapidfi scăzută rapidfi scăzută rapidfi scăzută rapidfi scăzută rapidfi scăzută rapidfi scăzută rapidfi scăzută rapid,,,,,,,, la la la la la la la la fel fel fel fel fel fel fel fel şşşşşşşşi rezisteni rezisteni rezisteni rezisteni rezisteni rezisteni rezisteni rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃaaaaaaaa sistemică  sistemică  sistemică  sistemică  sistemică  sistemică  sistemică  sistemică = = = = = = = = cresc cresc cresc cresc cresc cresc cresc cresc 
performanperformanperformanperformanperformanperformanperformanperformanŃŃŃŃŃŃŃŃele cardiace.ele cardiace.ele cardiace.ele cardiace.ele cardiace.ele cardiace.ele cardiace.ele cardiace.

-- bine absorbitbine absorbitbine absorbitbine absorbitbine absorbitbine absorbitbine absorbitbine absorbit atât la om cât atât la om cât atât la om cât atât la om cât atât la om cât atât la om cât atât la om cât atât la om cât şşşşşşşşi la câine. i la câine. i la câine. i la câine. i la câine. i la câine. i la câine. i la câine. 
-- eliminare:eliminare:eliminare:eliminare:eliminare:eliminare:eliminare:eliminare: pepepepepepepepe cale renală cale renală cale renală cale renală cale renală cale renală cale renală cale renală, prin acetilare, la câine (deficitar , prin acetilare, la câine (deficitar , prin acetilare, la câine (deficitar , prin acetilare, la câine (deficitar , prin acetilare, la câine (deficitar , prin acetilare, la câine (deficitar , prin acetilare, la câine (deficitar , prin acetilare, la câine (deficitar îîîîîîîîn n n n n n n n 
acetilare) acetilare) acetilare) acetilare) acetilare) acetilare) acetilare) acetilare) pasajul renal nu este important. pasajul renal nu este important. pasajul renal nu este important. pasajul renal nu este important. pasajul renal nu este important. pasajul renal nu este important. pasajul renal nu este important. pasajul renal nu este important. 

-- uzul:uzul:uzul:uzul:uzul:uzul:uzul:uzul: legat de legat de legat de legat de legat de legat de legat de legat de intoleranintoleranintoleranintoleranintoleranintoleranintoleranintoleranŃŃŃŃŃŃŃŃa faa faa faa faa faa faa faa faŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă de enzima convertoare a de enzima convertoare a de enzima convertoare a de enzima convertoare a de enzima convertoare a de enzima convertoare a de enzima convertoare a de enzima convertoare a 
angiotensinei (ACE) un remediu mult mai noi angiotensinei (ACE) un remediu mult mai noi angiotensinei (ACE) un remediu mult mai noi angiotensinei (ACE) un remediu mult mai noi angiotensinei (ACE) un remediu mult mai noi angiotensinei (ACE) un remediu mult mai noi angiotensinei (ACE) un remediu mult mai noi angiotensinei (ACE) un remediu mult mai noi şşşşşşşşi care a i care a i care a i care a i care a i care a i care a i care a 
îîîîîîîînlocuit nlocuit nlocuit nlocuit nlocuit nlocuit nlocuit nlocuit şşşşşşşşi la animale uzul hidralazinei.i la animale uzul hidralazinei.i la animale uzul hidralazinei.i la animale uzul hidralazinei.i la animale uzul hidralazinei.i la animale uzul hidralazinei.i la animale uzul hidralazinei.i la animale uzul hidralazinei.
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DiazoxidulDiazoxidulDiazoxidulDiazoxidulDiazoxidulDiazoxidulDiazoxidulDiazoxidul

-- un alt un alt un alt un alt un alt un alt un alt un alt dilatator arterialdilatator arterialdilatator arterialdilatator arterialdilatator arterialdilatator arterialdilatator arterialdilatator arterial dar dar dar dar dar dar dar dar nonnonnonnonnonnonnonnon--------diureticdiureticdiureticdiureticdiureticdiureticdiureticdiuretic din familia din familia din familia din familia din familia din familia din familia din familia 
benzotiadiazinicelorbenzotiadiazinicelorbenzotiadiazinicelorbenzotiadiazinicelorbenzotiadiazinicelorbenzotiadiazinicelorbenzotiadiazinicelorbenzotiadiazinicelor. . . . . . . . 
determinădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădetermină::::::::

-- hiperglicemie,hiperglicemie,hiperglicemie,hiperglicemie,hiperglicemie,hiperglicemie,hiperglicemie,hiperglicemie,
-- hiperuricemiehiperuricemiehiperuricemiehiperuricemiehiperuricemiehiperuricemiehiperuricemiehiperuricemie şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- retenretenretenretenretenretenretenretenŃŃŃŃŃŃŃŃie sodicăie sodicăie sodicăie sodicăie sodicăie sodicăie sodicăie sodică........

Deocamdată Deocamdată Deocamdată Deocamdată Deocamdată Deocamdată Deocamdată Deocamdată se studiază efectele acestuia pe câinese studiază efectele acestuia pe câinese studiază efectele acestuia pe câinese studiază efectele acestuia pe câinese studiază efectele acestuia pe câinese studiază efectele acestuia pe câinese studiază efectele acestuia pe câinese studiază efectele acestuia pe câine..
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b. Blocanb. Blocanb. Blocanb. Blocanb. Blocanb. Blocanb. Blocanb. BlocanŃŃŃŃŃŃŃŃii canalelor de calciuii canalelor de calciuii canalelor de calciuii canalelor de calciuii canalelor de calciuii canalelor de calciuii canalelor de calciuii canalelor de calciu

-- confundaconfundaconfundaconfundaconfundaconfundaconfundaconfundaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i cu antagonicu antagonicu antagonicu antagonicu antagonicu antagonicu antagonicu antagonişşşşşşşştiitiitiitiitiitiitiitii CaCaCaCaCaCaCaCa++++++++++++++++ dedededededededeşşşşşşşşi nui nui nui nui nui nui nui nu--------l antagonizează directl antagonizează directl antagonizează directl antagonizează directl antagonizează directl antagonizează directl antagonizează directl antagonizează direct
-- asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra: canalelor Vcanalelor Vcanalelor Vcanalelor Vcanalelor Vcanalelor Vcanalelor Vcanalelor V--------dependentedependentedependentedependentedependentedependentedependentedependente din cel din cel din cel din cel din cel din cel din cel din cel. m. m. m. m. m. m. m. mm. m. m. m. m. m. m. m. netedă cardiacănetedă cardiacănetedă cardiacănetedă cardiacănetedă cardiacănetedă cardiacănetedă cardiacănetedă cardiacă, , , , , , , , 
inhibânduinhibânduinhibânduinhibânduinhibânduinhibânduinhibânduinhibându--------lelelelelelelele chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar şşşşşşşşi i i i i i i i la concentrala concentrala concentrala concentrala concentrala concentrala concentrala concentraŃŃŃŃŃŃŃŃii miciii miciii miciii miciii miciii miciii miciii mici ( ( ( ( ( ( ( (mai mici decât cele mai mici decât cele mai mici decât cele mai mici decât cele mai mici decât cele mai mici decât cele mai mici decât cele mai mici decât cele 
necesare eliberării calciului intracelularnecesare eliberării calciului intracelularnecesare eliberării calciului intracelularnecesare eliberării calciului intracelularnecesare eliberării calciului intracelularnecesare eliberării calciului intracelularnecesare eliberării calciului intracelularnecesare eliberării calciului intracelular). ). ). ). ). ). ). ). 
-- îîîîîîîîn sistemul cardion sistemul cardion sistemul cardion sistemul cardion sistemul cardion sistemul cardion sistemul cardion sistemul cardio--------vascular există vascular există vascular există vascular există vascular există vascular există vascular există vascular există cel pucel pucel pucel pucel pucel pucel pucel puŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in trei canaletrei canaletrei canaletrei canaletrei canaletrei canaletrei canaletrei canale voltaj voltaj voltaj voltaj voltaj voltaj voltaj voltaj 
dependente dependente dependente dependente dependente dependente dependente dependente diferite diferite diferite diferite diferite diferite diferite diferite prin:prin:prin:prin:prin:prin:prin:prin: conductanconductanconductanconductanconductanconductanconductanconductanŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a şşşşşşşşi sensibilitate electricăi sensibilitate electricăi sensibilitate electricăi sensibilitate electricăi sensibilitate electricăi sensibilitate electricăi sensibilitate electricăi sensibilitate electrică.    .    .    .    .    .    .    .    
AcesteaAcesteaAcesteaAcesteaAcesteaAcesteaAcesteaAcestea sunt: sunt: sunt: sunt: sunt: sunt: sunt: sunt: T,T,T,T,T,T,T,T, N N N N N N N N şşşşşşşşi i i i i i i i L.L.L.L.L.L.L.L.

-- clinic:clinic:clinic:clinic:clinic:clinic:clinic:clinic: blocanblocanblocanblocanblocanblocanblocanblocanŃŃŃŃŃŃŃŃii canalelor de Caii canalelor de Caii canalelor de Caii canalelor de Caii canalelor de Caii canalelor de Caii canalelor de Caii canalelor de Ca++++++++++++++++ = = = = = = = = blochează exclusiv tipul Lblochează exclusiv tipul Lblochează exclusiv tipul Lblochează exclusiv tipul Lblochează exclusiv tipul Lblochează exclusiv tipul Lblochează exclusiv tipul Lblochează exclusiv tipul L........        
  Ele se clasifică   Ele se clasifică   Ele se clasifică   Ele se clasifică   Ele se clasifică   Ele se clasifică   Ele se clasifică   Ele se clasifică îîîîîîîîn n n n n n n n trei grupe:trei grupe:trei grupe:trei grupe:trei grupe:trei grupe:trei grupe:trei grupe:
-- fenilalkilfenilalkilfenilalkilfenilalkilfenilalkilfenilalkilfenilalkilfenilalkil--------amine amine amine amine amine amine amine amine (Verapamil),(Verapamil),

-- benzotiazepine benzotiazepine benzotiazepine benzotiazepine benzotiazepine benzotiazepine benzotiazepine benzotiazepine (Dilthiazem),(Dilthiazem),
-- dihidropiridine dihidropiridine dihidropiridine dihidropiridine dihidropiridine dihidropiridine dihidropiridine dihidropiridine (Nifedipin, Amlopidin)(Nifedipin, Amlopidin)

Ordinea Ordinea Ordinea Ordinea Ordinea Ordinea Ordinea Ordinea vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare:vasodilatatoare: Nifedipin Nifedipin Nifedipin Nifedipin Nifedipin Nifedipin Nifedipin Nifedipin >>>>>>>> Verapamil Verapamil Verapamil Verapamil Verapamil Verapamil Verapamil Verapamil >>>>>>>> DilthiazemDilthiazemDilthiazemDilthiazemDilthiazemDilthiazemDilthiazemDilthiazem

reprezentant nou:reprezentant nou:reprezentant nou:reprezentant nou:reprezentant nou:reprezentant nou:reprezentant nou:reprezentant nou: primul blocant primul blocant primul blocant primul blocant primul blocant primul blocant primul blocant primul blocant al canalelor Tal canalelor Tal canalelor Tal canalelor Tal canalelor Tal canalelor Tal canalelor Tal canalelor T = = = = = = = = mibefradilulmibefradilulmibefradilulmibefradilulmibefradilulmibefradilulmibefradilulmibefradilul
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VerapamilulVerapamilulVerapamilulVerapamilulVerapamilulVerapamilulVerapamilulVerapamilul

-- derivat de papaverină derivat de papaverină derivat de papaverină derivat de papaverină derivat de papaverină derivat de papaverină derivat de papaverină derivat de papaverină,,,,,,,,
-- utilizat iniutilizat iniutilizat iniutilizat iniutilizat iniutilizat iniutilizat iniutilizat iniŃŃŃŃŃŃŃŃial la om, ca ial la om, ca ial la om, ca ial la om, ca ial la om, ca ial la om, ca ial la om, ca ial la om, ca dilatator al vaselor coronaredilatator al vaselor coronaredilatator al vaselor coronaredilatator al vaselor coronaredilatator al vaselor coronaredilatator al vaselor coronaredilatator al vaselor coronaredilatator al vaselor coronare şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 
prevenirea aritmiilorprevenirea aritmiilorprevenirea aritmiilorprevenirea aritmiilorprevenirea aritmiilorprevenirea aritmiilorprevenirea aritmiilorprevenirea aritmiilor de origine atrială de origine atrială de origine atrială de origine atrială de origine atrială de origine atrială de origine atrială de origine atrială........
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: blocarea canalelor de Cablocarea canalelor de Cablocarea canalelor de Cablocarea canalelor de Cablocarea canalelor de Cablocarea canalelor de Cablocarea canalelor de Cablocarea canalelor de Ca++++++++++++++++ şşşşşşşşi i i i i i i i scăderea ratei scăderea ratei scăderea ratei scăderea ratei scăderea ratei scăderea ratei scăderea ratei scăderea ratei 
conductibilităconductibilităconductibilităconductibilităconductibilităconductibilităconductibilităconductibilităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii şşşşşşşşi i i i i i i i frecvenfrecvenfrecvenfrecvenfrecvenfrecvenfrecvenfrecvenŃŃŃŃŃŃŃŃei cardiaceei cardiaceei cardiaceei cardiaceei cardiaceei cardiaceei cardiaceei cardiace, via , via , via , via , via , via , via , via nodul AV. nodul AV. nodul AV. nodul AV. nodul AV. nodul AV. nodul AV. nodul AV. 
-- rata cardiacă scade rata cardiacă scade rata cardiacă scade rata cardiacă scade rata cardiacă scade rata cardiacă scade rata cardiacă scade rata cardiacă scade, u, u, u, u, u, u, u, urmarea vasodilatării arteriolelorrmarea vasodilatării arteriolelorrmarea vasodilatării arteriolelorrmarea vasodilatării arteriolelorrmarea vasodilatării arteriolelorrmarea vasodilatării arteriolelorrmarea vasodilatării arteriolelorrmarea vasodilatării arteriolelor........
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c. Inhibitorii c. Inhibitorii c. Inhibitorii c. Inhibitorii c. Inhibitorii c. Inhibitorii c. Inhibitorii c. Inhibitorii 
enzimelor convertoare ale angiotensinei (ACE)enzimelor convertoare ale angiotensinei (ACE)

-- rol:rol:rol:rol:rol:rol:rol:rol: vasodilatatorvasodilatatorvasodilatatorvasodilatatorvasodilatatorvasodilatatorvasodilatatorvasodilatator șșșșșșșși răspund i răspund i răspund i răspund i răspund i răspund i răspund i răspund neuroneuroneuroneuroneuroneuroneuroneuro--------hormonalhormonalhormonalhormonalhormonalhormonalhormonalhormonal şşşşşşşşi i i i i i i i compensator compensator compensator compensator compensator compensator compensator compensator 
de de de de de de de de insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienŃŃŃŃŃŃŃŃa cardiacăa cardiacăa cardiacăa cardiacăa cardiacăa cardiacăa cardiacăa cardiacă. . . . . . . . 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează asupra corduluiionează asupra corduluiionează asupra corduluiionează asupra corduluiionează asupra corduluiionează asupra corduluiionează asupra corduluiionează asupra cordului: : : : : : : : îîîîîîîîn mod direct. n mod direct. n mod direct. n mod direct. n mod direct. n mod direct. n mod direct. n mod direct. 
-- perfuzarea redusă renalăperfuzarea redusă renalăperfuzarea redusă renalăperfuzarea redusă renalăperfuzarea redusă renalăperfuzarea redusă renalăperfuzarea redusă renalăperfuzarea redusă renală îîîîîîîînsonsonsonsonsonsonsonsoŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeeeşşşşşşşşte te te te te te te te scăderea outputuluiscăderea outputuluiscăderea outputuluiscăderea outputuluiscăderea outputuluiscăderea outputuluiscăderea outputuluiscăderea outputului
cardiaccardiaccardiaccardiaccardiaccardiaccardiaccardiac = = = = = = = = eliberarea renineieliberarea renineieliberarea renineieliberarea renineieliberarea renineieliberarea renineieliberarea renineieliberarea reninei din rinichi din rinichi din rinichi din rinichi din rinichi din rinichi din rinichi din rinichi îîîîîîîîn circulan circulan circulan circulan circulan circulan circulan circulaŃŃŃŃŃŃŃŃie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. 
-- determinădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădetermină:::::::: sinteza angiotensinei I,sinteza angiotensinei I,sinteza angiotensinei I,sinteza angiotensinei I,sinteza angiotensinei I,sinteza angiotensinei I,sinteza angiotensinei I,sinteza angiotensinei I, ►►►► angiotensina IIangiotensina IIangiotensina IIangiotensina IIangiotensina IIangiotensina IIangiotensina IIangiotensina II îîîîîîîîn n n n n n n n 
plămâni plămâni plămâni plămâni plămâni plămâni plămâni plămâni ======== rol: a menrol: a menrol: a menrol: a menrol: a menrol: a menrol: a menrol: a menŃŃŃŃŃŃŃŃine volumul cardiac ine volumul cardiac ine volumul cardiac ine volumul cardiac ine volumul cardiac ine volumul cardiac ine volumul cardiac ine volumul cardiac şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienŃŃŃŃŃŃŃŃa CV a CV a CV a CV a CV a CV a CV a CV 
-- volumul de sângevolumul de sângevolumul de sângevolumul de sângevolumul de sângevolumul de sângevolumul de sângevolumul de sânge = = = = = = = = crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşte datorită eliberării aldosteronuluite datorită eliberării aldosteronuluite datorită eliberării aldosteronuluite datorită eliberării aldosteronuluite datorită eliberării aldosteronuluite datorită eliberării aldosteronuluite datorită eliberării aldosteronuluite datorită eliberării aldosteronului şşşşşşşşi i i i i i i i 
consecutiv retenconsecutiv retenconsecutiv retenconsecutiv retenconsecutiv retenconsecutiv retenconsecutiv retenconsecutiv retenŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei apei apei apei apei apei apei apei apei şşşşşşşşi sărurilori sărurilori sărurilori sărurilori sărurilori sărurilori sărurilori sărurilor........
-- angiotensina IIangiotensina IIangiotensina IIangiotensina IIangiotensina IIangiotensina IIangiotensina IIangiotensina II = = = = = = = = vasoconstrictor puternic,vasoconstrictor puternic,vasoconstrictor puternic,vasoconstrictor puternic,vasoconstrictor puternic,vasoconstrictor puternic,vasoconstrictor puternic,vasoconstrictor puternic, crecrecrecrecrecrecrecreșșșșșșșște rezistente rezistente rezistente rezistente rezistente rezistente rezistente rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a 
vascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvasculară = = = = = = = = menmenmenmenmenmenmenmenŃŃŃŃŃŃŃŃinerea torentului sanguininerea torentului sanguininerea torentului sanguininerea torentului sanguininerea torentului sanguininerea torentului sanguininerea torentului sanguininerea torentului sanguin la organe implicatela organe implicatela organe implicatela organe implicatela organe implicatela organe implicatela organe implicatela organe implicate
Cei mai importanCei mai importanCei mai importanCei mai importanCei mai importanCei mai importanCei mai importanCei mai importanŃŃŃŃŃŃŃŃi reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentanŃŃŃŃŃŃŃŃi apari apari apari apari apari apari apari aparŃŃŃŃŃŃŃŃin grupelor: in grupelor: in grupelor: in grupelor: in grupelor: in grupelor: in grupelor: in grupelor: 
-- sulfidril sulfidril sulfidril sulfidril sulfidril sulfidril sulfidril sulfidril (Captopril),(Captopril),

-- dicarboxil dicarboxil dicarboxil dicarboxil dicarboxil dicarboxil dicarboxil dicarboxil (Enalapril, Benazepril, Quinapril)(Enalapril, Benazepril, Quinapril)
-- fosforafosforafosforafosforafosforafosforafosforafosforaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i (Fosinopril)(Fosinopril)
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d. Vasodilatatorii arteriali d. Vasodilatatorii arteriali d. Vasodilatatorii arteriali d. Vasodilatatorii arteriali d. Vasodilatatorii arteriali d. Vasodilatatorii arteriali d. Vasodilatatorii arteriali d. Vasodilatatorii arteriali şşşşşşşşi venoi venoi venoi venoi venoi venoi venoi venoşşşşşşşşi clasicii clasicii clasicii clasicii clasicii clasicii clasicii clasici

NitraNitraNitraNitraNitraNitraNitraNitraŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 

--vasodilatatoare ale:vasodilatatoare ale:vasodilatatoare ale:vasodilatatoare ale:vasodilatatoare ale:vasodilatatoare ale:vasodilatatoare ale:vasodilatatoare ale: extremităextremităextremităextremităextremităextremităextremităextremităţţţţţţţţii cefaliceii cefaliceii cefaliceii cefaliceii cefaliceii cefaliceii cefaliceii cefalice şşşşşşşşi a i a i a i a i a i a i a i a zonei gâtuluizonei gâtuluizonei gâtuluizonei gâtuluizonei gâtuluizonei gâtuluizonei gâtuluizonei gâtului
-- instaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstaleazăinstalează:::::::: vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃie coronarianăie coronarianăie coronarianăie coronarianăie coronarianăie coronarianăie coronarianăie coronariană
-- reflex: reflex: reflex: reflex: reflex: reflex: reflex: reflex: accelerarea cordului. accelerarea cordului. accelerarea cordului. accelerarea cordului. accelerarea cordului. accelerarea cordului. accelerarea cordului. accelerarea cordului. 
-- îîîîîîîînnnnnnnn doze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze maridoze mari = = = = = = = = activitate methemoglobinizantăactivitate methemoglobinizantăactivitate methemoglobinizantăactivitate methemoglobinizantăactivitate methemoglobinizantăactivitate methemoglobinizantăactivitate methemoglobinizantăactivitate methemoglobinizantă ((((((((îîîîîîîîn n n n n n n n intoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 
cu acizii cianhidricicu acizii cianhidricicu acizii cianhidricicu acizii cianhidricicu acizii cianhidricicu acizii cianhidricicu acizii cianhidricicu acizii cianhidrici = se va forma = se va forma = se va forma = se va forma = se va forma = se va forma = se va forma = se va forma cianmethemoglobinacianmethemoglobinacianmethemoglobinacianmethemoglobinacianmethemoglobinacianmethemoglobinacianmethemoglobinacianmethemoglobina).).).).).).).).
-- nitranitranitranitranitranitranitranitraŃŃŃŃŃŃŃŃii organici = ii organici = ii organici = ii organici = ii organici = ii organici = ii organici = ii organici = activează GMPactivează GMPactivează GMPactivează GMPactivează GMPactivează GMPactivează GMPactivează GMP--------cccccccc = descre= descre= descre= descre= descre= descre= descre= descreșșșșșșșște interacte interacte interacte interacte interacte interacte interacte interacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiunea
actinactinactinactinactinactinactinactină ă ă ă ă ă ă ă -------- miomiomiomiomiomiomiomiozinăzinăzinăzinăzinăzinăzinăzină........

-- consecinconsecinconsecinconsecinconsecinconsecinconsecinconsecinŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă:::::::: totototototototoŃŃŃŃŃŃŃŃi m. netezi vasculari se vor: i m. netezi vasculari se vor: i m. netezi vasculari se vor: i m. netezi vasculari se vor: i m. netezi vasculari se vor: i m. netezi vasculari se vor: i m. netezi vasculari se vor: i m. netezi vasculari se vor: relaxarelaxarelaxarelaxarelaxarelaxarelaxarelaxa şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- vor dilatavor dilatavor dilatavor dilatavor dilatavor dilatavor dilatavor dilata vasul venos sau arterial. vasul venos sau arterial. vasul venos sau arterial. vasul venos sau arterial. vasul venos sau arterial. vasul venos sau arterial. vasul venos sau arterial. vasul venos sau arterial. 
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-- la la la la la la la la concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃii miciii miciii miciii miciii miciii miciii miciii mici = = = = = = = = dilatadilatadilatadilatadilatadilatadilatadilataŃŃŃŃŃŃŃŃia venulelor predominantăia venulelor predominantăia venulelor predominantăia venulelor predominantăia venulelor predominantăia venulelor predominantăia venulelor predominantăia venulelor predominantă, , , , , , , , fără fără fără fără fără fără fără fără 
a influena influena influena influena influena influena influena influenŃŃŃŃŃŃŃŃa rezistena rezistena rezistena rezistena rezistena rezistena rezistena rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃa vasculară sistemicăa vasculară sistemicăa vasculară sistemicăa vasculară sistemicăa vasculară sistemicăa vasculară sistemicăa vasculară sistemicăa vasculară sistemică,,,,,,,,
-- efectele farmacologiceefectele farmacologiceefectele farmacologiceefectele farmacologiceefectele farmacologiceefectele farmacologiceefectele farmacologiceefectele farmacologice = = = = = = = = apar foarte rapid,apar foarte rapid,apar foarte rapid,apar foarte rapid,apar foarte rapid,apar foarte rapid,apar foarte rapid,apar foarte rapid,
-- metabolizare metabolizare metabolizare metabolizare metabolizare metabolizare metabolizare metabolizare: f: f: f: f: f: f: f: foarte rapidă oarte rapidă oarte rapidă oarte rapidă oarte rapidă oarte rapidă oarte rapidă oarte rapidă şşşşşşşşi totalăi totalăi totalăi totalăi totalăi totalăi totalăi totală,,,,,,,,
-- utilizarea sublinguală nefolosită a utilizarea sublinguală nefolosită a utilizarea sublinguală nefolosită a utilizarea sublinguală nefolosită a utilizarea sublinguală nefolosită a utilizarea sublinguală nefolosită a utilizarea sublinguală nefolosită a utilizarea sublinguală nefolosită a.u.v., .u.v., .u.v., .u.v., .u.v., .u.v., .u.v., .u.v., 
-- pe cale:pe cale:pe cale:pe cale:pe cale:pe cale:pe cale:pe cale: i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. sau sau sau sau sau sau sau sau topicetopicetopicetopicetopicetopicetopicetopice (geluri), (geluri), (geluri), (geluri), (geluri), (geluri), (geluri), (geluri), 
-- nitranitranitranitranitranitranitranitraŃŃŃŃŃŃŃŃii = vasodilatatoriii = vasodilatatoriii = vasodilatatoriii = vasodilatatoriii = vasodilatatoriii = vasodilatatoriii = vasodilatatoriii = vasodilatatori doardoardoardoardoardoardoardoar după ce au fost redu după ce au fost redu după ce au fost redu după ce au fost redu după ce au fost redu după ce au fost redu după ce au fost redu după ce au fost reduşşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn nitrin nitrin nitrin nitrin nitrin nitrin nitrin nitriŃŃŃŃŃŃŃŃi.i.i.i.i.i.i.i.

RecomandăriRecomandăriRecomandăriRecomandăriRecomandăriRecomandăriRecomandăriRecomandări::::::::
-------- spasmul coronarianspasmul coronarianspasmul coronarianspasmul coronarianspasmul coronarianspasmul coronarianspasmul coronarianspasmul coronarian, , , , , , , , cerebralcerebralcerebralcerebralcerebralcerebralcerebralcerebral şşşşşşşşi al i al i al i al i al i al i al i al musculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronmusculaturii bronşşşşşşşşice.ice.ice.ice.ice.ice.ice.ice.
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NitroglicerinaNitroglicerinaNitroglicerinaNitroglicerinaNitroglicerinaNitroglicerinaNitroglicerinaNitroglicerina ((TrinitrinTrinitrin))

-- îîîîîîîîn n n n n n n n m.m.m.m.m.m.m.m.vvvvvvvv. . . . . . . . se se se se se se se se folosescfolosescfolosescfolosescfolosescfolosescfolosescfolosesc solsolsolsolsolsolsolsol........ alcoolicealcoolicealcoolicealcoolicealcoolicealcoolicealcoolicealcoolice 1%1%1%1%1%1%1%1%,,,,,,,, geluri 2% topicegeluri 2% topicegeluri 2% topicegeluri 2% topicegeluri 2% topicegeluri 2% topicegeluri 2% topicegeluri 2% topice, , , , , , , , sol i.vsol i.vsol i.vsol i.vsol i.vsol i.vsol i.vsol i.v........

-- asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra:::::::: vaselorvaselorvaselorvaselorvaselorvaselorvaselorvaselor micimicimicimicimicimicimicimici ======== vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie generalăgeneralăgeneralăgeneralăgeneralăgeneralăgeneralăgenerală

-- sferasferasferasferasferasferasferasfera:::::::: coronarăcoronarăcoronarăcoronarăcoronarăcoronarăcoronarăcoronară şşşşşşşşi i i i i i i i cerebralăcerebralăcerebralăcerebralăcerebralăcerebralăcerebralăcerebrală

-- se se se se se se se se poatepoatepoatepoatepoatepoatepoatepoate asociaasociaasociaasociaasociaasociaasociaasocia cucucucucucucucu cofeinacofeinacofeinacofeinacofeinacofeinacofeinacofeina (la (la (la (la (la (la (la (la câiniicâiniicâiniicâiniicâiniicâiniicâiniicâinii bătrânibătrânibătrânibătrânibătrânibătrânibătrânibătrâni).).).).).).).).

-- aplicaaplicaaplicaaplicaaplicaaplicaaplicaaplicaŃŃŃŃŃŃŃŃiile:iile:iile:iile:iile:iile:iile:iile: cu mănu cu mănu cu mănu cu mănu cu mănu cu mănu cu mănu cu mănuşşşşşşşşi (pt. a preveni i (pt. a preveni i (pt. a preveni i (pt. a preveni i (pt. a preveni i (pt. a preveni i (pt. a preveni i (pt. a preveni absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃia transcutanatăia transcutanatăia transcutanatăia transcutanatăia transcutanatăia transcutanatăia transcutanatăia transcutanată))))))))

-- pe:pe:pe:pe:pe:pe:pe:pe: zone cu zone cu zone cu zone cu zone cu zone cu zone cu zone cu piele glabrăpiele glabrăpiele glabrăpiele glabrăpiele glabrăpiele glabrăpiele glabrăpiele glabră, , , , , , , , abdomenabdomenabdomenabdomenabdomenabdomenabdomenabdomen sau sau sau sau sau sau sau sau ureche.ureche.ureche.ureche.ureche.ureche.ureche.ureche.

-- variante moderne,variante moderne,variante moderne,variante moderne,variante moderne,variante moderne,variante moderne,variante moderne, cu efecte mărite temporal  cu efecte mărite temporal  cu efecte mărite temporal  cu efecte mărite temporal  cu efecte mărite temporal  cu efecte mărite temporal  cu efecte mărite temporal  cu efecte mărite temporal (ore) sunt: (ore) sunt: (ore) sunt: (ore) sunt: (ore) sunt: (ore) sunt: (ore) sunt: (ore) sunt: 

-- pentaeritrinolpentaeritrinolpentaeritrinolpentaeritrinolpentaeritrinolpentaeritrinolpentaeritrinolpentaeritrinol--------tetranitratultetranitratultetranitratultetranitratultetranitratultetranitratultetranitratultetranitratul şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- isorbidisorbidisorbidisorbidisorbidisorbidisorbidisorbid--------dinitratul.dinitratul.dinitratul.dinitratul.dinitratul.dinitratul.dinitratul.dinitratul.
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NitritulNitritulNitritulNitritulNitritulNitritulNitritulNitritul de de de de de de de de sodiusodiusodiusodiusodiusodiusodiusodiu
-- cristalecristalecristalecristalecristalecristalecristalecristale albalbalbalbalbalbalbalb--------gălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbui, , , , , , , , amaramaramaramaramaramaramaramareeeeeeee, , , , , , , , uuuuuuuuşşşşşşşşorororororororor solubilesolubilesolubilesolubilesolubilesolubilesolubilesolubile, , , , , , , , chiarchiarchiarchiarchiarchiarchiarchiar higroscopicehigroscopicehigroscopicehigroscopicehigroscopicehigroscopicehigroscopicehigroscopice........

-- eeeeeeeefectfectfectfectfectfectfectfect:::::::: dupădupădupădupădupădupădupădupă 1010101010101010--------15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.

-- lalalalalalalala:::::::: animaleleanimaleleanimaleleanimaleleanimaleleanimaleleanimaleleanimalele marimarimarimarimarimarimarimari şşşşşşşşiiiiiiii la la la la la la la la câinicâinicâinicâinicâinicâinicâinicâini îîîîîîîîn n n n n n n n intoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii cucucucucucucucu cianuricianuricianuricianuricianuricianuricianuricianuri, , , , , , , , doardoardoardoardoardoardoardoar i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.

NitritulNitritulNitritulNitritulNitritulNitritulNitritulNitritul de de de de de de de de amilamilamilamilamilamilamilamil
-- lichidlichidlichidlichidlichidlichidlichidlichid volatil, volatil, volatil, volatil, volatil, volatil, volatil, volatil, gălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbui, miros , miros , miros , miros , miros , miros , miros , miros caracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristic de de de de de de de de fructefructefructefructefructefructefructefructe,,,,,,,, inflamabilinflamabilinflamabilinflamabilinflamabilinflamabilinflamabilinflamabil........

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: crizacrizacrizacrizacrizacrizacrizacriza angioasăangioasăangioasăangioasăangioasăangioasăangioasăangioasă,,,,,,,,

-- efectefectefectefectefectefectefectefect ======== prompt,prompt,prompt,prompt,prompt,prompt,prompt,prompt, nu nu nu nu nu nu nu nu dureazădureazădureazădureazădureazădureazădureazădurează mai mai mai mai mai mai mai mai multmultmultmultmultmultmultmult de 10de 10de 10de 10de 10de 10de 10de 10--------15 min15 min15 min15 min15 min15 min15 min15 min........
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Nitroprusidul de sodiu Nitroprusidul de sodiu Nitroprusidul de sodiu Nitroprusidul de sodiu Nitroprusidul de sodiu Nitroprusidul de sodiu Nitroprusidul de sodiu Nitroprusidul de sodiu (Nitroprusside)(Nitroprusside)
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: îîîîîîîîn interiorul n interiorul n interiorul n interiorul n interiorul n interiorul n interiorul n interiorul m. neted cardiac,m. neted cardiac,m. neted cardiac,m. neted cardiac,m. neted cardiac,m. neted cardiac,m. neted cardiac,m. neted cardiac,
-- nitroprusidulnitroprusidulnitroprusidulnitroprusidulnitroprusidulnitroprusidulnitroprusidulnitroprusidul metabolizat la NO = determina metabolizat la NO = determina metabolizat la NO = determina metabolizat la NO = determina metabolizat la NO = determina metabolizat la NO = determina metabolizat la NO = determina metabolizat la NO = determina activarea activarea activarea activarea activarea activarea activarea activarea GMPGMPGMPGMPGMPGMPGMPGMP--------cccccccc
şşşşşşşşi mai apoi vasodilatai mai apoi vasodilatai mai apoi vasodilatai mai apoi vasodilatai mai apoi vasodilatai mai apoi vasodilatai mai apoi vasodilatai mai apoi vasodilataŃŃŃŃŃŃŃŃia arterelor ia arterelor ia arterelor ia arterelor ia arterelor ia arterelor ia arterelor ia arterelor şşşşşşşşi venelor.i venelor.i venelor.i venelor.i venelor.i venelor.i venelor.i venelor.
-- dezavantaj:dezavantaj:dezavantaj:dezavantaj:dezavantaj:dezavantaj:dezavantaj:dezavantaj: administrări  administrări  administrări  administrări  administrări  administrări  administrări  administrări i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v.,i.v., infuzare lentă infuzare lentă infuzare lentă infuzare lentă infuzare lentă infuzare lentă infuzare lentă infuzare lentă, n, n, n, n, n, n, n, necesită ecesită ecesită ecesită ecesită ecesită ecesită ecesită 
monitorizarea atentă monitorizarea atentă monitorizarea atentă monitorizarea atentă monitorizarea atentă monitorizarea atentă monitorizarea atentă monitorizarea atentă (datori(datori(datori(datori(datori(datori(datori(datorită hipotensiuniită hipotensiuniită hipotensiuniită hipotensiuniită hipotensiuniită hipotensiuniită hipotensiuniită hipotensiunii), ), ), ), ), ), ), ), dar faptul că dar faptul că dar faptul că dar faptul că dar faptul că dar faptul că dar faptul că dar faptul că 
este o structură foarte eficientă este o structură foarte eficientă este o structură foarte eficientă este o structură foarte eficientă este o structură foarte eficientă este o structură foarte eficientă este o structură foarte eficientă este o structură foarte eficientă îîîîîîîîn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenŃŃŃŃŃŃŃŃe, e, e, e, e, e, e, e, face ca face ca face ca face ca face ca face ca face ca face ca 
dezavantajele să fie suportatedezavantajele să fie suportatedezavantajele să fie suportatedezavantajele să fie suportatedezavantajele să fie suportatedezavantajele să fie suportatedezavantajele să fie suportatedezavantajele să fie suportate........

PrazosinulPrazosinulPrazosinulPrazosinulPrazosinulPrazosinulPrazosinulPrazosinul
-- blocant al receptorilor blocant al receptorilor blocant al receptorilor blocant al receptorilor blocant al receptorilor blocant al receptorilor blocant al receptorilor blocant al receptorilor αααααααα--------adrenergiciadrenergiciadrenergiciadrenergiciadrenergiciadrenergiciadrenergiciadrenergici, dar cu importan, dar cu importan, dar cu importan, dar cu importan, dar cu importan, dar cu importan, dar cu importan, dar cu importanŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă şşşşşşşşi i i i i i i i ca ca ca ca ca ca ca ca 
dilatator venosdilatator venosdilatator venosdilatator venosdilatator venosdilatator venosdilatator venosdilatator venos ( ( ( ( ( ( ( (probabil datorită inhibiprobabil datorită inhibiprobabil datorită inhibiprobabil datorită inhibiprobabil datorită inhibiprobabil datorită inhibiprobabil datorită inhibiprobabil datorită inhibiŃŃŃŃŃŃŃŃiei AMPiei AMPiei AMPiei AMPiei AMPiei AMPiei AMPiei AMP--------c). c). c). c). c). c). c). c). 
-- are are are are are are are are avantajul administrărilor pavantajul administrărilor pavantajul administrărilor pavantajul administrărilor pavantajul administrărilor pavantajul administrărilor pavantajul administrărilor pavantajul administrărilor p.o., .o., .o., .o., .o., .o., .o., .o., 
-- dar si dar si dar si dar si dar si dar si dar si dar si dezavantajul tolerandezavantajul tolerandezavantajul tolerandezavantajul tolerandezavantajul tolerandezavantajul tolerandezavantajul tolerandezavantajul toleranŃŃŃŃŃŃŃŃeieieieieieieiei după mai multe tratamente după mai multe tratamente după mai multe tratamente după mai multe tratamente după mai multe tratamente după mai multe tratamente după mai multe tratamente după mai multe tratamente. . . . . . . . 
-- pentru a evita acest neajuns prazosinul pentru a evita acest neajuns prazosinul pentru a evita acest neajuns prazosinul pentru a evita acest neajuns prazosinul pentru a evita acest neajuns prazosinul pentru a evita acest neajuns prazosinul pentru a evita acest neajuns prazosinul pentru a evita acest neajuns prazosinul poate fi asociatpoate fi asociatpoate fi asociatpoate fi asociatpoate fi asociatpoate fi asociatpoate fi asociatpoate fi asociat cu cu cu cu cu cu cu cu 
alalalalalalalalŃŃŃŃŃŃŃŃi reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentanŃŃŃŃŃŃŃŃi ai grupei. i ai grupei. i ai grupei. i ai grupei. i ai grupei. i ai grupei. i ai grupei. i ai grupei. 
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e. Vasodilatatorii indirece. Vasodilatatorii indirece. Vasodilatatorii indirece. Vasodilatatorii indirece. Vasodilatatorii indirece. Vasodilatatorii indirece. Vasodilatatorii indirece. Vasodilatatorii indirecŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii

Inhibitorii de angiotensinaInhibitorii de angiotensinaInhibitorii de angiotensinaInhibitorii de angiotensinaInhibitorii de angiotensinaInhibitorii de angiotensinaInhibitorii de angiotensinaInhibitorii de angiotensina
-- sistemul:sistemul:sistemul:sistemul:sistemul:sistemul:sistemul:sistemul: renină renină renină renină renină renină renină renină -------- angiotensină angiotensină angiotensină angiotensină angiotensină angiotensină angiotensină angiotensină -------- aldosteron aldosteron aldosteron aldosteron aldosteron aldosteron aldosteron aldosteron = = = = = = = = regulatorul regulatorul regulatorul regulatorul regulatorul regulatorul regulatorul regulatorul 
perfuziei sanguine renale. perfuziei sanguine renale. perfuziei sanguine renale. perfuziei sanguine renale. perfuziei sanguine renale. perfuziei sanguine renale. perfuziei sanguine renale. perfuziei sanguine renale. 
-- acacacacacacacacţţţţţţţţiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: cresterea volumului sanguin prin: cresterea volumului sanguin prin: cresterea volumului sanguin prin: cresterea volumului sanguin prin: cresterea volumului sanguin prin: cresterea volumului sanguin prin: cresterea volumului sanguin prin: cresterea volumului sanguin prin: rererererererereŃŃŃŃŃŃŃŃinerea ionilorinerea ionilorinerea ionilorinerea ionilorinerea ionilorinerea ionilorinerea ionilorinerea ionilor
Na+ (aldosteronul) Na+ (aldosteronul) Na+ (aldosteronul) Na+ (aldosteronul) Na+ (aldosteronul) Na+ (aldosteronul) Na+ (aldosteronul) Na+ (aldosteronul) şşşşşşşşi i i i i i i i vasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricvasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃia (angiotensina II). ia (angiotensina II). ia (angiotensina II). ia (angiotensina II). ia (angiotensina II). ia (angiotensina II). ia (angiotensina II). ia (angiotensina II). 

CaptoprilulCaptoprilulCaptoprilulCaptoprilulCaptoprilulCaptoprilulCaptoprilulCaptoprilul
InsuficienInsuficienInsuficienInsuficienInsuficienInsuficienInsuficienInsuficienŃŃŃŃŃŃŃŃa cardiacăa cardiacăa cardiacăa cardiacăa cardiacăa cardiacăa cardiacăa cardiacă = = = = = = = = efecte localeefecte localeefecte localeefecte localeefecte localeefecte localeefecte localeefecte locale (presiune (presiune (presiune (presiune (presiune (presiune (presiune (presiune sanguină sanguină sanguină sanguină sanguină sanguină sanguină sanguină 
scăzută scăzută scăzută scăzută scăzută scăzută scăzută scăzută îîîîîîîîn arteriole glomerulare)n arteriole glomerulare)n arteriole glomerulare)n arteriole glomerulare)n arteriole glomerulare)n arteriole glomerulare)n arteriole glomerulare)n arteriole glomerulare) + + + + + + + + ef. centraleef. centraleef. centraleef. centraleef. centraleef. centraleef. centraleef. centrale (amplificarea (amplificarea (amplificarea (amplificarea (amplificarea (amplificarea (amplificarea (amplificarea 
activităactivităactivităactivităactivităactivităactivităactivităŃŃŃŃŃŃŃŃii Sy)ii Sy)ii Sy)ii Sy)ii Sy)ii Sy)ii Sy)ii Sy) asupra aparatului glomerularasupra aparatului glomerularasupra aparatului glomerularasupra aparatului glomerularasupra aparatului glomerularasupra aparatului glomerularasupra aparatului glomerularasupra aparatului glomerular = = = = = = = = renina.renina.renina.renina.renina.renina.renina.renina.
ReninaReninaReninaReninaReninaReninaReninaRenina = = = = = = = = va scindava scindava scindava scindava scindava scindava scindava scinda angiotensina I de pe precursorul de  angiotensina I de pe precursorul de  angiotensina I de pe precursorul de  angiotensina I de pe precursorul de  angiotensina I de pe precursorul de  angiotensina I de pe precursorul de  angiotensina I de pe precursorul de  angiotensina I de pe precursorul de 
plasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmă:::::::: angiotensinogenul,angiotensinogenul,angiotensinogenul,angiotensinogenul,angiotensinogenul,angiotensinogenul,angiotensinogenul,angiotensinogenul, angiotensina I  angiotensina I  angiotensina I  angiotensina I  angiotensina I  angiotensina I  angiotensina I  angiotensina I = d= d= d= d= d= d= d= dintrintrintrintrintrintrintrintr--------o o o o o o o o 
decapeptidă inactivă decapeptidă inactivă decapeptidă inactivă decapeptidă inactivă decapeptidă inactivă decapeptidă inactivă decapeptidă inactivă decapeptidă inactivă ►►►► octopeptidăoctopeptidăoctopeptidăoctopeptidăoctopeptidăoctopeptidăoctopeptidăoctopeptidă:::::::: angiotensina II,angiotensina II,angiotensina II,angiotensina II,angiotensina II,angiotensina II,angiotensina II,angiotensina II, ce e  ce e  ce e  ce e  ce e  ce e  ce e  ce e 
activată de către enzima endotelialăactivată de către enzima endotelialăactivată de către enzima endotelialăactivată de către enzima endotelialăactivată de către enzima endotelialăactivată de către enzima endotelialăactivată de către enzima endotelialăactivată de către enzima endotelială: : : : : : : : angiotensinangiotensinangiotensinangiotensinangiotensinangiotensinangiotensinangiotensin--------convertaza.convertaza.convertaza.convertaza.convertaza.convertaza.convertaza.convertaza.
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-- enzima poate enzima poate enzima poate enzima poate enzima poate enzima poate enzima poate enzima poate inactiva si vasodilatatorul bradikinina,inactiva si vasodilatatorul bradikinina,inactiva si vasodilatatorul bradikinina,inactiva si vasodilatatorul bradikinina,inactiva si vasodilatatorul bradikinina,inactiva si vasodilatatorul bradikinina,inactiva si vasodilatatorul bradikinina,inactiva si vasodilatatorul bradikinina,
-- poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi inhibată de captoprilinhibată de captoprilinhibată de captoprilinhibată de captoprilinhibată de captoprilinhibată de captoprilinhibată de captoprilinhibată de captopril şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn acest fel n acest fel n acest fel n acest fel n acest fel n acest fel n acest fel n acest fel 
-- atât vasoconstricatât vasoconstricatât vasoconstricatât vasoconstricatât vasoconstricatât vasoconstricatât vasoconstricatât vasoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia cât cât cât cât cât cât cât cât şşşşşşşşi i i i i i i i secresecresecresecresecresecresecresecreŃŃŃŃŃŃŃŃia aldosteronuluiia aldosteronuluiia aldosteronuluiia aldosteronuluiia aldosteronuluiia aldosteronuluiia aldosteronuluiia aldosteronului cauzate  cauzate  cauzate  cauzate  cauzate  cauzate  cauzate  cauzate 
de către de către de către de către de către de către de către de către angiotensinăangiotensinăangiotensinăangiotensinăangiotensinăangiotensinăangiotensinăangiotensină vor fi vor fi vor fi vor fi vor fi vor fi vor fi vor fi îîîîîîîînlăturatenlăturatenlăturatenlăturatenlăturatenlăturatenlăturatenlăturate şşşşşşşşi efectul i efectul i efectul i efectul i efectul i efectul i efectul i efectul 
medicamentos eliminat.medicamentos eliminat.medicamentos eliminat.medicamentos eliminat.medicamentos eliminat.medicamentos eliminat.medicamentos eliminat.medicamentos eliminat.
-- astfel volumul astfel volumul astfel volumul astfel volumul astfel volumul astfel volumul astfel volumul astfel volumul şşşşşşşşi efortul cardiac vor fi reduse. i efortul cardiac vor fi reduse. i efortul cardiac vor fi reduse. i efortul cardiac vor fi reduse. i efortul cardiac vor fi reduse. i efortul cardiac vor fi reduse. i efortul cardiac vor fi reduse. i efortul cardiac vor fi reduse. 
-- volumul venos de revolumul venos de revolumul venos de revolumul venos de revolumul venos de revolumul venos de revolumul venos de revolumul venos de reîîîîîîîîntoarcerentoarcerentoarcerentoarcerentoarcerentoarcerentoarcerentoarcere va fi mult mai mic, iarva fi mult mai mic, iarva fi mult mai mic, iarva fi mult mai mic, iarva fi mult mai mic, iarva fi mult mai mic, iarva fi mult mai mic, iarva fi mult mai mic, iar
-- miocardul miocardul miocardul miocardul miocardul miocardul miocardul miocardul mai pumai pumai pumai pumai pumai pumai pumai puŃŃŃŃŃŃŃŃin destins = eliminarea sângelui mai in destins = eliminarea sângelui mai in destins = eliminarea sângelui mai in destins = eliminarea sângelui mai in destins = eliminarea sângelui mai in destins = eliminarea sângelui mai in destins = eliminarea sângelui mai in destins = eliminarea sângelui mai 
eficient eficient eficient eficient eficient eficient eficient eficient îîîîîîîîn zone periferice unde capilarele sunt mai pun zone periferice unde capilarele sunt mai pun zone periferice unde capilarele sunt mai pun zone periferice unde capilarele sunt mai pun zone periferice unde capilarele sunt mai pun zone periferice unde capilarele sunt mai pun zone periferice unde capilarele sunt mai pun zone periferice unde capilarele sunt mai puŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in 
permeabile.permeabile.permeabile.permeabile.permeabile.permeabile.permeabile.permeabile.
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captoprilul va reduce:captoprilul va reduce:captoprilul va reduce:captoprilul va reduce:captoprilul va reduce:captoprilul va reduce:captoprilul va reduce:captoprilul va reduce: suprasolicitarea corduluisuprasolicitarea corduluisuprasolicitarea corduluisuprasolicitarea corduluisuprasolicitarea corduluisuprasolicitarea corduluisuprasolicitarea corduluisuprasolicitarea cordului şşşşşşşşi astfel se i astfel se i astfel se i astfel se i astfel se i astfel se i astfel se i astfel se 
vor vor vor vor vor vor vor vor atinge indirect dezideratele terapeuticeatinge indirect dezideratele terapeuticeatinge indirect dezideratele terapeuticeatinge indirect dezideratele terapeuticeatinge indirect dezideratele terapeuticeatinge indirect dezideratele terapeuticeatinge indirect dezideratele terapeuticeatinge indirect dezideratele terapeutice dorite: dorite: dorite: dorite: dorite: dorite: dorite: dorite: 
-- diuretic,diuretic,diuretic,diuretic,diuretic,diuretic,diuretic,diuretic,
-- simpaticoliticsimpaticoliticsimpaticoliticsimpaticoliticsimpaticoliticsimpaticoliticsimpaticoliticsimpaticolitic şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- vasodilatator,vasodilatator,vasodilatator,vasodilatator,vasodilatator,vasodilatator,vasodilatator,vasodilatator, toate toate toate toate toate toate toate toate îîîîîîîîntrntrntrntrntrntrntrntr--------un singur remediu,un singur remediu,un singur remediu,un singur remediu,un singur remediu,un singur remediu,un singur remediu,un singur remediu, fără afectarea  fără afectarea  fără afectarea  fără afectarea  fără afectarea  fără afectarea  fără afectarea  fără afectarea 
mecanismelor autonome mecanismelor autonome mecanismelor autonome mecanismelor autonome mecanismelor autonome mecanismelor autonome mecanismelor autonome mecanismelor autonome şşşşşşşşi interferarea a altor sisteme. i interferarea a altor sisteme. i interferarea a altor sisteme. i interferarea a altor sisteme. i interferarea a altor sisteme. i interferarea a altor sisteme. i interferarea a altor sisteme. i interferarea a altor sisteme. 

Din acest motiv captoprilul: Din acest motiv captoprilul: Din acest motiv captoprilul: Din acest motiv captoprilul: Din acest motiv captoprilul: Din acest motiv captoprilul: Din acest motiv captoprilul: Din acest motiv captoprilul: utilizat rezultate la câinii bătrâniutilizat rezultate la câinii bătrâniutilizat rezultate la câinii bătrâniutilizat rezultate la câinii bătrâniutilizat rezultate la câinii bătrâniutilizat rezultate la câinii bătrâniutilizat rezultate la câinii bătrâniutilizat rezultate la câinii bătrâni........
Un congener al captopriluluiUn congener al captopriluluiUn congener al captopriluluiUn congener al captopriluluiUn congener al captopriluluiUn congener al captopriluluiUn congener al captopriluluiUn congener al captoprilului este este este este este este este este enalaprilul.enalaprilul.enalaprilul.enalaprilul.enalaprilul.enalaprilul.enalaprilul.enalaprilul.
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1

2

3

4

5

  Hipofunctia miocardicã duce la 
scãderea volumului cirulator renal
   

Glomerul

Artera renalã
  Arteriole
deferente

Arteriole
 aferente

Rinichi

Eliberarea angiotensinei II
           (autoreglare)

Constrictia arteriolelor eferente determinã 
cresterea presiunii hidrostatice si cresterea
               filtrãrii glomerulare

Perfuzare renalã mentinutã
    sau chiar crescutã

Risc crescut de boli renale
    sau uremie crescutã

9b

8b

NU crestere in outputul cardiac
pentru a compensa pierderile
autoreglãrii; rata descresterii 
filtrãrii glomerulare se mãreste 

Initierea terapiei cu
    Inhibitorii  ACE

 6
Pierderea constrictiei arteriolelor
eferente determinã pierderea capacitãtii
de autoreglare si apare riscul unei
filtrãri glomerulare scãzute

Imbunatatirea satisfacatoare a
functionãrii miocardului si 
absenta afectãrii renale

7a

Pierderile pot fi compesate prin 
cresterea outputului cardiac 

8a

Perfuzia renalã si functia
cardiacã sunt restabilite

9a

Mecanismul de lucru al vasodilatatorilorMecanismul de lucru al vasodilatatorilor

(du(după Dawn Merton Boothepă Dawn Merton Boothe, 2001), 2001)
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Contractie

Ca+2

Ca+2

Ca+2

Ca+2

Ca+2
Ca+2

Ca+2

Ca+2

Ca+2

Calmodulina+

MiosinaMiosina P-

MLCK
AMP-c

Antagonistii canalelor de calciu

Adenilat
 c iclaza

G

G

Medicamente beta-adrenergice

Ca+2

DAG

IP3

Vasoconstrictoare

PLC

Actina

+

-

PIP2

RelaxareATP

AMPc-PK

AMP-c

5-AMP

GTP

Guanilatciclaza

PDE

Medicamente

Nitrovasodilatatoare

GMPcGMPc-PK

NOTA:
 AMP = Adenozinmonofosfat
  ATP = Adenozintrifosfat
      c  = ciclaza
MLCK = Myosin Light Chain Kinase
  DAG = Diacilglicerol
  PIP2 = Phosphaditilinozitol

    PI3 = Inozitol- trifosfat

    PK = Proteinkinaza
   PDE = Phosphodiesteraza
  PLC  = Phospholipaza C

= stimuleazã

= inhibã

G

B

Schema situsurilor de acSchema situsurilor de acţţiune a principalelor cardioiune a principalelor cardio--modificatoaremodificatoare

(du(după Dawn Merton Boothepă Dawn Merton Boothe, 2001), 2001)
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�� MedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaMedicaŃŃŃŃŃŃŃŃia sângeluiia sângeluiia sângeluiia sângeluiia sângeluiia sângeluiia sângeluiia sângelui
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�� Grupele de sânge la animaleGrupele de sânge la animaleGrupele de sânge la animaleGrupele de sânge la animaleGrupele de sânge la animaleGrupele de sânge la animaleGrupele de sânge la animaleGrupele de sânge la animale
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AntigeniiAntigeniiAntigeniiAntigeniiAntigeniiAntigeniiAntigeniiAntigenii

Celulele sanguine sunt grupate pentru fiecare specie Celulele sanguine sunt grupate pentru fiecare specie Celulele sanguine sunt grupate pentru fiecare specie Celulele sanguine sunt grupate pentru fiecare specie Celulele sanguine sunt grupate pentru fiecare specie Celulele sanguine sunt grupate pentru fiecare specie Celulele sanguine sunt grupate pentru fiecare specie Celulele sanguine sunt grupate pentru fiecare specie îîîîîîîîn n n n n n n n 
funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃie de antigenii localizaie de antigenii localizaie de antigenii localizaie de antigenii localizaie de antigenii localizaie de antigenii localizaie de antigenii localizaie de antigenii localizaŃŃŃŃŃŃŃŃi la suprafai la suprafai la suprafai la suprafai la suprafai la suprafai la suprafai la suprafaŃŃŃŃŃŃŃŃa eritrocitelor. a eritrocitelor. a eritrocitelor. a eritrocitelor. a eritrocitelor. a eritrocitelor. a eritrocitelor. a eritrocitelor. 
Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul de antigenide antigenide antigenide antigenide antigenide antigenide antigenide antigeni depistadepistadepistadepistadepistadepistadepistadepistaŃŃŃŃŃŃŃŃi e variabil de la o specie la alta. i e variabil de la o specie la alta. i e variabil de la o specie la alta. i e variabil de la o specie la alta. i e variabil de la o specie la alta. i e variabil de la o specie la alta. i e variabil de la o specie la alta. i e variabil de la o specie la alta. 
exemplu:exemplu:exemplu:exemplu:exemplu:exemplu:exemplu:exemplu:
-- la la la la la la la la câine câine câine câine câine câine câine câine ssssssss--------a ajuns la peste a ajuns la peste a ajuns la peste a ajuns la peste a ajuns la peste a ajuns la peste a ajuns la peste a ajuns la peste 11 grupe sanguine11 grupe sanguine11 grupe sanguine11 grupe sanguine11 grupe sanguine11 grupe sanguine11 grupe sanguine11 grupe sanguine, din care , din care , din care , din care , din care , din care , din care , din care 88888888
sunt recunoscute sunt recunoscute sunt recunoscute sunt recunoscute sunt recunoscute sunt recunoscute sunt recunoscute sunt recunoscute şşşşşşşşi catalogate ca fiind antigene eritrocitare i catalogate ca fiind antigene eritrocitare i catalogate ca fiind antigene eritrocitare i catalogate ca fiind antigene eritrocitare i catalogate ca fiind antigene eritrocitare i catalogate ca fiind antigene eritrocitare i catalogate ca fiind antigene eritrocitare i catalogate ca fiind antigene eritrocitare 
canine (AEC) canine (AEC) canine (AEC) canine (AEC) canine (AEC) canine (AEC) canine (AEC) canine (AEC) şşşşşşşşi clasificate ca: i clasificate ca: i clasificate ca: i clasificate ca: i clasificate ca: i clasificate ca: i clasificate ca: i clasificate ca: 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 71.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 71.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 71.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 71.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 71.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 71.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 71.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 şşşşşşşşi i i i i i i i 8.8.8.8.8.8.8.8. dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre 
acestea cel mai frecvent identificate acestea cel mai frecvent identificate acestea cel mai frecvent identificate acestea cel mai frecvent identificate acestea cel mai frecvent identificate acestea cel mai frecvent identificate acestea cel mai frecvent identificate acestea cel mai frecvent identificate îîîîîîîîn cazuistica curentă au n cazuistica curentă au n cazuistica curentă au n cazuistica curentă au n cazuistica curentă au n cazuistica curentă au n cazuistica curentă au n cazuistica curentă au 
fost fost fost fost fost fost fost fost AECAECAECAECAECAECAECAEC--------1 1 1 1 1 1 1 1 şşşşşşşşi i i i i i i i AECAECAECAECAECAECAECAEC--------7.7.7.7.7.7.7.7.
-- la la la la la la la la pisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisică se cunosc doar se cunosc doar se cunosc doar se cunosc doar se cunosc doar se cunosc doar se cunosc doar se cunosc doar trei grupe sanguine: trei grupe sanguine: trei grupe sanguine: trei grupe sanguine: trei grupe sanguine: trei grupe sanguine: trei grupe sanguine: trei grupe sanguine: AAAAAAAA, , , , , , , , BBBBBBBB şşşşşşşşi i i i i i i i ABABABABABABABAB (sub (sub (sub (sub (sub (sub (sub (sub 
0,1% din pisici). 0,1% din pisici). 0,1% din pisici). 0,1% din pisici). 0,1% din pisici). 0,1% din pisici). 0,1% din pisici). 0,1% din pisici). 
-- nici un exemplar din rasa Siamez nu a avut gr nici un exemplar din rasa Siamez nu a avut gr nici un exemplar din rasa Siamez nu a avut gr nici un exemplar din rasa Siamez nu a avut gr nici un exemplar din rasa Siamez nu a avut gr nici un exemplar din rasa Siamez nu a avut gr nici un exemplar din rasa Siamez nu a avut gr nici un exemplar din rasa Siamez nu a avut gr. s. s. s. s. s. s. s. sanguină Banguină Banguină Banguină Banguină Banguină Banguină Banguină B. . . . . . . . 
-- până  până  până  până  până  până  până  până îîîîîîîîn prezent nu sn prezent nu sn prezent nu sn prezent nu sn prezent nu sn prezent nu sn prezent nu sn prezent nu s--------au identificat indivizi ce să posede au identificat indivizi ce să posede au identificat indivizi ce să posede au identificat indivizi ce să posede au identificat indivizi ce să posede au identificat indivizi ce să posede au identificat indivizi ce să posede au identificat indivizi ce să posede 
antigeni antigeni antigeni antigeni antigeni antigeni antigeni antigeni şşşşşşşşi pentru i pentru i pentru i pentru i pentru i pentru i pentru i pentru grupul Agrupul Agrupul Agrupul Agrupul Agrupul Agrupul Agrupul A şşşşşşşşi pentru i pentru i pentru i pentru i pentru i pentru i pentru i pentru grupul B.grupul B.grupul B.grupul B.grupul B.grupul B.grupul B.grupul B.
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De reDe reDe reDe reDe reDe reDe reDe reŃŃŃŃŃŃŃŃinut că tipurile sanguine de la inut că tipurile sanguine de la inut că tipurile sanguine de la inut că tipurile sanguine de la inut că tipurile sanguine de la inut că tipurile sanguine de la inut că tipurile sanguine de la inut că tipurile sanguine de la pisică pisică pisică pisică pisică pisică pisică pisică nu au legăturănu au legăturănu au legăturănu au legăturănu au legăturănu au legăturănu au legăturănu au legătură cu cu cu cu cu cu cu cu 
cele umane. cele umane. cele umane. cele umane. cele umane. cele umane. cele umane. cele umane. 
Grupul sanguin A Grupul sanguin A Grupul sanguin A Grupul sanguin A Grupul sanguin A Grupul sanguin A Grupul sanguin A Grupul sanguin A este este este este este este este este dominant dominant dominant dominant dominant dominant dominant dominant (75(75(75(75(75(75(75(75--------99% din pisici)99% din pisici)99% din pisici)99% din pisici)99% din pisici)99% din pisici)99% din pisici)99% din pisici) asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra 
celorlante, grupurile fiind alelice. celorlante, grupurile fiind alelice. celorlante, grupurile fiind alelice. celorlante, grupurile fiind alelice. celorlante, grupurile fiind alelice. celorlante, grupurile fiind alelice. celorlante, grupurile fiind alelice. celorlante, grupurile fiind alelice. 
Grupul sanguin BGrupul sanguin BGrupul sanguin BGrupul sanguin BGrupul sanguin BGrupul sanguin BGrupul sanguin BGrupul sanguin B a fost identificat doar a fost identificat doar a fost identificat doar a fost identificat doar a fost identificat doar a fost identificat doar a fost identificat doar a fost identificat doar îîîîîîîîn n n n n n n n 11111111--------10%10%10%10%10%10%10%10% din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri 
predominant la predominant la predominant la predominant la predominant la predominant la predominant la predominant la rasele pure de pisicirasele pure de pisicirasele pure de pisicirasele pure de pisicirasele pure de pisicirasele pure de pisicirasele pure de pisicirasele pure de pisici ( ( ( ( ( ( ( (ex. Aex. Aex. Aex. Aex. Aex. Aex. Aex. Abisinianăbisinianăbisinianăbisinianăbisinianăbisinianăbisinianăbisiniană, P, P, P, P, P, P, P, Persanăersanăersanăersanăersanăersanăersanăersană, , , , , , , , 
HimalaianăHimalaianăHimalaianăHimalaianăHimalaianăHimalaianăHimalaianăHimalaiană, R, R, R, R, R, R, R, Rex). ex). ex). ex). ex). ex). ex). ex). 
Interesant că nici un exemplar din Interesant că nici un exemplar din Interesant că nici un exemplar din Interesant că nici un exemplar din Interesant că nici un exemplar din Interesant că nici un exemplar din Interesant că nici un exemplar din Interesant că nici un exemplar din rasa Siamezrasa Siamezrasa Siamezrasa Siamezrasa Siamezrasa Siamezrasa Siamezrasa Siamez nu a avut  nu a avut  nu a avut  nu a avut  nu a avut  nu a avut  nu a avut  nu a avut 
grupa sanguină grupa sanguină grupa sanguină grupa sanguină grupa sanguină grupa sanguină grupa sanguină grupa sanguină B.B.B.B.B.B.B.B. până  până  până  până  până  până  până  până îîîîîîîîn prezent n prezent n prezent n prezent n prezent n prezent n prezent n prezent nu snu snu snu snu snu snu snu s--------au identificat indiviziau identificat indiviziau identificat indiviziau identificat indiviziau identificat indiviziau identificat indiviziau identificat indiviziau identificat indivizi        
care să posede antigeni care să posede antigeni care să posede antigeni care să posede antigeni care să posede antigeni care să posede antigeni care să posede antigeni care să posede antigeni şşşşşşşşi pentru i pentru i pentru i pentru i pentru i pentru i pentru i pentru grupul Agrupul Agrupul Agrupul Agrupul Agrupul Agrupul Agrupul A şşşşşşşşi i i i i i i i pentru B.pentru B.pentru B.pentru B.pentru B.pentru B.pentru B.pentru B.
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IzoanticorpiiIzoanticorpiiIzoanticorpiiIzoanticorpiiIzoanticorpiiIzoanticorpiiIzoanticorpiiIzoanticorpii

-- plasma conplasma conplasma conplasma conplasma conplasma conplasma conplasma conŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine izoanticorpi (aloanticorpi)izoanticorpi (aloanticorpi)izoanticorpi (aloanticorpi)izoanticorpi (aloanticorpi)izoanticorpi (aloanticorpi)izoanticorpi (aloanticorpi)izoanticorpi (aloanticorpi)izoanticorpi (aloanticorpi) determinadeterminadeterminadeterminadeterminadeterminadeterminadeterminaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i 
genetic a căror activitate e legată de antigenii eritrocitari aigenetic a căror activitate e legată de antigenii eritrocitari aigenetic a căror activitate e legată de antigenii eritrocitari aigenetic a căror activitate e legată de antigenii eritrocitari aigenetic a căror activitate e legată de antigenii eritrocitari aigenetic a căror activitate e legată de antigenii eritrocitari aigenetic a căror activitate e legată de antigenii eritrocitari aigenetic a căror activitate e legată de antigenii eritrocitari ai
animalelor din animalelor din animalelor din animalelor din animalelor din animalelor din animalelor din animalelor din aceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaşşşşşşşşi speciei speciei speciei speciei speciei speciei speciei specie care apar care apar care apar care apar care apar care apar care apar care apar după prima după prima după prima după prima după prima după prima după prima după prima 
transfuzietransfuzietransfuzietransfuzietransfuzietransfuzietransfuzietransfuzie la un animal. la un animal. la un animal. la un animal. la un animal. la un animal. la un animal. la un animal. 
-- incidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenŃŃŃŃŃŃŃŃa clinică a izoanticorpilor e scăzutăa clinică a izoanticorpilor e scăzutăa clinică a izoanticorpilor e scăzutăa clinică a izoanticorpilor e scăzutăa clinică a izoanticorpilor e scăzutăa clinică a izoanticorpilor e scăzutăa clinică a izoanticorpilor e scăzutăa clinică a izoanticorpilor e scăzută, reac, reac, reac, reac, reac, reac, reac, reacŃŃŃŃŃŃŃŃiile iile iile iile iile iile iile iile 
antigenantigenantigenantigenantigenantigenantigenantigen--------anticorp la animale fiind anticorp la animale fiind anticorp la animale fiind anticorp la animale fiind anticorp la animale fiind anticorp la animale fiind anticorp la animale fiind anticorp la animale fiind practic inexistente la practic inexistente la practic inexistente la practic inexistente la practic inexistente la practic inexistente la practic inexistente la practic inexistente la 
prima transfuzie.prima transfuzie.prima transfuzie.prima transfuzie.prima transfuzie.prima transfuzie.prima transfuzie.prima transfuzie.
-- cei mai frecvencei mai frecvencei mai frecvencei mai frecvencei mai frecvencei mai frecvencei mai frecvencei mai frecvenŃŃŃŃŃŃŃŃi izoanticorpi la i izoanticorpi la i izoanticorpi la i izoanticorpi la i izoanticorpi la i izoanticorpi la i izoanticorpi la i izoanticorpi la câine:câine:câine:câine:câine:câine:câine:câine: izoanticorpii izoanticorpii izoanticorpii izoanticorpii izoanticorpii izoanticorpii izoanticorpii izoanticorpii AECAECAECAECAECAECAECAEC--------7,7,7,7,7,7,7,7,
prezent la peste prezent la peste prezent la peste prezent la peste prezent la peste prezent la peste prezent la peste prezent la peste 50%50%50%50%50%50%50%50% din câinii testadin câinii testadin câinii testadin câinii testadin câinii testadin câinii testadin câinii testadin câinii testaŃŃŃŃŃŃŃŃi. i. i. i. i. i. i. i. 
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-- îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul pisicilorpisicilorpisicilorpisicilorpisicilorpisicilorpisicilorpisicilor cu grupele sanguine A cu grupele sanguine A cu grupele sanguine A cu grupele sanguine A cu grupele sanguine A cu grupele sanguine A cu grupele sanguine A cu grupele sanguine A şşşşşşşşi B si B si B si B si B si B si B si B s--------a identificat a identificat a identificat a identificat a identificat a identificat a identificat a identificat 
apariapariapariapariapariapariapariapariŃŃŃŃŃŃŃŃia izoanticorpilor, ia izoanticorpilor, ia izoanticorpilor, ia izoanticorpilor, ia izoanticorpilor, ia izoanticorpilor, ia izoanticorpilor, ia izoanticorpilor, antiantiantiantiantiantiantianti--------A anticorpiiA anticorpiiA anticorpiiA anticorpiiA anticorpiiA anticorpiiA anticorpiiA anticorpii ( ( ( ( ( ( ( (la pisici cu grupa la pisici cu grupa la pisici cu grupa la pisici cu grupa la pisici cu grupa la pisici cu grupa la pisici cu grupa la pisici cu grupa 
sanguină Asanguină Asanguină Asanguină Asanguină Asanguină Asanguină Asanguină A) fiind responsabili de reac) fiind responsabili de reac) fiind responsabili de reac) fiind responsabili de reac) fiind responsabili de reac) fiind responsabili de reac) fiind responsabili de reac) fiind responsabili de reacŃŃŃŃŃŃŃŃiile cele mai severe. iile cele mai severe. iile cele mai severe. iile cele mai severe. iile cele mai severe. iile cele mai severe. iile cele mai severe. iile cele mai severe. 
-- la la la la la la la la pisicilepisicilepisicilepisicilepisicilepisicilepisicilepisicile posesoare ale posesoare ale posesoare ale posesoare ale posesoare ale posesoare ale posesoare ale posesoare ale grupei sanguine Bgrupei sanguine Bgrupei sanguine Bgrupei sanguine Bgrupei sanguine Bgrupei sanguine Bgrupei sanguine Bgrupei sanguine B ssssssss--------au identificat au identificat au identificat au identificat au identificat au identificat au identificat au identificat 
titruri crescute ale titruri crescute ale titruri crescute ale titruri crescute ale titruri crescute ale titruri crescute ale titruri crescute ale titruri crescute ale hemaglutininelorhemaglutininelorhemaglutininelorhemaglutininelorhemaglutininelorhemaglutininelorhemaglutininelorhemaglutininelor şşşşşşşşi i i i i i i i hemolizinelor antihemolizinelor antihemolizinelor antihemolizinelor antihemolizinelor antihemolizinelor antihemolizinelor antihemolizinelor anti--------AAAAAAAA--------
izoanticorpilorizoanticorpilorizoanticorpilorizoanticorpilorizoanticorpilorizoanticorpilorizoanticorpilorizoanticorpilor. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn contrast cu aceasta pisicile cu grupa n contrast cu aceasta pisicile cu grupa n contrast cu aceasta pisicile cu grupa n contrast cu aceasta pisicile cu grupa n contrast cu aceasta pisicile cu grupa n contrast cu aceasta pisicile cu grupa n contrast cu aceasta pisicile cu grupa n contrast cu aceasta pisicile cu grupa sanguină Asanguină Asanguină Asanguină Asanguină Asanguină Asanguină Asanguină A,,,,,,,, conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in 
izoanticorpi antiizoanticorpi antiizoanticorpi antiizoanticorpi antiizoanticorpi antiizoanticorpi antiizoanticorpi antiizoanticorpi anti--------BBBBBBBB peste 35%.peste 35%.peste 35%.peste 35%.peste 35%.peste 35%.peste 35%.peste 35%.
-- la pisicile cu grupa la pisicile cu grupa la pisicile cu grupa la pisicile cu grupa la pisicile cu grupa la pisicile cu grupa la pisicile cu grupa la pisicile cu grupa sanguină ABsanguină ABsanguină ABsanguină ABsanguină ABsanguină ABsanguină ABsanguină AB,,,,,,,, până  până  până  până  până  până  până  până îîîîîîîîn prezent n prezent n prezent n prezent n prezent n prezent n prezent n prezent nu snu snu snu snu snu snu snu s--------au au au au au au au au 
identificat izoanticorpiiidentificat izoanticorpiiidentificat izoanticorpiiidentificat izoanticorpiiidentificat izoanticorpiiidentificat izoanticorpiiidentificat izoanticorpiiidentificat izoanticorpii antiantiantiantiantiantiantianti--------AAAAAAAA sau sau sau sau sau sau sau sau antiantiantiantiantiantiantianti--------B,B,B,B,B,B,B,B, destrucdestrucdestrucdestrucdestrucdestrucdestrucdestrucŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia 
intravasculară fiind completă intravasculară fiind completă intravasculară fiind completă intravasculară fiind completă intravasculară fiind completă intravasculară fiind completă intravasculară fiind completă intravasculară fiind completă şşşşşşşşi mediată de imunitar i mediată de imunitar i mediată de imunitar i mediată de imunitar i mediată de imunitar i mediată de imunitar i mediată de imunitar i mediată de imunitar (IgM).(IgM).(IgM).(IgM).(IgM).(IgM).(IgM).(IgM).
-- formarea noilor anticorpi formarea noilor anticorpi formarea noilor anticorpi formarea noilor anticorpi formarea noilor anticorpi formarea noilor anticorpi formarea noilor anticorpi formarea noilor anticorpi îîîîîîîîn organismele receptoare ale n organismele receptoare ale n organismele receptoare ale n organismele receptoare ale n organismele receptoare ale n organismele receptoare ale n organismele receptoare ale n organismele receptoare ale 
perfuziei are loc perfuziei are loc perfuziei are loc perfuziei are loc perfuziei are loc perfuziei are loc perfuziei are loc perfuziei are loc îîîîîîîîn n n n n n n n 1010101010101010--------14 zile.14 zile.14 zile.14 zile.14 zile.14 zile.14 zile.14 zile.
-- la la la la la la la la 25%25%25%25%25%25%25%25% din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri din cazuri dupădupădupădupădupădupădupădupă prima transfuzieprima transfuzieprima transfuzieprima transfuzieprima transfuzieprima transfuzieprima transfuzieprima transfuzie la la la la la la la la câine câine câine câine câine câine câine câine se va se va se va se va se va se va se va se va 
îîîîîîîînregistra prezennregistra prezennregistra prezennregistra prezennregistra prezennregistra prezennregistra prezennregistra prezenŃŃŃŃŃŃŃŃa anticorpilor a anticorpilor a anticorpilor a anticorpilor a anticorpilor a anticorpilor a anticorpilor a anticorpilor antiantiantiantiantiantiantianti--------AECAECAECAECAECAECAECAEC--------1.1.,1.1.,1.1.,1.1.,1.1.,1.1.,1.1.,1.1., ceea ce ceea ce ceea ce ceea ce ceea ce ceea ce ceea ce ceea ce îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul 
de administrări de sânge integral din grupa de administrări de sânge integral din grupa de administrări de sânge integral din grupa de administrări de sânge integral din grupa de administrări de sânge integral din grupa de administrări de sânge integral din grupa de administrări de sânge integral din grupa de administrări de sânge integral din grupa A A A A A A A A --------1.1 =1.1 =1.1 =1.1 =1.1 =1.1 =1.1 =1.1 = reacreacreacreacreacreacreacreacŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 
imunologice severe. imunologice severe. imunologice severe. imunologice severe. imunologice severe. imunologice severe. imunologice severe. imunologice severe. 
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�� SubstituenSubstituenSubstituenSubstituenSubstituenSubstituenSubstituenSubstituenŃŃŃŃŃŃŃŃii de sângeii de sângeii de sângeii de sângeii de sângeii de sângeii de sângeii de sânge
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-- o o o o o o o o alternativă alternativă alternativă alternativă alternativă alternativă alternativă alternativă îîîîîîîîn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenn urgenŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeee dar nu pot dar nu pot dar nu pot dar nu pot dar nu pot dar nu pot dar nu pot dar nu pot îîîîîîîînlocui total sângele. nlocui total sângele. nlocui total sângele. nlocui total sângele. nlocui total sângele. nlocui total sângele. nlocui total sângele. nlocui total sângele. 
-- vâscozitatea mică le recomandă  vâscozitatea mică le recomandă  vâscozitatea mică le recomandă  vâscozitatea mică le recomandă  vâscozitatea mică le recomandă  vâscozitatea mică le recomandă  vâscozitatea mică le recomandă  vâscozitatea mică le recomandă îîîîîîîîn n n n n n n n tulburări microcirculatoriitulburări microcirculatoriitulburări microcirculatoriitulburări microcirculatoriitulburări microcirculatoriitulburări microcirculatoriitulburări microcirculatoriitulburări microcirculatorii

Hemoglobinele libereHemoglobinele libereHemoglobinele libereHemoglobinele libereHemoglobinele libereHemoglobinele libereHemoglobinele libereHemoglobinele libere
au perioadă de au perioadă de au perioadă de au perioadă de au perioadă de au perioadă de au perioadă de au perioadă de îîîîîîîînjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătăŃŃŃŃŃŃŃŃire scurtă ire scurtă ire scurtă ire scurtă ire scurtă ire scurtă ire scurtă ire scurtă (20 min.)(20 min.)(20 min.)(20 min.)(20 min.)(20 min.)(20 min.)(20 min.) şşşşşşşşi greutate i greutate i greutate i greutate i greutate i greutate i greutate i greutate 
specifică mai mică decât a sângelui cu capacitate mare de specifică mai mică decât a sângelui cu capacitate mare de specifică mai mică decât a sângelui cu capacitate mare de specifică mai mică decât a sângelui cu capacitate mare de specifică mai mică decât a sângelui cu capacitate mare de specifică mai mică decât a sângelui cu capacitate mare de specifică mai mică decât a sângelui cu capacitate mare de specifică mai mică decât a sângelui cu capacitate mare de 
stocare stocare stocare stocare stocare stocare stocare stocare şşşşşşşşi donare a oxigenului.i donare a oxigenului.i donare a oxigenului.i donare a oxigenului.i donare a oxigenului.i donare a oxigenului.i donare a oxigenului.i donare a oxigenului.

Oxiglobina Oxiglobina Oxiglobina Oxiglobina Oxiglobina Oxiglobina Oxiglobina Oxiglobina (Oxyglobin(Oxyglobin--Biopure)Biopure)
-- hemoglobinăhemoglobinăhemoglobinăhemoglobinăhemoglobinăhemoglobinăhemoglobinăhemoglobină--------cărăucărăucărăucărăucărăucărăucărăucărăuşşşşşşşş,,,,,,,, un derivat un derivat un derivat un derivat un derivat un derivat un derivat un derivat polimerizat de Hb bovinăpolimerizat de Hb bovinăpolimerizat de Hb bovinăpolimerizat de Hb bovinăpolimerizat de Hb bovinăpolimerizat de Hb bovinăpolimerizat de Hb bovinăpolimerizat de Hb bovină........
-- cresc concentracresc concentracresc concentracresc concentracresc concentracresc concentracresc concentracresc concentraŃŃŃŃŃŃŃŃiile totale de plasmă iile totale de plasmă iile totale de plasmă iile totale de plasmă iile totale de plasmă iile totale de plasmă iile totale de plasmă iile totale de plasmă şşşşşşşşi hemoglobină i hemoglobină i hemoglobină i hemoglobină i hemoglobină i hemoglobină i hemoglobină i hemoglobină = cre= cre= cre= cre= cre= cre= cre= creșșșșșșșște te te te te te te te 
oxigenul sângelui arterial. oxigenul sângelui arterial. oxigenul sângelui arterial. oxigenul sângelui arterial. oxigenul sângelui arterial. oxigenul sângelui arterial. oxigenul sângelui arterial. oxigenul sângelui arterial. 
-- proprietă proprietă proprietă proprietă proprietă proprietă proprietă proprietăŃŃŃŃŃŃŃŃile coloidale (GM 180kD) apropiate de Dextran 70. ile coloidale (GM 180kD) apropiate de Dextran 70. ile coloidale (GM 180kD) apropiate de Dextran 70. ile coloidale (GM 180kD) apropiate de Dextran 70. ile coloidale (GM 180kD) apropiate de Dextran 70. ile coloidale (GM 180kD) apropiate de Dextran 70. ile coloidale (GM 180kD) apropiate de Dextran 70. ile coloidale (GM 180kD) apropiate de Dextran 70. 
-- fiind o fiind o fiind o fiind o fiind o fiind o fiind o fiind o hemoglobină polimerizatăhemoglobină polimerizatăhemoglobină polimerizatăhemoglobină polimerizatăhemoglobină polimerizatăhemoglobină polimerizatăhemoglobină polimerizatăhemoglobină polimerizată mărimea moleculei va fi  mărimea moleculei va fi  mărimea moleculei va fi  mărimea moleculei va fi  mărimea moleculei va fi  mărimea moleculei va fi  mărimea moleculei va fi  mărimea moleculei va fi 
mult mare decât cea a hemoglobinei = evmult mare decât cea a hemoglobinei = evmult mare decât cea a hemoglobinei = evmult mare decât cea a hemoglobinei = evmult mare decât cea a hemoglobinei = evmult mare decât cea a hemoglobinei = evmult mare decât cea a hemoglobinei = evmult mare decât cea a hemoglobinei = evită filtrarea renală ită filtrarea renală ită filtrarea renală ită filtrarea renală ită filtrarea renală ită filtrarea renală ită filtrarea renală ită filtrarea renală şşşşşşşşi i i i i i i i 
efectele secundare (ex. hemoglobinuria). efectele secundare (ex. hemoglobinuria). efectele secundare (ex. hemoglobinuria). efectele secundare (ex. hemoglobinuria). efectele secundare (ex. hemoglobinuria). efectele secundare (ex. hemoglobinuria). efectele secundare (ex. hemoglobinuria). efectele secundare (ex. hemoglobinuria). 
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-- absenabsenabsenabsenabsenabsenabsenabsenŃŃŃŃŃŃŃŃa izoanticorpilor plasmaticia izoanticorpilor plasmaticia izoanticorpilor plasmaticia izoanticorpilor plasmaticia izoanticorpilor plasmaticia izoanticorpilor plasmaticia izoanticorpilor plasmaticia izoanticorpilor plasmatici reduce riscul sensibilizăriireduce riscul sensibilizăriireduce riscul sensibilizăriireduce riscul sensibilizăriireduce riscul sensibilizăriireduce riscul sensibilizăriireduce riscul sensibilizăriireduce riscul sensibilizării,,,,,,,,
-- antigenitateaantigenitateaantigenitateaantigenitateaantigenitateaantigenitateaantigenitateaantigenitatea la hemoglobina bovină  la hemoglobina bovină  la hemoglobina bovină  la hemoglobina bovină  la hemoglobina bovină  la hemoglobina bovină  la hemoglobina bovină  la hemoglobina bovină = = = = = = = = apariapariapariapariapariapariapariapariŃŃŃŃŃŃŃŃia anticorpiloria anticorpiloria anticorpiloria anticorpiloria anticorpiloria anticorpiloria anticorpiloria anticorpilor şşşşşşşşi i i i i i i i 
anafilaxie,anafilaxie,anafilaxie,anafilaxie,anafilaxie,anafilaxie,anafilaxie,anafilaxie, mai ales la administrările de  mai ales la administrările de  mai ales la administrările de  mai ales la administrările de  mai ales la administrările de  mai ales la administrările de  mai ales la administrările de  mai ales la administrările de peste o săptămânăpeste o săptămânăpeste o săptămânăpeste o săptămânăpeste o săptămânăpeste o săptămânăpeste o săptămânăpeste o săptămână........
-- produsul produsul produsul produsul produsul produsul produsul produsul poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi îîîîîîîîncălzit la temperatura corpuluincălzit la temperatura corpuluincălzit la temperatura corpuluincălzit la temperatura corpuluincălzit la temperatura corpuluincălzit la temperatura corpuluincălzit la temperatura corpuluincălzit la temperatura corpului,,,,,,,,
-- nu poate fi congelatnu poate fi congelatnu poate fi congelatnu poate fi congelatnu poate fi congelatnu poate fi congelatnu poate fi congelatnu poate fi congelat dar este stabili doi ani dar este stabili doi ani dar este stabili doi ani dar este stabili doi ani dar este stabili doi ani dar este stabili doi ani dar este stabili doi ani dar este stabili doi ani. . . . . . . . 
-- proprietă proprietă proprietă proprietă proprietă proprietă proprietă proprietăŃŃŃŃŃŃŃŃile = ile = ile = ile = ile = ile = ile = ile = patru zilepatru zilepatru zilepatru zilepatru zilepatru zilepatru zilepatru zile de la deschiderea ambalajelor de la deschiderea ambalajelor de la deschiderea ambalajelor de la deschiderea ambalajelor de la deschiderea ambalajelor de la deschiderea ambalajelor de la deschiderea ambalajelor de la deschiderea ambalajelor. . . . . . . . 
-- oxiglobina va fi eliminată oxiglobina va fi eliminată oxiglobina va fi eliminată oxiglobina va fi eliminată oxiglobina va fi eliminată oxiglobina va fi eliminată oxiglobina va fi eliminată oxiglobina va fi eliminată, l, l, l, l, l, l, l, la fel ca hemoglobina,a fel ca hemoglobina,a fel ca hemoglobina,a fel ca hemoglobina,a fel ca hemoglobina,a fel ca hemoglobina,a fel ca hemoglobina,a fel ca hemoglobina, de către  de către  de către  de către  de către  de către  de către  de către 
celulele RE celulele RE celulele RE celulele RE celulele RE celulele RE celulele RE celulele RE îîîîîîîîn n n n n n n n 3030303030303030--------40 h la câine.40 h la câine.40 h la câine.40 h la câine.40 h la câine.40 h la câine.40 h la câine.40 h la câine.

FluorocarboniiFluorocarboniiFluorocarboniiFluorocarboniiFluorocarboniiFluorocarboniiFluorocarboniiFluorocarbonii
-- structuri miscibile cu sângele, ce au capacitatea de a structuri miscibile cu sângele, ce au capacitatea de a structuri miscibile cu sângele, ce au capacitatea de a structuri miscibile cu sângele, ce au capacitatea de a structuri miscibile cu sângele, ce au capacitatea de a structuri miscibile cu sângele, ce au capacitatea de a structuri miscibile cu sângele, ce au capacitatea de a structuri miscibile cu sângele, ce au capacitatea de a 
transporta transporta transporta transporta transporta transporta transporta transporta 5,25 ml oxigen/100 ml s5,25 ml oxigen/100 ml s5,25 ml oxigen/100 ml s5,25 ml oxigen/100 ml s5,25 ml oxigen/100 ml s5,25 ml oxigen/100 ml s5,25 ml oxigen/100 ml s5,25 ml oxigen/100 ml sîîîîîîîînge nge nge nge nge nge nge nge 
-- activită activită activită activită activită activită activită activităŃŃŃŃŃŃŃŃi similare cu ale oxiglobinei.i similare cu ale oxiglobinei.i similare cu ale oxiglobinei.i similare cu ale oxiglobinei.i similare cu ale oxiglobinei.i similare cu ale oxiglobinei.i similare cu ale oxiglobinei.i similare cu ale oxiglobinei.
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�� Terapia anemiilorTerapia anemiilorTerapia anemiilorTerapia anemiilorTerapia anemiilorTerapia anemiilorTerapia anemiilorTerapia anemiilor
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Eritropoeticele Eritropoeticele Eritropoeticele Eritropoeticele Eritropoeticele Eritropoeticele Eritropoeticele Eritropoeticele (hematinicele)(hematinicele)

ÎÎÎÎÎÎÎÎn anemii conduita terapeutică va urmărin anemii conduita terapeutică va urmărin anemii conduita terapeutică va urmărin anemii conduita terapeutică va urmărin anemii conduita terapeutică va urmărin anemii conduita terapeutică va urmărin anemii conduita terapeutică va urmărin anemii conduita terapeutică va urmări::::::::

-- de a furniza componente necesare producde a furniza componente necesare producde a furniza componente necesare producde a furniza componente necesare producde a furniza componente necesare producde a furniza componente necesare producde a furniza componente necesare producde a furniza componente necesare producţţţţţţţţiei celulelor roiei celulelor roiei celulelor roiei celulelor roiei celulelor roiei celulelor roiei celulelor roiei celulelor roşşşşşşşşii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:

proteine, vitamina B12, acid folic,proteine, vitamina B12, acid folic,proteine, vitamina B12, acid folic,proteine, vitamina B12, acid folic,proteine, vitamina B12, acid folic,proteine, vitamina B12, acid folic,proteine, vitamina B12, acid folic,proteine, vitamina B12, acid folic,

-- stimularea formării hemoglobineistimularea formării hemoglobineistimularea formării hemoglobineistimularea formării hemoglobineistimularea formării hemoglobineistimularea formării hemoglobineistimularea formării hemoglobineistimularea formării hemoglobinei:::::::: fier fier fier fier fier fier fier fier şşşşşşşşi mineralei mineralei mineralei mineralei mineralei mineralei mineralei minerale,,,,,,,,

-- stimularea formării măduvei hematogenestimularea formării măduvei hematogenestimularea formării măduvei hematogenestimularea formării măduvei hematogenestimularea formării măduvei hematogenestimularea formării măduvei hematogenestimularea formării măduvei hematogenestimularea formării măduvei hematogene........

Hematopoieza Hematopoieza Hematopoieza Hematopoieza Hematopoieza Hematopoieza Hematopoieza Hematopoieza îîîîîîîîncepe din ncepe din ncepe din ncepe din ncepe din ncepe din ncepe din ncepe din viaviaviaviaviaviaviaviaŃŃŃŃŃŃŃŃa embrionarăa embrionarăa embrionarăa embrionarăa embrionarăa embrionarăa embrionarăa embrionară prin diferenprin diferenprin diferenprin diferenprin diferenprin diferenprin diferenprin diferenŃŃŃŃŃŃŃŃierile ierile ierile ierile ierile ierile ierile ierile 
celulelor stem. celulelor stem. celulelor stem. celulelor stem. celulelor stem. celulelor stem. celulelor stem. celulelor stem. 
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hipoxie

Rinichi

Ficat

Factorul renal eritropoietic

Eritropoietina

Eritropoieza
(în mãduvã)

  Masã
eritroidã
 

Hemoglobinã

Oxigenare

Stimulare

Fazele procesului 

hematoformator

Eritropoietina Eritropoietina Eritropoietina Eritropoietina (EPO)
- cel mai important regulatorcel mai important regulatorcel mai important regulatorcel mai important regulator al al proliferării eritrocitelor al al proliferării eritrocitelor al al proliferării eritrocitelor al al proliferării eritrocitelor,,,,
- EPO iniEPO iniEPO iniEPO iniŃŃŃŃialialialial cuplează la receptorii precursori eritrocitari cuplează la receptorii precursori eritrocitari cuplează la receptorii precursori eritrocitari cuplează la receptorii precursori eritrocitari, , , , 
- apoi apoi apoi apoi va iniva iniva iniva iniŃŃŃŃiaiaiaia fosforilarea intracelularăfosforilarea intracelularăfosforilarea intracelularăfosforilarea intracelulară,,,,
- apoi apoi apoi apoi va stimulava stimulava stimulava stimula proliferareaproliferareaproliferareaproliferarea şşşşi i i i diferendiferendiferendiferenŃŃŃŃiereaiereaiereaierea precursorilor precursorilor precursorilor precursorilor 
eritrocitari: eritrocitari: eritrocitari: eritrocitari: eritroizii, eritroblaeritroizii, eritroblaeritroizii, eritroblaeritroizii, eritroblaşşşştiitiitiitii şşşşi i i i reticulocitelereticulocitelereticulocitelereticulocitele
---- EPO stimulează  EPO stimulează  EPO stimulează  EPO stimulează șșșși eliberarea de reticulocitelor din i eliberarea de reticulocitelor din i eliberarea de reticulocitelor din i eliberarea de reticulocitelor din măduva măduva măduva măduva 
osoasăosoasăosoasăosoasă îîîîn n n n sângesângesângesânge.
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GranulopoetineleGranulopoetineleGranulopoetineleGranulopoetineleGranulopoetineleGranulopoetineleGranulopoetineleGranulopoetinele
Granulopoieza e stimulată de cel puGranulopoieza e stimulată de cel puGranulopoieza e stimulată de cel puGranulopoieza e stimulată de cel puGranulopoieza e stimulată de cel puGranulopoieza e stimulată de cel puGranulopoieza e stimulată de cel puGranulopoieza e stimulată de cel puŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in şşşşşşşşase factoriase factoriase factoriase factoriase factoriase factoriase factoriase factori denumidenumidenumidenumidenumidenumidenumidenumiŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i 
granulopoetinegranulopoetinegranulopoetinegranulopoetinegranulopoetinegranulopoetinegranulopoetinegranulopoetine. . . . . . . . 
Suplimentarea cu factori exogeni va favoriza proliferarea a Suplimentarea cu factori exogeni va favoriza proliferarea a Suplimentarea cu factori exogeni va favoriza proliferarea a Suplimentarea cu factori exogeni va favoriza proliferarea a Suplimentarea cu factori exogeni va favoriza proliferarea a Suplimentarea cu factori exogeni va favoriza proliferarea a Suplimentarea cu factori exogeni va favoriza proliferarea a Suplimentarea cu factori exogeni va favoriza proliferarea a 
numeroase numeroase numeroase numeroase numeroase numeroase numeroase numeroase tipuri de celule:tipuri de celule:tipuri de celule:tipuri de celule:tipuri de celule:tipuri de celule:tipuri de celule:tipuri de celule: macrofage, granulocite, plachete, macrofage, granulocite, plachete, macrofage, granulocite, plachete, macrofage, granulocite, plachete, macrofage, granulocite, plachete, macrofage, granulocite, plachete, macrofage, granulocite, plachete, macrofage, granulocite, plachete, 
trombocitetrombocitetrombocitetrombocitetrombocitetrombocitetrombocitetrombocite etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de stimulantul implicat.ie de stimulantul implicat.ie de stimulantul implicat.ie de stimulantul implicat.ie de stimulantul implicat.ie de stimulantul implicat.ie de stimulantul implicat.ie de stimulantul implicat.
AlAlAlAlAlAlAlAlŃŃŃŃŃŃŃŃi produi produi produi produi produi produi produi produşşşşşşşşi ce stimulează granulopoieza sunt extractele de i ce stimulează granulopoieza sunt extractele de i ce stimulează granulopoieza sunt extractele de i ce stimulează granulopoieza sunt extractele de i ce stimulează granulopoieza sunt extractele de i ce stimulează granulopoieza sunt extractele de i ce stimulează granulopoieza sunt extractele de i ce stimulează granulopoieza sunt extractele de 
Serratia marcescensSerratia marcescensSerratia marcescensSerratia marcescensSerratia marcescensSerratia marcescensSerratia marcescensSerratia marcescens care scare scare scare scare scare scare scare s--------a identificat a fi activator ai a identificat a fi activator ai a identificat a fi activator ai a identificat a fi activator ai a identificat a fi activator ai a identificat a fi activator ai a identificat a fi activator ai a identificat a fi activator ai 
interferonilor interferonilor interferonilor interferonilor interferonilor interferonilor interferonilor interferonilor αααααααα şşşşşşşşi i i i i i i i γγγγγγγγ şşşşşşşşi a i a i a i a i a i a i a i a interleukinelor ILinterleukinelor ILinterleukinelor ILinterleukinelor ILinterleukinelor ILinterleukinelor ILinterleukinelor ILinterleukinelor IL--------1 1 1 1 1 1 1 1 şşşşşşşşi ILi ILi ILi ILi ILi ILi ILi IL--------6.6.6.6.6.6.6.6.
Aceasta induce Aceasta induce Aceasta induce Aceasta induce Aceasta induce Aceasta induce Aceasta induce Aceasta induce mieloproliferări mieloproliferări mieloproliferări mieloproliferări mieloproliferări mieloproliferări mieloproliferări mieloproliferări fie direct, fie prin relafie direct, fie prin relafie direct, fie prin relafie direct, fie prin relafie direct, fie prin relafie direct, fie prin relafie direct, fie prin relafie direct, fie prin relaşşşşşşşşarea area area area area area area area 
altor citokine.altor citokine.altor citokine.altor citokine.altor citokine.altor citokine.altor citokine.altor citokine.
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Steroizii anabolizanSteroizii anabolizanSteroizii anabolizanSteroizii anabolizanSteroizii anabolizanSteroizii anabolizanSteroizii anabolizanSteroizii anabolizanŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i şşşşşşşşi androgenicii androgenicii androgenicii androgenicii androgenicii androgenicii androgenicii androgenici
-- produproduproduproduproduproduproduproduşşşşşşşşi sintetici i sintetici i sintetici i sintetici i sintetici i sintetici i sintetici i sintetici îîîîîîîînrudinrudinrudinrudinrudinrudinrudinrudiŃŃŃŃŃŃŃŃi cu testosteronul. i cu testosteronul. i cu testosteronul. i cu testosteronul. i cu testosteronul. i cu testosteronul. i cu testosteronul. i cu testosteronul. 

-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiunea hematinică a steroizilor hematinici se petrece iunea hematinică a steroizilor hematinici se petrece iunea hematinică a steroizilor hematinici se petrece iunea hematinică a steroizilor hematinici se petrece iunea hematinică a steroizilor hematinici se petrece iunea hematinică a steroizilor hematinici se petrece iunea hematinică a steroizilor hematinici se petrece iunea hematinică a steroizilor hematinici se petrece 
celular ei cresc rata glicolizei celular ei cresc rata glicolizei celular ei cresc rata glicolizei celular ei cresc rata glicolizei celular ei cresc rata glicolizei celular ei cresc rata glicolizei celular ei cresc rata glicolizei celular ei cresc rata glicolizei șșșșșșșși formează i formează i formează i formează i formează i formează i formează i formează 1717171717171717--------ketoketoketoketoketoketoketoketo--------metabolimetabolimetabolimetabolimetabolimetabolimetabolimetaboliţţţţţţţţiiiiiiii. . . . . . . . 

-- aceaceaceaceaceaceaceaceşşşşşşşştia sunt eliberatia sunt eliberatia sunt eliberatia sunt eliberatia sunt eliberatia sunt eliberatia sunt eliberatia sunt eliberaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturi, inclusesuturi, inclusesuturi, inclusesuturi, inclusesuturi, inclusesuturi, inclusesuturi, inclusesuturi, inclusiv măduva iv măduva iv măduva iv măduva iv măduva iv măduva iv măduva iv măduva 
hematogenă unde interachematogenă unde interachematogenă unde interachematogenă unde interachematogenă unde interachematogenă unde interachematogenă unde interachematogenă unde interacŃŃŃŃŃŃŃŃionează cu receptorii citosolici ionează cu receptorii citosolici ionează cu receptorii citosolici ionează cu receptorii citosolici ionează cu receptorii citosolici ionează cu receptorii citosolici ionează cu receptorii citosolici ionează cu receptorii citosolici 
unde sunt transferaunde sunt transferaunde sunt transferaunde sunt transferaunde sunt transferaunde sunt transferaunde sunt transferaunde sunt transferaŃŃŃŃŃŃŃŃi la i la i la i la i la i la i la i la nucleul celulei. nucleul celulei. nucleul celulei. nucleul celulei. nucleul celulei. nucleul celulei. nucleul celulei. nucleul celulei. 

-- îîîîîîîîn nucleun nucleun nucleun nucleun nucleun nucleun nucleun nucleu vor inivor inivor inivor inivor inivor inivor inivor iniŃŃŃŃŃŃŃŃia: ia: ia: ia: ia: ia: ia: ia: formarea ARNformarea ARNformarea ARNformarea ARNformarea ARNformarea ARNformarea ARNformarea ARN şşşşşşşşi sinteza unui efector i sinteza unui efector i sinteza unui efector i sinteza unui efector i sinteza unui efector i sinteza unui efector i sinteza unui efector i sinteza unui efector 
proteinic.proteinic.proteinic.proteinic.proteinic.proteinic.proteinic.proteinic.
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Vitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina B1212121212121212 (ciancobalamina)(ciancobalamina)

-- compus compus compus compus compus compus compus compus porfirinic,porfirinic,porfirinic,porfirinic,porfirinic,porfirinic,porfirinic,porfirinic, conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃine un inel, cu un atom de Co central.ine un inel, cu un atom de Co central.ine un inel, cu un atom de Co central.ine un inel, cu un atom de Co central.ine un inel, cu un atom de Co central.ine un inel, cu un atom de Co central.ine un inel, cu un atom de Co central.ine un inel, cu un atom de Co central.
-- denumită  denumită  denumită  denumită  denumită  denumită  denumită  denumită şşşşşşşşi i i i i i i i factor de maturarefactor de maturarefactor de maturarefactor de maturarefactor de maturarefactor de maturarefactor de maturarefactor de maturare e esene esene esene esene esene esene esene esenŃŃŃŃŃŃŃŃială ptială ptială ptială ptială ptială ptială ptială pt. . . . . . . . sinteza ADN,sinteza ADN,sinteza ADN,sinteza ADN,sinteza ADN,sinteza ADN,sinteza ADN,sinteza ADN,
-- deficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficienŃŃŃŃŃŃŃŃa saa saa saa saa saa saa saa sa antrenează multe efecte dintre care cele mai  antrenează multe efecte dintre care cele mai  antrenează multe efecte dintre care cele mai  antrenează multe efecte dintre care cele mai  antrenează multe efecte dintre care cele mai  antrenează multe efecte dintre care cele mai  antrenează multe efecte dintre care cele mai  antrenează multe efecte dintre care cele mai 
importante sunt inhibarea maturării importante sunt inhibarea maturării importante sunt inhibarea maturării importante sunt inhibarea maturării importante sunt inhibarea maturării importante sunt inhibarea maturării importante sunt inhibarea maturării importante sunt inhibarea maturării şşşşşşşşi diviziunii nucleare. i diviziunii nucleare. i diviziunii nucleare. i diviziunii nucleare. i diviziunii nucleare. i diviziunii nucleare. i diviziunii nucleare. i diviziunii nucleare. 
-- primul afectprimul afectprimul afectprimul afectprimul afectprimul afectprimul afectprimul afect se va se va se va se va se va se va se va se va îîîîîîîînregistra la nregistra la nregistra la nregistra la nregistra la nregistra la nregistra la nregistra la nivelul măduveinivelul măduveinivelul măduveinivelul măduveinivelul măduveinivelul măduveinivelul măduveinivelul măduvei........
-- eritroblaeritroblaeritroblaeritroblaeritroblaeritroblaeritroblaeritroblaşşşşşşşştii tii tii tii tii tii tii tii nu vor mai diviza nu vor mai diviza nu vor mai diviza nu vor mai diviza nu vor mai diviza nu vor mai diviza nu vor mai diviza nu vor mai diviza şşşşşşşşi i i i i i i i vor crevor crevor crevor crevor crevor crevor crevor creşşşşşşşşte incontinuute incontinuute incontinuute incontinuute incontinuute incontinuute incontinuute incontinuu îîîîîîîîntrntrntrntrntrntrntrntr--------un un un un un un un un 
megaloblast =megaloblast =megaloblast =megaloblast =megaloblast =megaloblast =megaloblast =megaloblast = instalarea instalarea instalarea instalarea instalarea instalarea instalarea instalarea anemiei megaloblasticăanemiei megaloblasticăanemiei megaloblasticăanemiei megaloblasticăanemiei megaloblasticăanemiei megaloblasticăanemiei megaloblasticăanemiei megaloblastică........
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Acidul folic Acidul folic Acidul folic Acidul folic Acidul folic Acidul folic Acidul folic Acidul folic (acidul pteroil(acidul pteroil--glutamic)glutamic)

-- cofactor necesar sintezei ADN cofactor necesar sintezei ADN cofactor necesar sintezei ADN cofactor necesar sintezei ADN cofactor necesar sintezei ADN cofactor necesar sintezei ADN cofactor necesar sintezei ADN cofactor necesar sintezei ADN, , , , , , , , 

-- promovează formarea nucleotidelor necesare formării ADN promovează formarea nucleotidelor necesare formării ADN promovează formarea nucleotidelor necesare formării ADN promovează formarea nucleotidelor necesare formării ADN promovează formarea nucleotidelor necesare formării ADN promovează formarea nucleotidelor necesare formării ADN promovează formarea nucleotidelor necesare formării ADN promovează formarea nucleotidelor necesare formării ADN........

-- necesar pt. sinteza ARN unde servenecesar pt. sinteza ARN unde servenecesar pt. sinteza ARN unde servenecesar pt. sinteza ARN unde servenecesar pt. sinteza ARN unde servenecesar pt. sinteza ARN unde servenecesar pt. sinteza ARN unde servenecesar pt. sinteza ARN unde serveşşşşşşşşte ca donor de grupări te ca donor de grupări te ca donor de grupări te ca donor de grupări te ca donor de grupări te ca donor de grupări te ca donor de grupări te ca donor de grupări 
metil metil metil metil metil metil metil metil îîîîîîîîn procesul n procesul n procesul n procesul n procesul n procesul n procesul n procesul sintezei vitaminei Bsintezei vitaminei Bsintezei vitaminei Bsintezei vitaminei Bsintezei vitaminei Bsintezei vitaminei Bsintezei vitaminei Bsintezei vitaminei B1212121212121212........

-- necesarul necesarul necesarul necesarul necesarul necesarul necesarul necesarul zilnic la omzilnic la omzilnic la omzilnic la omzilnic la omzilnic la omzilnic la omzilnic la om este de este de este de este de este de este de este de este de 50 mcg/zi50 mcg/zi50 mcg/zi50 mcg/zi50 mcg/zi50 mcg/zi50 mcg/zi50 mcg/zi ar acesta poate ar acesta poate ar acesta poate ar acesta poate ar acesta poate ar acesta poate ar acesta poate ar acesta poate 
crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşte la te la te la te la te la te la te la te la 100100100100100100100100--------200 mg/zi200 mg/zi200 mg/zi200 mg/zi200 mg/zi200 mg/zi200 mg/zi200 mg/zi ((((((((îîîîîîîîn anemiile hemolitice).n anemiile hemolitice).n anemiile hemolitice).n anemiile hemolitice).n anemiile hemolitice).n anemiile hemolitice).n anemiile hemolitice).n anemiile hemolitice).

-- la animale se pot administra condila animale se pot administra condila animale se pot administra condila animale se pot administra condila animale se pot administra condila animale se pot administra condila animale se pot administra condila animale se pot administra condiŃŃŃŃŃŃŃŃionările umaneionările umaneionările umaneionările umaneionările umaneionările umaneionările umaneionările umane........



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

Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul şşşşşşşşi derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivaŃŃŃŃŃŃŃŃii săiii săiii săiii săiii săiii săiii săiii săi
Hemoglobina Hemoglobina Hemoglobina Hemoglobina Hemoglobina Hemoglobina Hemoglobina Hemoglobina îîîîîîîîn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenŃŃŃŃŃŃŃŃa sa are: a sa are: a sa are: a sa are: a sa are: a sa are: a sa are: a sa are: 

-- o o o o o o o o porporporporporporporporŃŃŃŃŃŃŃŃiune hemicăiune hemicăiune hemicăiune hemicăiune hemicăiune hemicăiune hemicăiune hemică şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- una una una una una una una una globulinicăglobulinicăglobulinicăglobulinicăglobulinicăglobulinicăglobulinicăglobulinică........

PorPorPorPorPorPorPorPorŃŃŃŃŃŃŃŃiunea hemicăiunea hemicăiunea hemicăiunea hemicăiunea hemicăiunea hemicăiunea hemicăiunea hemică este  formată din un  este  formată din un  este  formată din un  este  formată din un  este  formată din un  este  formată din un  este  formată din un  este  formată din un inel pirolicinel pirolicinel pirolicinel pirolicinel pirolicinel pirolicinel pirolicinel pirolic, forma, forma, forma, forma, forma, forma, forma, formaŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune 
protoprotoprotoprotoprotoprotoprotoproto--------porfirinicăporfirinicăporfirinicăporfirinicăporfirinicăporfirinicăporfirinicăporfirinică. A. A. A. A. A. A. A. Această structură se va combina cu fierul ceastă structură se va combina cu fierul ceastă structură se va combina cu fierul ceastă structură se va combina cu fierul ceastă structură se va combina cu fierul ceastă structură se va combina cu fierul ceastă structură se va combina cu fierul ceastă structură se va combina cu fierul 
pentru a structura pentru a structura pentru a structura pentru a structura pentru a structura pentru a structura pentru a structura pentru a structura hemul,hemul,hemul,hemul,hemul,hemul,hemul,hemul, care la rândul ei va asocia (care la rândul ei va asocia (care la rândul ei va asocia (care la rândul ei va asocia (care la rândul ei va asocia (care la rândul ei va asocia (care la rândul ei va asocia (care la rândul ei va asocia (îîîîîîîîn patru) n patru) n patru) n patru) n patru) n patru) n patru) n patru) 
şşşşşşşşi apoi se va asocia cu i apoi se va asocia cu i apoi se va asocia cu i apoi se va asocia cu i apoi se va asocia cu i apoi se va asocia cu i apoi se va asocia cu i apoi se va asocia cu globinele globuliniceglobinele globuliniceglobinele globuliniceglobinele globuliniceglobinele globuliniceglobinele globuliniceglobinele globuliniceglobinele globulinice pentru a forma pentru a forma pentru a forma pentru a forma pentru a forma pentru a forma pentru a forma pentru a forma 
hemoglobulina. hemoglobulina. hemoglobulina. hemoglobulina. hemoglobulina. hemoglobulina. hemoglobulina. hemoglobulina. 
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 Fierul este parte componentă a Fierul este parte componentă a Fierul este parte componentă a Fierul este parte componentă a Fierul este parte componentă a Fierul este parte componentă a Fierul este parte componentă a Fierul este parte componentă a: : : : : : : : 
-- hemoglobinei, (65%) hemoglobinei, (65%) hemoglobinei, (65%) hemoglobinei, (65%) hemoglobinei, (65%) hemoglobinei, (65%) hemoglobinei, (65%) hemoglobinei, (65%) 
-- mioglobulinei, (4%) mioglobulinei, (4%) mioglobulinei, (4%) mioglobulinei, (4%) mioglobulinei, (4%) mioglobulinei, (4%) mioglobulinei, (4%) mioglobulinei, (4%) 
-- citocromului citocromului citocromului citocromului citocromului citocromului citocromului citocromului şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- sistemelor de transport a electronilor (1%.)sistemelor de transport a electronilor (1%.)sistemelor de transport a electronilor (1%.)sistemelor de transport a electronilor (1%.)sistemelor de transport a electronilor (1%.)sistemelor de transport a electronilor (1%.)sistemelor de transport a electronilor (1%.)sistemelor de transport a electronilor (1%.)

Restul fierului (30%)Restul fierului (30%)Restul fierului (30%)Restul fierului (30%)Restul fierului (30%)Restul fierului (30%)Restul fierului (30%)Restul fierului (30%) se află stocat se află stocat se află stocat se află stocat se află stocat se află stocat se află stocat se află stocat: : : : : : : : 
-- fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de feritină feritină feritină feritină feritină feritină feritină feritină (solubi(solubi(solubi(solubi(solubi(solubi(solubi(solubilălălălălălălălă) ) ) ) ) ) ) ) 
-- fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de  fie sub formă de hemosiderină hemosiderină hemosiderină hemosiderină hemosiderină hemosiderină hemosiderină hemosiderină (insolubi(insolubi(insolubi(insolubi(insolubi(insolubi(insolubi(insolubilălălălălălălălă).).).).).).).).
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Fier oral (HCl)

Ac. feric Ac. Feros Fier excedentar 
excretare fecale

Absorbtia prin celule epiteliale  

Stomac

Ficat

Combinarea cu apoferitinã Feritina

Fier neabsorbit dacã apoferitina este saturatã 
                  ( blocul  mucoasei )

Fier transferat cãtre celule
    via receptorii celulari

Combinarea cu transferina
    Transportul în plasmã

Disocierea
 feritinei

Hemosiderina
   insolubilã

Acumulare in:
- ficat
- splinã
- rinichi
-mãduvã osoasã

Fier + apoferitinã la feritinã

Hemoglobinã

Eritrocit Macrofag
Excretia
  biliarã

Mãduva osoasã

Mobilizarea 

fierului în organism
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ReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanŃŃŃŃŃŃŃŃi:i:i:i:i:i:i:i:

-- Fierul redus.Fierul redus.Fierul redus.Fierul redus.Fierul redus.Fierul redus.Fierul redus.Fierul redus.
-- Sulfatul feros  Sulfatul feros  Sulfatul feros  Sulfatul feros  Sulfatul feros  Sulfatul feros  Sulfatul feros  Sulfatul feros 
-- Lactatul de fier  Lactatul de fier  Lactatul de fier  Lactatul de fier  Lactatul de fier  Lactatul de fier  Lactatul de fier  Lactatul de fier 
-- Clorura feroasă  Clorura feroasă  Clorura feroasă  Clorura feroasă  Clorura feroasă  Clorura feroasă  Clorura feroasă  Clorura feroasă 
-- Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul şşşşşşşşi carbonatul de fier zaharate i carbonatul de fier zaharate i carbonatul de fier zaharate i carbonatul de fier zaharate i carbonatul de fier zaharate i carbonatul de fier zaharate i carbonatul de fier zaharate i carbonatul de fier zaharate 
-- Dextriferonul (Astrafer). Dextriferonul (Astrafer). Dextriferonul (Astrafer). Dextriferonul (Astrafer). Dextriferonul (Astrafer). Dextriferonul (Astrafer). Dextriferonul (Astrafer). Dextriferonul (Astrafer). 
-- Fierul Hausmann Fierul Hausmann Fierul Hausmann Fierul Hausmann Fierul Hausmann Fierul Hausmann Fierul Hausmann Fierul Hausmann 
-- Fumaratul feros Fumaratul feros Fumaratul feros Fumaratul feros Fumaratul feros Fumaratul feros Fumaratul feros Fumaratul feros 
-- Farmaferul Farmaferul Farmaferul Farmaferul Farmaferul Farmaferul Farmaferul Farmaferul 
-- Ferronatul Ferronatul Ferronatul Ferronatul Ferronatul Ferronatul Ferronatul Ferronatul 
-- Glubiferul Glubiferul Glubiferul Glubiferul Glubiferul Glubiferul Glubiferul Glubiferul 
-- Myoferul Myoferul Myoferul Myoferul Myoferul Myoferul Myoferul Myoferul 
-- Bioferanul Bioferanul Bioferanul Bioferanul Bioferanul Bioferanul Bioferanul Bioferanul 
-- Ferrodexul Ferrodexul Ferrodexul Ferrodexul Ferrodexul Ferrodexul Ferrodexul Ferrodexul 
-- Ursoferan 75Ursoferan 75Ursoferan 75Ursoferan 75Ursoferan 75Ursoferan 75Ursoferan 75Ursoferan 75
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Cobaltul Cobaltul Cobaltul Cobaltul Cobaltul Cobaltul Cobaltul Cobaltul 
deficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficienŃŃŃŃŃŃŃŃele ele ele ele ele ele ele ele îîîîîîîîn Co la rumegătoaren Co la rumegătoaren Co la rumegătoaren Co la rumegătoaren Co la rumegătoaren Co la rumegătoaren Co la rumegătoaren Co la rumegătoare, asociate cu: , asociate cu: , asociate cu: , asociate cu: , asociate cu: , asociate cu: , asociate cu: , asociate cu: 

-- anemia severăanemia severăanemia severăanemia severăanemia severăanemia severăanemia severăanemia severă, , , , , , , , 

-- pierderea apetitului,pierderea apetitului,pierderea apetitului,pierderea apetitului,pierderea apetitului,pierderea apetitului,pierderea apetitului,pierderea apetitului,

-- scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea scăderea îîîîîîîîn greutate n greutate n greutate n greutate n greutate n greutate n greutate n greutate şşşşşşşşi a produci a produci a produci a produci a produci a produci a produci a producŃŃŃŃŃŃŃŃiilor, iilor, iilor, iilor, iilor, iilor, iilor, iilor, 

-- scăderea volumului de sângescăderea volumului de sângescăderea volumului de sângescăderea volumului de sângescăderea volumului de sângescăderea volumului de sângescăderea volumului de sângescăderea volumului de sânge şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- a capacităa capacităa capacităa capacităa capacităa capacităa capacităa capacităŃŃŃŃŃŃŃŃii de transport a oxigenuluiii de transport a oxigenuluiii de transport a oxigenuluiii de transport a oxigenuluiii de transport a oxigenuluiii de transport a oxigenuluiii de transport a oxigenuluiii de transport a oxigenului până la  până la  până la  până la  până la  până la  până la  până la 30% (ovine). 30% (ovine). 30% (ovine). 30% (ovine). 30% (ovine). 30% (ovine). 30% (ovine). 30% (ovine). 
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CuprulCuprulCuprulCuprulCuprulCuprulCuprulCuprul

-- necesar pentru valorificarea fierului necesar pentru valorificarea fierului necesar pentru valorificarea fierului necesar pentru valorificarea fierului necesar pentru valorificarea fierului necesar pentru valorificarea fierului necesar pentru valorificarea fierului necesar pentru valorificarea fierului şşşşşşşşi hemogobinei i hemogobinei i hemogobinei i hemogobinei i hemogobinei i hemogobinei i hemogobinei i hemogobinei îîîîîîîîn n n n n n n n 
procesele de formare a hemoglobinei la mamifere procesele de formare a hemoglobinei la mamifere procesele de formare a hemoglobinei la mamifere procesele de formare a hemoglobinei la mamifere procesele de formare a hemoglobinei la mamifere procesele de formare a hemoglobinei la mamifere procesele de formare a hemoglobinei la mamifere procesele de formare a hemoglobinei la mamifere şşşşşşşşi păsării păsării păsării păsării păsării păsării păsării păsări........
-- îîîîîîîîn studiile experimentale la sn studiile experimentale la sn studiile experimentale la sn studiile experimentale la sn studiile experimentale la sn studiile experimentale la sn studiile experimentale la sn studiile experimentale la s--------a descoperit că absorba descoperit că absorba descoperit că absorba descoperit că absorba descoperit că absorba descoperit că absorba descoperit că absorba descoperit că absorbŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia 
fierului este mult mai redusă fierului este mult mai redusă fierului este mult mai redusă fierului este mult mai redusă fierului este mult mai redusă fierului este mult mai redusă fierului este mult mai redusă fierului este mult mai redusă îîîîîîîîn deficienn deficienn deficienn deficienn deficienn deficienn deficienn deficienŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a îîîîîîîîn cupru.n cupru.n cupru.n cupru.n cupru.n cupru.n cupru.n cupru.
-- va fi redusă  va fi redusă  va fi redusă  va fi redusă  va fi redusă  va fi redusă  va fi redusă  va fi redusă şşşşşşşşi i i i i i i i mobilizarea mobilizarea mobilizarea mobilizarea mobilizarea mobilizarea mobilizarea mobilizarea –––––––– fieruluifieruluifieruluifieruluifieruluifieruluifieruluifierului din RE din RE din RE din RE din RE din RE din RE din RE şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- se va reduce rata de sinteză a hemului se va reduce rata de sinteză a hemului se va reduce rata de sinteză a hemului se va reduce rata de sinteză a hemului se va reduce rata de sinteză a hemului se va reduce rata de sinteză a hemului se va reduce rata de sinteză a hemului se va reduce rata de sinteză a hemului........
-- cuprul cuprul cuprul cuprul cuprul cuprul cuprul cuprul şşşşşşşşi fierul sunt asociai fierul sunt asociai fierul sunt asociai fierul sunt asociai fierul sunt asociai fierul sunt asociai fierul sunt asociai fierul sunt asociaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn numeroase enzime; n numeroase enzime; n numeroase enzime; n numeroase enzime; n numeroase enzime; n numeroase enzime; n numeroase enzime; n numeroase enzime; 
-- cuprul esencuprul esencuprul esencuprul esencuprul esencuprul esencuprul esencuprul esenŃŃŃŃŃŃŃŃial pentru metabolismul acidului ascorbic (ca ial pentru metabolismul acidului ascorbic (ca ial pentru metabolismul acidului ascorbic (ca ial pentru metabolismul acidului ascorbic (ca ial pentru metabolismul acidului ascorbic (ca ial pentru metabolismul acidului ascorbic (ca ial pentru metabolismul acidului ascorbic (ca ial pentru metabolismul acidului ascorbic (ca 
oxidaze, polifenoloxidaze, polifenoloxidaze, polifenoloxidaze, polifenoloxidaze, polifenoloxidaze, polifenoloxidaze, polifenoloxidaze, polifenol--------oxidaze, lactazeoxidaze, lactazeoxidaze, lactazeoxidaze, lactazeoxidaze, lactazeoxidaze, lactazeoxidaze, lactazeoxidaze, lactaze şşşşşşşşi ali ali ali ali ali ali ali alŃŃŃŃŃŃŃŃi compui compui compui compui compui compui compui compuşşşşşşşşi cu funci cu funci cu funci cu funci cu funci cu funci cu funci cu funcŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 
îîîîîîîîncă necunoscutencă necunoscutencă necunoscutencă necunoscutencă necunoscutencă necunoscutencă necunoscutencă necunoscute). ). ). ). ). ). ). ). 
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Se cunosc: Se cunosc: Se cunosc: Se cunosc: Se cunosc: Se cunosc: Se cunosc: Se cunosc: 
-- o o o o o o o o condicondicondicondicondicondicondicondiŃŃŃŃŃŃŃŃionareionareionareionareionareionareionareionare i i i i i i i i.m. .m. .m. .m. .m. .m. .m. .m. retardată de retardată de retardată de retardată de retardată de retardată de retardată de retardată de glicinat de cupruglicinat de cupruglicinat de cupruglicinat de cupruglicinat de cupruglicinat de cupruglicinat de cupruglicinat de cupru

-- doze de: 120 mg (la bovine) doze de: 120 mg (la bovine) doze de: 120 mg (la bovine) doze de: 120 mg (la bovine) doze de: 120 mg (la bovine) doze de: 120 mg (la bovine) doze de: 120 mg (la bovine) doze de: 120 mg (la bovine) şşşşşşşşi 40 mg (la ovine). i 40 mg (la ovine). i 40 mg (la ovine). i 40 mg (la ovine). i 40 mg (la ovine). i 40 mg (la ovine). i 40 mg (la ovine). i 40 mg (la ovine). 
-- alte formule injectabile conalte formule injectabile conalte formule injectabile conalte formule injectabile conalte formule injectabile conalte formule injectabile conalte formule injectabile conalte formule injectabile conŃŃŃŃŃŃŃŃin: in: in: in: in: in: in: in: 
-- cupru calcic edetatcupru calcic edetatcupru calcic edetatcupru calcic edetatcupru calcic edetatcupru calcic edetatcupru calcic edetatcupru calcic edetat sau sau sau sau sau sau sau sau 
-- metionatul de cuprumetionatul de cuprumetionatul de cuprumetionatul de cuprumetionatul de cuprumetionatul de cuprumetionatul de cuprumetionatul de cupru........
Oxidul de cupruOxidul de cupruOxidul de cupruOxidul de cupruOxidul de cupruOxidul de cupruOxidul de cupruOxidul de cupru

-- condicondicondicondicondicondicondicondiŃŃŃŃŃŃŃŃionat sub formă de capsule ruminale ionat sub formă de capsule ruminale ionat sub formă de capsule ruminale ionat sub formă de capsule ruminale ionat sub formă de capsule ruminale ionat sub formă de capsule ruminale ionat sub formă de capsule ruminale ionat sub formă de capsule ruminale şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- se administrează simultan cu seleniul  se administrează simultan cu seleniul  se administrează simultan cu seleniul  se administrează simultan cu seleniul  se administrează simultan cu seleniul  se administrează simultan cu seleniul  se administrează simultan cu seleniul  se administrează simultan cu seleniul şşşşşşşşi cobaltul.i cobaltul.i cobaltul.i cobaltul.i cobaltul.i cobaltul.i cobaltul.i cobaltul.        
-- pă pă pă pă pă pă pă păşşşşşşşşunile aspersate cu sol. de CuSOunile aspersate cu sol. de CuSOunile aspersate cu sol. de CuSOunile aspersate cu sol. de CuSOunile aspersate cu sol. de CuSOunile aspersate cu sol. de CuSOunile aspersate cu sol. de CuSOunile aspersate cu sol. de CuSO44444444 = = = = = = = = îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăŃŃŃŃŃŃŃŃirea păirea păirea păirea păirea păirea păirea păirea păşşşşşşşşunii unii unii unii unii unii unii unii 
-- doza: 6kg/ha.doza: 6kg/ha.doza: 6kg/ha.doza: 6kg/ha.doza: 6kg/ha.doza: 6kg/ha.doza: 6kg/ha.doza: 6kg/ha.
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�� SSSSSSSSubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeeelelelelelelelele hemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostatice
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Coagularea obCoagularea obCoagularea obCoagularea obCoagularea obCoagularea obCoagularea obCoagularea obŃŃŃŃŃŃŃŃinută prin inută prin inută prin inută prin inută prin inută prin inută prin inută prin factorii de coagulare fiziologici:factorii de coagulare fiziologici:factorii de coagulare fiziologici:factorii de coagulare fiziologici:factorii de coagulare fiziologici:factorii de coagulare fiziologici:factorii de coagulare fiziologici:factorii de coagulare fiziologici:
–– tromboplastina (trombokinaza),tromboplastina (trombokinaza),tromboplastina (trombokinaza),tromboplastina (trombokinaza),tromboplastina (trombokinaza),tromboplastina (trombokinaza),tromboplastina (trombokinaza),tromboplastina (trombokinaza),
–– trombina,trombina,trombina,trombina,trombina,trombina,trombina,trombina,
–– fibrinogenulfibrinogenulfibrinogenulfibrinogenulfibrinogenulfibrinogenulfibrinogenulfibrinogenul
–– fibrinafibrinafibrinafibrinafibrinafibrinafibrinafibrina

HemostazaHemostazaHemostazaHemostazaHemostazaHemostazaHemostazaHemostaza se produce se produce se produce se produce se produce se produce se produce se produce şşşşşşşşiiiiiiii prinprinprinprinprinprinprinprin mijloacemijloacemijloacemijloacemijloacemijloacemijloacemijloace medicamentoasemedicamentoasemedicamentoasemedicamentoasemedicamentoasemedicamentoasemedicamentoasemedicamentoase. . . . . . . . 
TrombokinazaTrombokinazaTrombokinazaTrombokinazaTrombokinazaTrombokinazaTrombokinazaTrombokinaza dindindindindindindindin placheteleplacheteleplacheteleplacheteleplacheteleplacheteleplacheteleplachetele sanguine sanguine sanguine sanguine sanguine sanguine sanguine sanguine şşşşşşşşi i i i i i i i ioniiioniiioniiioniiioniiioniiioniiionii de Cade Cade Cade Cade Cade Cade Cade Ca dindindindindindindindin
plasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmă determinădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădetermină trecereatrecereatrecereatrecereatrecereatrecereatrecereatrecerea protrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombinei (pro(pro(pro(pro(pro(pro(pro(pro--------trombinogentrombinogentrombinogentrombinogentrombinogentrombinogentrombinogentrombinogen îîîîîîîîn n n n n n n n 
prezenprezenprezenprezenprezenprezenprezenprezenţţţţţţţţaaaaaaaa vitamineivitamineivitamineivitamineivitamineivitamineivitamineivitaminei KKKKKKKK îîîîîîîîn n n n n n n n ficatficatficatficatficatficatficatficat) ) ) ) ) ) ) ) îîîîîîîîn n n n n n n n trombinătrombinătrombinătrombinătrombinătrombinătrombinătrombină........

AceastaAceastaAceastaAceastaAceastaAceastaAceastaAceasta asigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigură transformareatransformareatransformareatransformareatransformareatransformareatransformareatransformarea fibrinogenuluifibrinogenuluifibrinogenuluifibrinogenuluifibrinogenuluifibrinogenuluifibrinogenuluifibrinogenului îîîîîîîîn n n n n n n n fibrinăfibrinăfibrinăfibrinăfibrinăfibrinăfibrinăfibrină care care care care care care care care 
e e e e e e e e bazabazabazabazabazabazabazabaza trombusuluitrombusuluitrombusuluitrombusuluitrombusuluitrombusuluitrombusuluitrombusului. . . . . . . . 
MedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamentele hemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostatice se se se se se se se se recomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandărecomandă îîîîîîîînnnnnnnn::::::::

-- hemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragii interneinterneinterneinterneinterneinterneinterneinterne şşşşşşşşi i i i i i i i externe, externe, externe, externe, externe, externe, externe, externe, 
-- îîîîîîîîn n n n n n n n diatezadiatezadiatezadiatezadiatezadiatezadiatezadiateza hemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragică,,,,,,,,
-- îîîîîîîîn n n n n n n n intoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii hemoragiparehemoragiparehemoragiparehemoragiparehemoragiparehemoragiparehemoragiparehemoragipare,,,,,,,,
-- preventivpreventivpreventivpreventivpreventivpreventivpreventivpreventiv îîîîîîîînainteanainteanainteanainteanainteanainteanainteanaintea operaoperaoperaoperaoperaoperaoperaoperaŃŃŃŃŃŃŃŃiiloriiloriiloriiloriiloriiloriiloriilor de chirurgie.de chirurgie.de chirurgie.de chirurgie.de chirurgie.de chirurgie.de chirurgie.de chirurgie.
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XII XIIa
XI

IX
XIa

IIIVIII

IXa

X

Ca2+
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CloruraCloruraCloruraCloruraCloruraCloruraCloruraClorura de Cade Cade Cade Cade Cade Cade Cade Ca

-- cristalecristalecristalecristalecristalecristalecristalecristale incolore, incolore, incolore, incolore, incolore, incolore, incolore, incolore, amaramaramaramaramaramaramaramareeeeeeee, , , , , , , , foartefoartefoartefoartefoartefoartefoartefoarte higroscopicehigroscopicehigroscopicehigroscopicehigroscopicehigroscopicehigroscopicehigroscopice........

-- la la la la la la la la peste 30peste 30peste 30peste 30peste 30peste 30peste 30peste 30°°°°°°°°CCCCCCCC se se se se se se se se dizolvădizolvădizolvădizolvădizolvădizolvădizolvădizolvă îîîîîîîîn n n n n n n n apaapaapaapaapaapaapaapa de de de de de de de de cristalizarecristalizarecristalizarecristalizarecristalizarecristalizarecristalizarecristalizare; este ; este ; este ; este ; este ; este ; este ; este oficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinală. . . . . . . . 

HHHHHHHHemostaticemostaticemostaticemostaticemostaticemostaticemostaticemostatic prinprinprinprinprinprinprinprin prezenprezenprezenprezenprezenprezenprezenprezenŃŃŃŃŃŃŃŃaaaaaaaa ionilorionilorionilorionilorionilorionilorionilorionilor de Ca, de Ca, de Ca, de Ca, de Ca, de Ca, de Ca, de Ca, îîîîîîîîn soln soln soln soln soln soln soln sol........ hipertonicehipertonicehipertonicehipertonicehipertonicehipertonicehipertonicehipertonice tulburătulburătulburătulburătulburătulburătulburătulbură
izotoniaizotoniaizotoniaizotoniaizotoniaizotoniaizotoniaizotonia, , , , , , , , distrugedistrugedistrugedistrugedistrugedistrugedistrugedistruge placheteleplacheteleplacheteleplacheteleplacheteleplacheteleplacheteleplachetele ce ce ce ce ce ce ce ce elibereazăelibereazăelibereazăelibereazăelibereazăelibereazăelibereazăeliberează trombochinazatrombochinazatrombochinazatrombochinazatrombochinazatrombochinazatrombochinazatrombochinaza........

EfectulEfectulEfectulEfectulEfectulEfectulEfectulEfectul:::::::: 30 min30 min30 min30 min30 min30 min30 min30 min........

Se Se Se Se Se Se Se Se injecteazăinjecteazăinjecteazăinjecteazăinjecteazăinjecteazăinjecteazăinjectează 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 solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie de de de de de de de de 10%.10%.10%.10%.10%.10%.10%.10%.

ExistăExistăExistăExistăExistăExistăExistăExistă un un un un un un un un pericolpericolpericolpericolpericolpericolpericolpericol de de de de de de de de necrozenecrozenecrozenecrozenecrozenecrozenecrozenecroze........

Dacă soluDacă soluDacă soluDacă soluDacă soluDacă soluDacă soluDacă soluŃŃŃŃŃŃŃŃia a ajuns perivenos se recomandă injecia a ajuns perivenos se recomandă injecia a ajuns perivenos se recomandă injecia a ajuns perivenos se recomandă injecia a ajuns perivenos se recomandă injecia a ajuns perivenos se recomandă injecia a ajuns perivenos se recomandă injecia a ajuns perivenos se recomandă injecŃŃŃŃŃŃŃŃii focale ii focale ii focale ii focale ii focale ii focale ii focale ii focale şşşşşşşşi i i i i i i i 
perifocale cu ser fiziologic. perifocale cu ser fiziologic. perifocale cu ser fiziologic. perifocale cu ser fiziologic. perifocale cu ser fiziologic. perifocale cu ser fiziologic. perifocale cu ser fiziologic. perifocale cu ser fiziologic. 

SoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluŃŃŃŃŃŃŃŃiile de glucoză iile de glucoză iile de glucoză iile de glucoză iile de glucoză iile de glucoză iile de glucoză iile de glucoză 2020202020202020--------40%40%40%40%40%40%40%40% şşşşşşşşi de clorură de sodiu i de clorură de sodiu i de clorură de sodiu i de clorură de sodiu i de clorură de sodiu i de clorură de sodiu i de clorură de sodiu i de clorură de sodiu 55555555--------1010101010101010%, i.v., %, i.v., %, i.v., %, i.v., %, i.v., %, i.v., %, i.v., %, i.v., vor vor vor vor vor vor vor vor 
mări putereamări putereamări putereamări putereamări putereamări putereamări putereamări puterea de de de de de de de de coagulare de trei ori,coagulare de trei ori,coagulare de trei ori,coagulare de trei ori,coagulare de trei ori,coagulare de trei ori,coagulare de trei ori,coagulare de trei ori, pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru 30 de minute.30 de minute.30 de minute.30 de minute.30 de minute.30 de minute.30 de minute.30 de minute.



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

Gelatinele Gelatinele Gelatinele Gelatinele Gelatinele Gelatinele Gelatinele Gelatinele (Surgicel)(Surgicel)

-- administrateadministrateadministrateadministrateadministrateadministrateadministrateadministrate:::::::: 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., i.m. sausausausausausausausau i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie 55555555--------10%10%10%10%10%10%10%10%
-- efect: efect: efect: efect: efect: efect: efect: efect: 8 ore.8 ore.8 ore.8 ore.8 ore.8 ore.8 ore.8 ore.
-- hhhhhhhhemostazaemostazaemostazaemostazaemostazaemostazaemostazaemostaza ======== prinprinprinprinprinprinprinprin mărireamărireamărireamărireamărireamărireamărireamărirea vâscozităvâscozităvâscozităvâscozităvâscozităvâscozităvâscozităvâscozităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃinutuluiinutuluiinutuluiinutuluiinutuluiinutuluiinutuluiinutului de Ca de Ca de Ca de Ca de Ca de Ca de Ca de Ca şşşşşşşşi i i i i i i i 
de de de de de de de de proteineproteineproteineproteineproteineproteineproteineproteine specificspecificspecificspecificspecificspecificspecificspecific ccccccccarararararararare va duce la e va duce la e va duce la e va duce la e va duce la e va duce la e va duce la e va duce la mărireamărireamărireamărireamărireamărireamărireamărirea cantităcantităcantităcantităcantităcantităcantităcantităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii de de de de de de de de 
fibrinogenfibrinogenfibrinogenfibrinogenfibrinogenfibrinogenfibrinogenfibrinogen dindindindindindindindin sângesângesângesângesângesângesângesânge. . . . . . . . 
-- distrugereadistrugereadistrugereadistrugereadistrugereadistrugereadistrugereadistrugerea leucociteloleucociteloleucociteloleucociteloleucociteloleucociteloleucociteloleucocitelor =r =r =r =r =r =r =r = crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşştereatereatereatereatereatereatereaterea titruluititruluititruluititruluititruluititruluititruluititrului trombochinazeitrombochinazeitrombochinazeitrombochinazeitrombochinazeitrombochinazeitrombochinazeitrombochinazei. . . . . . . . 
CCCCCCCComercialomercialomercialomercialomercialomercialomercialomercial:::::::: GelasponGelasponGelasponGelasponGelasponGelasponGelasponGelaspon

-------- bureteburetebureteburetebureteburetebureteburete cucucucucucucucu gelatinăgelatinăgelatinăgelatinăgelatinăgelatinăgelatinăgelatină cececececececece îîîîîîîîn n n n n n n n plăgiplăgiplăgiplăgiplăgiplăgiplăgiplăgi induceinduceinduceinduceinduceinduceinduceinduce efectefectefectefectefectefectefectefect hemostatichemostatichemostatichemostatichemostatichemostatichemostatichemostatic local local local local local local local local 
prinprinprinprinprinprinprinprin absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia sângeluisângeluisângeluisângeluisângeluisângeluisângeluisângelui şşşşşşşşi i i i i i i i formareaformareaformareaformareaformareaformareaformareaformarea de de de de de de de de cheaguricheaguricheaguricheaguricheaguricheaguricheaguricheaguri aderenteaderenteaderenteaderenteaderenteaderenteaderenteaderente........



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

VitaminaVitaminaVitaminaVitaminaVitaminaVitaminaVitaminaVitamina KKKKKKKK
liposolubilăliposolubilăliposolubilăliposolubilăliposolubilăliposolubilăliposolubilăliposolubilă îîîîîîîîn n n n n n n n naturănaturănaturănaturănaturănaturănaturănatură -------- spanacspanacspanacspanacspanacspanacspanacspanac, , , , , , , , varzăvarzăvarzăvarzăvarzăvarzăvarzăvarză, tomate, , tomate, , tomate, , tomate, , tomate, , tomate, , tomate, , tomate, urziciurziciurziciurziciurziciurziciurziciurzici, , , , , , , , ficatficatficatficatficatficatficatficat, , , , , , , , 
ouăouăouăouăouăouăouăouă, , , , , , , , laptelaptelaptelaptelaptelaptelaptelapte. . . . . . . . 
îîîîîîîîn n n n n n n n regnulregnulregnulregnulregnulregnulregnulregnul animalanimalanimalanimalanimalanimalanimalanimal fitomenadionulfitomenadionulfitomenadionulfitomenadionulfitomenadionulfitomenadionulfitomenadionulfitomenadionul ((((((((vitaminavitaminavitaminavitaminavitaminavitaminavitaminavitamina KKKKKKKK11111111)))))))) e e e e e e e e sintetizatsintetizatsintetizatsintetizatsintetizatsintetizatsintetizatsintetizat de de de de de de de de 
cătrecătrecătrecătrecătrecătrecătrecătre floraflorafloraflorafloraflorafloraflora digestivădigestivădigestivădigestivădigestivădigestivădigestivădigestivă a a a a a a a a mamiferelormamiferelormamiferelormamiferelormamiferelormamiferelormamiferelormamiferelor, la , la , la , la , la , la , la , la acesteacesteacesteacesteacesteacesteacesteaceste animale animale animale animale animale animale animale animale 
neneneneneneneneîîîîîîîîntâlninduntâlninduntâlninduntâlninduntâlninduntâlninduntâlninduntâlnindu--------se se se se se se se se hipohipohipohipohipohipohipohipo-------- sausausausausausausausau avitaminozaavitaminozaavitaminozaavitaminozaavitaminozaavitaminozaavitaminozaavitaminoza........
CarenCarenCarenCarenCarenCarenCarenCarenŃŃŃŃŃŃŃŃaaaaaaaa este este este este este este este este frecventăfrecventăfrecventăfrecventăfrecventăfrecventăfrecventăfrecventă la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări ((((((((diatezadiatezadiatezadiatezadiatezadiatezadiatezadiateza hemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragică).).).).).).).).
îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: diatezadiatezadiatezadiatezadiatezadiatezadiatezadiateza hemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragică, , , , , , , , hemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragiihemoragii, , , , , , , , hipoprotrombinemiehipoprotrombinemiehipoprotrombinemiehipoprotrombinemiehipoprotrombinemiehipoprotrombinemiehipoprotrombinemiehipoprotrombinemie........
PoatePoatePoatePoatePoatePoatePoatePoate mărimărimărimărimărimărimărimări rezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenŃŃŃŃŃŃŃŃaaaaaaaa capilarelorcapilarelorcapilarelorcapilarelorcapilarelorcapilarelorcapilarelorcapilarelor. . . . . . . . 
VitaminaVitaminaVitaminaVitaminaVitaminaVitaminaVitaminaVitamina KKKKKKKK11111111

produceproduceproduceproduceproduceproduceproduceproduce:::::::: efectefectefectefectefectefectefectefect hemostatichemostatichemostatichemostatichemostatichemostatichemostatichemostatic rapid,rapid,rapid,rapid,rapid,rapid,rapid,rapid, iariariariariariariariar vitaminavitaminavitaminavitaminavitaminavitaminavitaminavitamina KKKKKKKK33333333 acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează
timptimptimptimptimptimptimptimp maimaimaimaimaimaimaimai îîîîîîîîndelungatndelungatndelungatndelungatndelungatndelungatndelungatndelungat. . . . . . . . 
VVVVVVVVitaminaitaminaitaminaitaminaitaminaitaminaitaminaitamina KKKKKKKK33333333

la la la la la la la la păsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsări:::::::: solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie buvabilăbuvabilăbuvabilăbuvabilăbuvabilăbuvabilăbuvabilăbuvabilă, adjuvant , adjuvant , adjuvant , adjuvant , adjuvant , adjuvant , adjuvant , adjuvant îîîîîîîîn n n n n n n n coccidiozecoccidiozecoccidiozecoccidiozecoccidiozecoccidiozecoccidiozecoccidioze, , , , , , , , apaapaapaapaapaapaapaapa de de de de de de de de băutbăutbăutbăutbăutbăutbăutbăut........



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

Vitamina CVitamina CVitamina CVitamina CVitamina CVitamina CVitamina CVitamina C
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează prin ionează prin ionează prin ionează prin ionează prin ionează prin ionează prin ionează prin mărirea plachetelor sanguinemărirea plachetelor sanguinemărirea plachetelor sanguinemărirea plachetelor sanguinemărirea plachetelor sanguinemărirea plachetelor sanguinemărirea plachetelor sanguinemărirea plachetelor sanguine şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- scăderea permeabilităscăderea permeabilităscăderea permeabilităscăderea permeabilităscăderea permeabilităscăderea permeabilităscăderea permeabilităscăderea permeabilităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii vasculare.vasculare.vasculare.vasculare.vasculare.vasculare.vasculare.vasculare.

Acidul epsiloaminocaproic Acidul epsiloaminocaproic Acidul epsiloaminocaproic Acidul epsiloaminocaproic Acidul epsiloaminocaproic Acidul epsiloaminocaproic Acidul epsiloaminocaproic Acidul epsiloaminocaproic 
-- inhibant al fibrinolizeiinhibant al fibrinolizeiinhibant al fibrinolizeiinhibant al fibrinolizeiinhibant al fibrinolizeiinhibant al fibrinolizeiinhibant al fibrinolizeiinhibant al fibrinolizei, este antialergic , este antialergic , este antialergic , este antialergic , este antialergic , este antialergic , este antialergic , este antialergic şşşşşşşşi antiflogistic.i antiflogistic.i antiflogistic.i antiflogistic.i antiflogistic.i antiflogistic.i antiflogistic.i antiflogistic.        
-- 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. şşşşşşşşi i i i i i i i p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.

DicynoneDicynoneDicynoneDicynoneDicynoneDicynoneDicynoneDicynone
-------- hemostatic sistemichemostatic sistemichemostatic sistemichemostatic sistemichemostatic sistemichemostatic sistemichemostatic sistemichemostatic sistemic asupra vaselor mici.asupra vaselor mici.asupra vaselor mici.asupra vaselor mici.asupra vaselor mici.asupra vaselor mici.asupra vaselor mici.asupra vaselor mici.

Fibrina Fibrina Fibrina Fibrina Fibrina Fibrina Fibrina Fibrina şşşşşşşşi fibrinogenul uman, i fibrinogenul uman, i fibrinogenul uman, i fibrinogenul uman, i fibrinogenul uman, i fibrinogenul uman, i fibrinogenul uman, i fibrinogenul uman, 
Serul normal de câine, Serul normal de câine, Serul normal de câine, Serul normal de câine, Serul normal de câine, Serul normal de câine, Serul normal de câine, Serul normal de câine, 
Sângele Sângele Sângele Sângele Sângele Sângele Sângele Sângele şşşşşşşşi serul imunoterapeutic. i serul imunoterapeutic. i serul imunoterapeutic. i serul imunoterapeutic. i serul imunoterapeutic. i serul imunoterapeutic. i serul imunoterapeutic. i serul imunoterapeutic. 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează prin proteinele conionează prin proteinele conionează prin proteinele conionează prin proteinele conionează prin proteinele conionează prin proteinele conionează prin proteinele conionează prin proteinele conŃŃŃŃŃŃŃŃinute, inute, inute, inute, inute, inute, inute, inute, 
-- îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăŃŃŃŃŃŃŃŃesc titrulesc titrulesc titrulesc titrulesc titrulesc titrulesc titrulesc titrul fibrinogenului fibrinogenului fibrinogenului fibrinogenului fibrinogenului fibrinogenului fibrinogenului fibrinogenului, , , , , , , , 
-- rezultă cre rezultă cre rezultă cre rezultă cre rezultă cre rezultă cre rezultă cre rezultă creşşşşşşşşterea puterii de coagulare x2 ori, pt. terea puterii de coagulare x2 ori, pt. terea puterii de coagulare x2 ori, pt. terea puterii de coagulare x2 ori, pt. terea puterii de coagulare x2 ori, pt. terea puterii de coagulare x2 ori, pt. terea puterii de coagulare x2 ori, pt. terea puterii de coagulare x2 ori, pt. trei zile.trei zile.trei zile.trei zile.trei zile.trei zile.trei zile.trei zile.
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�� SSSSSSSSubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanŃŃŃŃŃŃŃŃeeeeeeeelelelelelelelele anticoagulanteanticoagulanteanticoagulanteanticoagulanteanticoagulanteanticoagulanteanticoagulanteanticoagulante



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

ScadScadScadScadScadScadScadScad coagularecoagularecoagularecoagularecoagularecoagularecoagularecoagulareaaaaaaaa şşşşşşşşi i i i i i i i formareaformareaformareaformareaformareaformareaformareaformarea trombusurilortrombusurilortrombusurilortrombusurilortrombusurilortrombusurilortrombusurilortrombusurilor îîîîîîîîn n n n n n n n organismorganismorganismorganismorganismorganismorganismorganism........

DicumarinaDicumarinaDicumarinaDicumarinaDicumarinaDicumarinaDicumarinaDicumarina
-- formăformăformăformăformăformăformăformă inactivatăinactivatăinactivatăinactivatăinactivatăinactivatăinactivatăinactivată de de de de de de de de cumarinăcumarinăcumarinăcumarinăcumarinăcumarinăcumarinăcumarină. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn n n n n n n n modmodmodmodmodmodmodmod naturalnaturalnaturalnaturalnaturalnaturalnaturalnatural se se se se se se se se găsegăsegăsegăsegăsegăsegăsegăseşşşşşşşştetetetetetetete îîîîîîîîn n n n n n n n sulfinăsulfinăsulfinăsulfinăsulfinăsulfinăsulfinăsulfină şşşşşşşşi i i i i i i i oriceoriceoriceoriceoriceoriceoriceorice plantă  plantă  plantă  plantă  plantă  plantă  plantă  plantă 
leguminoasăleguminoasăleguminoasăleguminoasăleguminoasăleguminoasăleguminoasăleguminoasă, care , care , care , care , care , care , care , care prinprinprinprinprinprinprinprin conservareconservareconservareconservareconservareconservareconservareconservare la la la la la la la la umezealăumezealăumezealăumezealăumezealăumezealăumezealăumezeală şşşşşşşşi i i i i i i i subsubsubsubsubsubsubsub
influeninflueninflueninflueninflueninflueninflueninfluenŃŃŃŃŃŃŃŃaaaaaaaa bacterianăbacterianăbacterianăbacterianăbacterianăbacterianăbacterianăbacteriană trecetrecetrecetrecetrecetrecetrecetrece îîîîîîîîn forma  n forma  n forma  n forma  n forma  n forma  n forma  n forma  activăactivăactivăactivăactivăactivăactivăactivă dicumaroldicumaroldicumaroldicumaroldicumaroldicumaroldicumaroldicumarol care care care care care care care care 
este este este este este este este este antivitaminaantivitaminaantivitaminaantivitaminaantivitaminaantivitaminaantivitaminaantivitamina KKKKKKKK ........

TrombostopulTrombostopulTrombostopulTrombostopulTrombostopulTrombostopulTrombostopulTrombostopul
-- derivatderivatderivatderivatderivatderivatderivatderivat activactivactivactivactivactivactivactiv al al al al al al al al oxicumarineioxicumarineioxicumarineioxicumarineioxicumarineioxicumarineioxicumarineioxicumarinei, , , , , , , , 

-- anticoagulant lent anticoagulant lent anticoagulant lent anticoagulant lent anticoagulant lent anticoagulant lent anticoagulant lent anticoagulant lent îîîîîîîîn n n n n n n n boliboliboliboliboliboliboliboli tromboembolicetromboembolicetromboembolicetromboembolicetromboembolicetromboembolicetromboembolicetromboembolice........

DicumarinaDicumarinaDicumarinaDicumarinaDicumarinaDicumarinaDicumarinaDicumarina şşşşşşşşi i i i i i i i preparatelepreparatelepreparatelepreparatelepreparatelepreparatelepreparatelepreparatele sale sale sale sale sale sale sale sale suntsuntsuntsuntsuntsuntsuntsunt contraindicatecontraindicatecontraindicatecontraindicatecontraindicatecontraindicatecontraindicatecontraindicate îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: 
dismicrobismedismicrobismedismicrobismedismicrobismedismicrobismedismicrobismedismicrobismedismicrobisme, , , , , , , , hipovitaminozăhipovitaminozăhipovitaminozăhipovitaminozăhipovitaminozăhipovitaminozăhipovitaminozăhipovitaminoză K, K, K, K, K, K, K, K, diatezădiatezădiatezădiatezădiatezădiatezădiatezădiateză hemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragică, , , , , , , , 
ulceraulceraulceraulceraulceraulceraulceraulceraŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, digestive, hepatopatiihepatopatiihepatopatiihepatopatiihepatopatiihepatopatiihepatopatiihepatopatii........
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AcidulAcidulAcidulAcidulAcidulAcidulAcidulAcidul salicilicsalicilicsalicilicsalicilicsalicilicsalicilicsalicilicsalicilic
-- sssssssse e e e e e e e aseamănăaseamănăaseamănăaseamănăaseamănăaseamănăaseamănăaseamănă structuralstructuralstructuralstructuralstructuralstructuralstructuralstructural cucucucucucucucu cumarolulcumarolulcumarolulcumarolulcumarolulcumarolulcumarolulcumarolul. . . . . . . . 
-- prinprinprinprinprinprinprinprin:::::::: diminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuarea protrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombinei dindindindindindindindin sângesângesângesângesângesângesângesânge căreiacăreiacăreiacăreiacăreiacăreiacăreiacăreia îîîîîîîîiiiiiiii va va va va va va va va scadescadescadescadescadescadescadescade
coagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitatea, , , , , , , , avândavândavândavândavândavândavândavând locloclocloclocloclocloc şşşşşşşşi i i i i i i i diminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuareadiminuarea şşşşşşşşi i i i i i i i agregareaagregareaagregareaagregareaagregareaagregareaagregareaagregarea
plachetelorplachetelorplachetelorplachetelorplachetelorplachetelorplachetelorplachetelor........

DipiridamolulDipiridamolulDipiridamolulDipiridamolulDipiridamolulDipiridamolulDipiridamolulDipiridamolul ((((((((PersantinPersantinPersantinPersantinPersantinPersantinPersantinPersantin))))))))
-- vasodilatator, dar vasodilatator, dar vasodilatator, dar vasodilatator, dar vasodilatator, dar vasodilatator, dar vasodilatator, dar vasodilatator, dar şşşşşşşşi anticoagulant. i anticoagulant. i anticoagulant. i anticoagulant. i anticoagulant. i anticoagulant. i anticoagulant. i anticoagulant. 
-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: profilaxiaprofilaxiaprofilaxiaprofilaxiaprofilaxiaprofilaxiaprofilaxiaprofilaxia emboliiloremboliiloremboliiloremboliiloremboliiloremboliiloremboliiloremboliilor arterialearterialearterialearterialearterialearterialearterialearteriale, , , , , , , , trombozelortrombozelortrombozelortrombozelortrombozelortrombozelortrombozelortrombozelor venoasevenoasevenoasevenoasevenoasevenoasevenoasevenoase, , , , , , , , 
purpureipurpureipurpureipurpureipurpureipurpureipurpureipurpurei trombocitopenicetrombocitopenicetrombocitopenicetrombocitopenicetrombocitopenicetrombocitopenicetrombocitopenicetrombocitopenice. Se . Se . Se . Se . Se . Se . Se . Se asociazăasociazăasociazăasociazăasociazăasociazăasociazăasociază cucucucucucucucu aspirinaaspirinaaspirinaaspirinaaspirinaaspirinaaspirinaaspirina........

DextranulDextranulDextranulDextranulDextranulDextranulDextranulDextranul
-- mmmmmmmmicicicicicicicicşşşşşşşşoreazăoreazăoreazăoreazăoreazăoreazăoreazăorează accidenteleaccidenteleaccidenteleaccidenteleaccidenteleaccidenteleaccidenteleaccidentele tromboembolicetromboembolicetromboembolicetromboembolicetromboembolicetromboembolicetromboembolicetromboembolice postoperatoriipostoperatoriipostoperatoriipostoperatoriipostoperatoriipostoperatoriipostoperatoriipostoperatorii,,,,,,,,
-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: perfuziiperfuziiperfuziiperfuziiperfuziiperfuziiperfuziiperfuzii i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. 
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-- polizaharide produse de polizaharide produse de polizaharide produse de polizaharide produse de polizaharide produse de polizaharide produse de polizaharide produse de polizaharide produse de Leuconostoc mesenteroidesLeuconostoc mesenteroidesLeuconostoc mesenteroidesLeuconostoc mesenteroidesLeuconostoc mesenteroidesLeuconostoc mesenteroidesLeuconostoc mesenteroidesLeuconostoc mesenteroides şşşşşşşşi i i i i i i i L. L. L. L. L. L. L. L. 
dextranicumdextranicumdextranicumdextranicumdextranicumdextranicumdextranicumdextranicum
-- acestea produc dextranul fiind acestea produc dextranul fiind acestea produc dextranul fiind acestea produc dextranul fiind acestea produc dextranul fiind acestea produc dextranul fiind acestea produc dextranul fiind acestea produc dextranul fiind îîîîîîîînsămânnsămânnsămânnsămânnsămânnsămânnsămânnsămânŃŃŃŃŃŃŃŃate pe un substrat ate pe un substrat ate pe un substrat ate pe un substrat ate pe un substrat ate pe un substrat ate pe un substrat ate pe un substrat 
de sucrozăde sucrozăde sucrozăde sucrozăde sucrozăde sucrozăde sucrozăde sucroză. . . . . . . . 
-- produproduproduproduproduproduproduproduşşşşşşşşi prin depolimerizare sau sinteză i prin depolimerizare sau sinteză i prin depolimerizare sau sinteză i prin depolimerizare sau sinteză i prin depolimerizare sau sinteză i prin depolimerizare sau sinteză i prin depolimerizare sau sinteză i prin depolimerizare sau sinteză 
-- au au au au au au au au îîîîîîîîn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenŃŃŃŃŃŃŃŃa lor secvena lor secvena lor secvena lor secvena lor secvena lor secvena lor secvena lor secvenŃŃŃŃŃŃŃŃe de e de e de e de e de e de e de e de αααααααα ––––––––DDDDDDDD--------glucopyranosyl.glucopyranosyl.glucopyranosyl.glucopyranosyl.glucopyranosyl.glucopyranosyl.glucopyranosyl.glucopyranosyl.

ÎÎÎÎÎÎÎÎn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de greutatea molecularăgreutatea molecularăgreutatea molecularăgreutatea molecularăgreutatea molecularăgreutatea molecularăgreutatea molecularăgreutatea moleculară mai multe condimai multe condimai multe condimai multe condimai multe condimai multe condimai multe condimai multe condiŃŃŃŃŃŃŃŃionăriionăriionăriionăriionăriionăriionăriionări: : : : : : : : 
Dextran 40Dextran 40Dextran 40Dextran 40Dextran 40Dextran 40Dextran 40Dextran 40 (Rheomacrodex, Eudextran, Rheotran)(Rheomacrodex, Eudextran, Rheotran),,
produs de produs de produs de produs de produs de produs de produs de produs de L. mesenteroidesL. mesenteroidesL. mesenteroidesL. mesenteroidesL. mesenteroidesL. mesenteroidesL. mesenteroidesL. mesenteroides (GM=40.000).(GM=40.000).(GM=40.000).(GM=40.000).(GM=40.000).(GM=40.000).(GM=40.000).(GM=40.000).
Dextran 70Dextran 70Dextran 70Dextran 70Dextran 70Dextran 70Dextran 70Dextran 70 (Hyskon, Macrodex)(Hyskon, Macrodex) (GM=70.000)(GM=70.000)
Dextran 75Dextran 75Dextran 75Dextran 75Dextran 75Dextran 75Dextran 75Dextran 75 (Gentran 75),(Gentran 75), (GM=75.000).(GM=75.000).
Dextran NaDextran NaDextran NaDextran NaDextran NaDextran NaDextran NaDextran Na--------sulfatul sulfatul sulfatul sulfatul sulfatul sulfatul sulfatul sulfatul (Asuro,Colyonal, Dexulate, Dextrarine)(Asuro,Colyonal, Dexulate, Dextrarine)
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HeparinaHeparinaHeparinaHeparinaHeparinaHeparinaHeparinaHeparina
-------- oficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinală sareasareasareasareasareasareasareasarea de de de de de de de de sodiusodiusodiusodiusodiusodiusodiusodiu, de , de , de , de , de , de , de , de faptfaptfaptfaptfaptfaptfaptfapt amesteculamesteculamesteculamesteculamesteculamesteculamesteculamestecul de de de de de de de de sărurisărurisărurisărurisărurisărurisărurisăruri de de de de de de de de 
sodiusodiusodiusodiusodiusodiusodiusodiu şşşşşşşşi i i i i i i i mucopolizaharidemucopolizaharidemucopolizaharidemucopolizaharidemucopolizaharidemucopolizaharidemucopolizaharidemucopolizaharide. . . . . . . . 
PrelungePrelungePrelungePrelungePrelungePrelungePrelungePrelungeşşşşşşşştetetetetetetete timpultimpultimpultimpultimpultimpultimpultimpul de de de de de de de de coagularecoagularecoagularecoagularecoagularecoagularecoagularecoagulare prinprinprinprinprinprinprinprin:::::::: îîîîîîîîmpiedicareampiedicareampiedicareampiedicareampiedicareampiedicareampiedicareampiedicarea
transformăriitransformăriitransformăriitransformăriitransformăriitransformăriitransformăriitransformării protrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombineiprotrombinei îîîîîîîîn n n n n n n n trombinătrombinătrombinătrombinătrombinătrombinătrombinătrombină ((((((((inhibareainhibareainhibareainhibareainhibareainhibareainhibareainhibarea
trombokinazeitrombokinazeitrombokinazeitrombokinazeitrombokinazeitrombokinazeitrombokinazeitrombokinazei şşşşşşşşi i i i i i i i menmenmenmenmenmenmenmenţţţţţţţţinereainereainereainereainereainereainereainerea integrităintegrităintegrităintegrităintegrităintegrităintegrităintegrităţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii trombocitelortrombocitelortrombocitelortrombocitelortrombocitelortrombocitelortrombocitelortrombocitelor). ). ). ). ). ). ). ). 

Se Se Se Se Se Se Se Se administreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministrează s.c., i.v., i.m.,s.c., i.v., i.m.,s.c., i.v., i.m.,s.c., i.v., i.m.,s.c., i.v., i.m.,s.c., i.v., i.m.,s.c., i.v., i.m.,s.c., i.v., i.m., 100 U.I.100 U.I.100 U.I.100 U.I.100 U.I.100 U.I.100 U.I.100 U.I.
Per os nuPer os nuPer os nuPer os nuPer os nuPer os nuPer os nuPer os nu se se se se se se se se administreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministrează........
CCCCCCCComercialomercialomercialomercialomercialomercialomercialomercial CalcipirinCalcipirinCalcipirinCalcipirinCalcipirinCalcipirinCalcipirinCalcipirin fiole de 1 ml de fiole de 1 ml de fiole de 1 ml de fiole de 1 ml de fiole de 1 ml de fiole de 1 ml de fiole de 1 ml de fiole de 1 ml de 25.000 U.I./ 25.000 U.I./ 25.000 U.I./ 25.000 U.I./ 25.000 U.I./ 25.000 U.I./ 25.000 U.I./ 25.000 U.I./ fiolăfiolăfiolăfiolăfiolăfiolăfiolăfiolă........

LasonilLasonilLasonilLasonilLasonilLasonilLasonilLasonil (unguent)(unguent)
-- heparinoidheparinoidheparinoidheparinoidheparinoidheparinoidheparinoidheparinoid,,,,,,,, 5000 UI5000 UI5000 UI5000 UI5000 UI5000 UI5000 UI5000 UI ++++++++ hialuronidazăhialuronidazăhialuronidazăhialuronidazăhialuronidazăhialuronidazăhialuronidazăhialuronidază 15.000 UI/100g.15.000 UI/100g.15.000 UI/100g.15.000 UI/100g.15.000 UI/100g.15.000 UI/100g.15.000 UI/100g.15.000 UI/100g.
-- mmmmmmmmicicicicicicicicşşşşşşşşoreazăoreazăoreazăoreazăoreazăoreazăoreazăorează coagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitateacoagulabilitatea sanguină sanguină sanguină sanguină sanguină sanguină sanguină sanguină, , , , , , , , 
-- reducereducereducereducereducereducereducereduce vâscozitateavâscozitateavâscozitateavâscozitateavâscozitateavâscozitateavâscozitateavâscozitatea, , , , , , , , 
-- crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşştetetetetetetete permeabilitatepermeabilitatepermeabilitatepermeabilitatepermeabilitatepermeabilitatepermeabilitatepermeabilitateaaaaaaaa ŃŃŃŃŃŃŃŃesutuluiesutuluiesutuluiesutuluiesutuluiesutuluiesutuluiesutului conjunctivconjunctivconjunctivconjunctivconjunctivconjunctivconjunctivconjunctiv. . . . . . . . 
-- lalalalalalalala:::::::: resorbresorbresorbresorbresorbresorbresorbresorbŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia edemeloredemeloredemeloredemeloredemeloredemeloredemeloredemelor, a , a , a , a , a , a , a , a hematoamelorhematoamelorhematoamelorhematoamelorhematoamelorhematoamelorhematoamelorhematoamelor şşşşşşşşiiiiiiii a a a a a a a a exsudatelorexsudatelorexsudatelorexsudatelorexsudatelorexsudatelorexsudatelorexsudatelor........
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HemofilinaHemofilinaHemofilinaHemofilinaHemofilinaHemofilinaHemofilinaHemofilina
-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: glandeleglandeleglandeleglandeleglandeleglandeleglandeleglandele bucalebucalebucalebucalebucalebucalebucalebucale la la la la la la la la lipitorilipitorilipitorilipitorilipitorilipitorilipitorilipitori. . . . . . . . 

-- aaaaaaaaccccccccŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune:::::::: asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra trombineitrombineitrombineitrombineitrombineitrombineitrombineitrombinei:::::::: îîîîîîîîmpiedicatămpiedicatămpiedicatămpiedicatămpiedicatămpiedicatămpiedicatămpiedicată săsăsăsăsăsăsăsă transformtransformtransformtransformtransformtransformtransformtransformeeeeeeee
fibrinogenulfibrinogenulfibrinogenulfibrinogenulfibrinogenulfibrinogenulfibrinogenulfibrinogenul îîîîîîîîn n n n n n n n fibrinăfibrinăfibrinăfibrinăfibrinăfibrinăfibrinăfibrină. . . . . . . . 

-- mmmmmmmmăreăreăreăreăreăreăreăreşşşşşşşştetetetetetetete cantitateacantitateacantitateacantitateacantitateacantitateacantitateacantitatea de de de de de de de de antitrombinăantitrombinăantitrombinăantitrombinăantitrombinăantitrombinăantitrombinăantitrombină........

CitratulCitratulCitratulCitratulCitratulCitratulCitratulCitratul de de de de de de de de sodiusodiusodiusodiusodiusodiusodiusodiu -------- saresaresaresaresaresaresaresare trisodicătrisodicătrisodicătrisodicătrisodicătrisodicătrisodicătrisodică. . . . . . . . 

--ppppppppulbereulbereulbereulbereulbereulbereulbereulbere cristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalinăcristalină albăalbăalbăalbăalbăalbăalbăalbă sausausausausausausausau cristalecristalecristalecristalecristalecristalecristalecristale incolore incolore incolore incolore incolore incolore incolore incolore, , , , , , , , fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, , , , , , , , 
săratsăratsăratsăratsăratsăratsăratsărateeeeeeee, , , , , , , , solubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilă îîîîîîîîn n n n n n n n apăapăapăapăapăapăapăapă........

-- lllllllla a a a a a a a AMAMAMAMAMAMAMAM, , , , , , , , dacădacădacădacădacădacădacădacă se se se se se se se se depădepădepădepădepădepădepădepăşşşşşşşşeeeeeeeeşşşşşşşştetetetetetetete 10g10g10g10g10g10g10g10g,,,,,,,, i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. apareapareapareapareapareapareapareapare hipocalcemiahipocalcemiahipocalcemiahipocalcemiahipocalcemiahipocalcemiahipocalcemiahipocalcemia........

OxalatulOxalatulOxalatulOxalatulOxalatulOxalatulOxalatulOxalatul de de de de de de de de sodiusodiusodiusodiusodiusodiusodiusodiu
-------- bun anticoagulant, bun anticoagulant, bun anticoagulant, bun anticoagulant, bun anticoagulant, bun anticoagulant, bun anticoagulant, bun anticoagulant, fiindfiindfiindfiindfiindfiindfiindfiind folositfolositfolositfolositfolositfolositfolositfolosit in vitro.in vitro.in vitro.in vitro.in vitro.in vitro.in vitro.in vitro.
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