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

Rememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatoriiRememorări obligatorii

ÎÎÎÎÎÎÎÎn terapia bolilor respiratorii există mai multe direcn terapia bolilor respiratorii există mai multe direcn terapia bolilor respiratorii există mai multe direcn terapia bolilor respiratorii există mai multe direcn terapia bolilor respiratorii există mai multe direcn terapia bolilor respiratorii există mai multe direcn terapia bolilor respiratorii există mai multe direcn terapia bolilor respiratorii există mai multe direcţţii ii ii ii ii ii ii ii 
care solicită integrarea aspectelor nervoasecare solicită integrarea aspectelor nervoasecare solicită integrarea aspectelor nervoasecare solicită integrarea aspectelor nervoasecare solicită integrarea aspectelor nervoasecare solicită integrarea aspectelor nervoasecare solicită integrarea aspectelor nervoasecare solicită integrarea aspectelor nervoase, pulmonare , pulmonare , pulmonare , pulmonare , pulmonare , pulmonare , pulmonare , pulmonare 
şşi circulatorii care, i circulatorii care, i circulatorii care, i circulatorii care, i circulatorii care, i circulatorii care, i circulatorii care, i circulatorii care, îîîîîîîîn final să ducă la stabilirea n final să ducă la stabilirea n final să ducă la stabilirea n final să ducă la stabilirea n final să ducă la stabilirea n final să ducă la stabilirea n final să ducă la stabilirea n final să ducă la stabilirea 
homeostaziei prin: homeostaziei prin: homeostaziei prin: homeostaziei prin: homeostaziei prin: homeostaziei prin: homeostaziei prin: homeostaziei prin: 

-- linilinilinilinilinilinilinilinişştireatireatireatireatireatireatireatirea funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncţţiilor secreto sau excreto motorii; iilor secreto sau excreto motorii; iilor secreto sau excreto motorii; iilor secreto sau excreto motorii; iilor secreto sau excreto motorii; iilor secreto sau excreto motorii; iilor secreto sau excreto motorii; iilor secreto sau excreto motorii; 
-- accentuarea acestor funcaccentuarea acestor funcaccentuarea acestor funcaccentuarea acestor funcaccentuarea acestor funcaccentuarea acestor funcaccentuarea acestor funcaccentuarea acestor funcţţiiiiiiiiiiiiiiii, , , , , , , , 
-- rezultatul doritrezultatul doritrezultatul doritrezultatul dorit ======== ameliorarea funcameliorarea funcameliorarea funcameliorarea funcameliorarea funcameliorarea funcameliorarea funcameliorarea funcţţiei respiratorii.iei respiratorii.iei respiratorii.iei respiratorii.iei respiratorii.iei respiratorii.iei respiratorii.iei respiratorii.



InflamaInflamaInflamaInflamaInflamaInflamaInflamaInflamaţţia pulmonară sau a căilor aferente e cel ia pulmonară sau a căilor aferente e cel ia pulmonară sau a căilor aferente e cel ia pulmonară sau a căilor aferente e cel ia pulmonară sau a căilor aferente e cel ia pulmonară sau a căilor aferente e cel ia pulmonară sau a căilor aferente e cel ia pulmonară sau a căilor aferente e cel 
mai adesea cauza principală a intervenmai adesea cauza principală a intervenmai adesea cauza principală a intervenmai adesea cauza principală a intervenmai adesea cauza principală a intervenmai adesea cauza principală a intervenmai adesea cauza principală a intervenmai adesea cauza principală a intervenţţiei.iei.iei.iei.iei.iei.iei.iei.

InterferenInterferenInterferenInterferenInterferenInterferenInterferenInterferenţţa cu amplitudinea a cu amplitudinea a cu amplitudinea a cu amplitudinea a cu amplitudinea a cu amplitudinea a cu amplitudinea a cu amplitudinea şşi rata respirai rata respirai rata respirai rata respirai rata respirai rata respirai rata respirai rata respiraţţiei este legată iei este legată iei este legată iei este legată iei este legată iei este legată iei este legată iei este legată de:de:de:de:de:de:de:de:

-- depresareadepresareadepresareadepresareadepresareadepresareadepresareadepresarea sau sau sau sau sau sau sau sau 

-- stimularea centrilor respiratoristimularea centrilor respiratoristimularea centrilor respiratoristimularea centrilor respiratoristimularea centrilor respiratoristimularea centrilor respiratoristimularea centrilor respiratoristimularea centrilor respiratori

cauzate decauzate decauzate decauzate decauzate decauzate decauzate decauzate de::::::::

-- atacul bacterianatacul bacterianatacul bacterianatacul bacterianatacul bacterianatacul bacterianatacul bacterianatacul bacterian

-- atacul atacul atacul atacul atacul atacul atacul atacul parazitar,parazitar,parazitar,parazitar,parazitar,parazitar,parazitar,parazitar,

-- fungi, fungi, fungi, fungi, fungi, fungi, fungi, fungi, 

-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţe iritante,e iritante,e iritante,e iritante,e iritante,e iritante,e iritante,e iritante,

-- alergie,alergie,alergie,alergie,alergie,alergie,alergie,alergie,

-- viroze etc.viroze etc.viroze etc.viroze etc.viroze etc.viroze etc.viroze etc.viroze etc.

iiiinflamanflamanflamanflamaţia include:ia include:ia include:ia include:

- bronbronbronbronşita,ita,ita,ita,

-- traheitatraheitatraheitatraheitatraheitatraheitatraheitatraheita,,,,,,,,

-- larigitalarigitalarigitalarigitalarigitalarigitalarigitalarigita,,,,,,,,

-- pneumoniapneumoniapneumoniapneumoniapneumoniapneumoniapneumoniapneumonia........



AfecAfecAfecAfecAfecAfecAfecAfecţţiunea iunea iunea iunea iunea iunea iunea iunea respiratorie cronicărespiratorie cronicărespiratorie cronicărespiratorie cronicărespiratorie cronicărespiratorie cronicărespiratorie cronicărespiratorie cronică e de obicei e de obicei e de obicei e de obicei e de obicei e de obicei e de obicei e de obicei cea mai frecventăcea mai frecventăcea mai frecventăcea mai frecventăcea mai frecventăcea mai frecventăcea mai frecventăcea mai frecventă        
formă formă formă formă formă formă formă formă îîîîîîîîntâlnită ntâlnită ntâlnită ntâlnită ntâlnită ntâlnită ntâlnită ntâlnită îîîîîîîîn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinarăn medicina veterinară. . . . . . . . 

Starea animalului e Starea animalului e Starea animalului e Starea animalului e Starea animalului e Starea animalului e Starea animalului e Starea animalului e îîîîîîîîn general pun general pun general pun general pun general pun general pun general pun general puţţin modificatăin modificatăin modificatăin modificatăin modificatăin modificatăin modificatăin modificată, d, d, d, d, d, d, d, dependentă ependentă ependentă ependentă ependentă ependentă ependentă ependentă 
de etiologie de etiologie de etiologie de etiologie de etiologie de etiologie de etiologie de etiologie şşi severitatea procesului inflamator, uzual i severitatea procesului inflamator, uzual i severitatea procesului inflamator, uzual i severitatea procesului inflamator, uzual i severitatea procesului inflamator, uzual i severitatea procesului inflamator, uzual i severitatea procesului inflamator, uzual i severitatea procesului inflamator, uzual cauza cauza cauza cauza cauza cauza cauza cauza 
primară rămânând ocultăprimară rămânând ocultăprimară rămânând ocultăprimară rămânând ocultăprimară rămânând ocultăprimară rămânând ocultăprimară rămânând ocultăprimară rămânând ocultă........

SituaSituaSituaSituaSituaSituaSituaSituaţţia va determina practicianul să instituie tratamente ia va determina practicianul să instituie tratamente ia va determina practicianul să instituie tratamente ia va determina practicianul să instituie tratamente ia va determina practicianul să instituie tratamente ia va determina practicianul să instituie tratamente ia va determina practicianul să instituie tratamente ia va determina practicianul să instituie tratamente 
simptomatice, care simptomatice, care simptomatice, care simptomatice, care simptomatice, care simptomatice, care simptomatice, care simptomatice, care să să să să să să să să îîîîîîîînlăture nlăture nlăture nlăture nlăture nlăture nlăture nlăture îîîîîîîîn primă instann primă instann primă instann primă instann primă instann primă instann primă instann primă instanţţă ă ă ă ă ă ă ă tusea,tusea,tusea,tusea,tusea,tusea,tusea,tusea, o  o  o  o  o  o  o  o 
pemanentă spină iritativă pentru plămânpemanentă spină iritativă pentru plămânpemanentă spină iritativă pentru plămânpemanentă spină iritativă pentru plămânpemanentă spină iritativă pentru plămânpemanentă spină iritativă pentru plămânpemanentă spină iritativă pentru plămânpemanentă spină iritativă pentru plămân. . . . . . . . 

Etapele următoare ale tratamentului vor fiEtapele următoare ale tratamentului vor fiEtapele următoare ale tratamentului vor fiEtapele următoare ale tratamentului vor fiEtapele următoare ale tratamentului vor fiEtapele următoare ale tratamentului vor fiEtapele următoare ale tratamentului vor fiEtapele următoare ale tratamentului vor fi::::::::
-------- reducerea vâscozităreducerea vâscozităreducerea vâscozităreducerea vâscozităreducerea vâscozităreducerea vâscozităreducerea vâscozităreducerea vâscozitățții mucusului bronhialii mucusului bronhialii mucusului bronhialii mucusului bronhialii mucusului bronhialii mucusului bronhialii mucusului bronhialii mucusului bronhial, sau , sau , sau , sau , sau , sau , sau , sau 
-------- a secrea secrea secrea secrea secrea secrea secrea secreţţiei mucopurulente, iei mucopurulente, iei mucopurulente, iei mucopurulente, iei mucopurulente, iei mucopurulente, iei mucopurulente, iei mucopurulente, 
-------- controlul procesului inflamatorcontrolul procesului inflamatorcontrolul procesului inflamatorcontrolul procesului inflamatorcontrolul procesului inflamatorcontrolul procesului inflamatorcontrolul procesului inflamatorcontrolul procesului inflamator şşiiiiiiii
-------- dilatarea bronhiolelor.dilatarea bronhiolelor.dilatarea bronhiolelor.dilatarea bronhiolelor.dilatarea bronhiolelor.dilatarea bronhiolelor.dilatarea bronhiolelor.dilatarea bronhiolelor.



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

►► SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţele expectoranteele expectoranteele expectoranteele expectoranteele expectoranteele expectoranteele expectoranteele expectorante



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

ÎÎÎÎÎÎÎÎn situan situan situan situan situan situan situan situaţţii patologice secreii patologice secreii patologice secreii patologice secreii patologice secreii patologice secreii patologice secreii patologice secreţţiile traheoiile traheoiile traheoiile traheoiile traheoiile traheoiile traheoiile traheo--------bronbronbronbronbronbronbronbronşşice pot fi: ice pot fi: ice pot fi: ice pot fi: ice pot fi: ice pot fi: ice pot fi: ice pot fi: 

-- crescutecrescutecrescutecrescutecrescutecrescutecrescutecrescute sau sau sau sau sau sau sau sau 

-- diminuate.diminuate.diminuate.diminuate.diminuate.diminuate.diminuate.diminuate.

ConsistenConsistenConsistenConsistenConsistenConsistenConsistenConsistenţţa a a a a a a a îîîîîîîîn primul caz este n primul caz este n primul caz este n primul caz este n primul caz este n primul caz este n primul caz este n primul caz este mai micămai micămai micămai micămai micămai micămai micămai mică pentru că sunt  pentru că sunt  pentru că sunt  pentru că sunt  pentru că sunt  pentru că sunt  pentru că sunt  pentru că sunt 
diluate, diluate, diluate, diluate, diluate, diluate, diluate, diluate, îîîîîîîîn al doilea caz sunt n al doilea caz sunt n al doilea caz sunt n al doilea caz sunt n al doilea caz sunt n al doilea caz sunt n al doilea caz sunt n al doilea caz sunt mai vâscoasemai vâscoasemai vâscoasemai vâscoasemai vâscoasemai vâscoasemai vâscoasemai vâscoase. . . . . . . . 

RemediereaRemediereaRemediereaRemediereaRemediereaRemediereaRemediereaRemedierea se poate asigura prin medicamente: se poate asigura prin medicamente: se poate asigura prin medicamente: se poate asigura prin medicamente: se poate asigura prin medicamente: se poate asigura prin medicamente: se poate asigura prin medicamente: se poate asigura prin medicamente: 

-- fluidifiante fluidifiante fluidifiante fluidifiante fluidifiante fluidifiante fluidifiante fluidifiante 

-- excretomotoriiexcretomotoriiexcretomotoriiexcretomotoriiexcretomotoriiexcretomotoriiexcretomotoriiexcretomotorii şşi i i i i i i i 

-- antisecretorii.antisecretorii.antisecretorii.antisecretorii.antisecretorii.antisecretorii.antisecretorii.antisecretorii.



Expectorantele inhalatoriiExpectorantele inhalatoriiExpectorantele inhalatoriiExpectorantele inhalatorii

SubstanSubstanSubstanSubstanţele active ce se utilizează suntele active ce se utilizează suntele active ce se utilizează suntele active ce se utilizează sunt: : : : 
- fie fie fie fie îîîîncălzitencălzitencălzitencălzite, , , , 
- fie dizolvate fie dizolvate fie dizolvate fie dizolvate îîîîn apă n apă n apă n apă îîîîncălzită până la vaporizarencălzită până la vaporizarencălzită până la vaporizarencălzită până la vaporizare şi i i i 
- se administrează pe cale inhalatorie  se administrează pe cale inhalatorie  se administrează pe cale inhalatorie  se administrează pe cale inhalatorie îîîîn span span span spaţii ii ii ii îîîînchise.nchise.nchise.nchise.

Animalele de talie mică pot fi expuse repetat vaporilor de Animalele de talie mică pot fi expuse repetat vaporilor de Animalele de talie mică pot fi expuse repetat vaporilor de Animalele de talie mică pot fi expuse repetat vaporilor de 
apă prin intermediul unei apă prin intermediul unei apă prin intermediul unei apă prin intermediul unei mămămămămămămămăşşti ti ti ti ti ti ti ti sau sau sau sau îîîîn n n n cucucucucucucucuşşti ti ti ti ti ti ti ti unde vor fi unde vor fi unde vor fi unde vor fi 
îîîînchise animalele. nchise animalele. nchise animalele. nchise animalele. 

Aceste procedee sunt eficiente Aceste procedee sunt eficiente Aceste procedee sunt eficiente Aceste procedee sunt eficiente îîîîn n n n afecafecafecafecafecafecafecafecţţiunile respiratoriiiunile respiratoriiiunile respiratoriiiunile respiratoriiiunile respiratoriiiunile respiratoriiiunile respiratoriiiunile respiratorii
cronicecronicecronicecronicecronicecronicecronicecronice şi pot fi suplimentate de o fizioterapie adecvatăi pot fi suplimentate de o fizioterapie adecvatăi pot fi suplimentate de o fizioterapie adecvatăi pot fi suplimentate de o fizioterapie adecvată, , , , 
destinată drenării destinată drenării destinată drenării destinată drenării şi expulzării exudatelor lichefiatei expulzării exudatelor lichefiatei expulzării exudatelor lichefiatei expulzării exudatelor lichefiate....



BenzoinaBenzoinaBenzoinaBenzoinaBenzoinaBenzoinaBenzoinaBenzoina
-- rezină aromaticărezină aromaticărezină aromaticărezină aromaticărezină aromaticărezină aromaticărezină aromaticărezină aromatică ((((((((îîîîîîîîn Balsamul lui Friar),n Balsamul lui Friar),n Balsamul lui Friar),n Balsamul lui Friar),n Balsamul lui Friar),n Balsamul lui Friar),n Balsamul lui Friar),n Balsamul lui Friar),

Uleiul de eucalipt (Eucaliptol)Uleiul de eucalipt (Eucaliptol)Uleiul de eucalipt (Eucaliptol)Uleiul de eucalipt (Eucaliptol)Uleiul de eucalipt (Eucaliptol)Uleiul de eucalipt (Eucaliptol)Uleiul de eucalipt (Eucaliptol)Uleiul de eucalipt (Eucaliptol)
-- ulei volatil obulei volatil obulei volatil obulei volatil obulei volatil obulei volatil obulei volatil obulei volatil obțținut prin distilarea din inut prin distilarea din inut prin distilarea din inut prin distilarea din inut prin distilarea din inut prin distilarea din inut prin distilarea din inut prin distilarea din frunzele eucaliptului,frunzele eucaliptului,frunzele eucaliptului,frunzele eucaliptului,frunzele eucaliptului,frunzele eucaliptului,frunzele eucaliptului,frunzele eucaliptului,

-- fumigafumigafumigafumigafumigafumigafumigafumigaţţii ii ii ii ii ii ii ii îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: tratamentul catarului tractului aerofor sau  tratamentul catarului tractului aerofor sau  tratamentul catarului tractului aerofor sau  tratamentul catarului tractului aerofor sau  tratamentul catarului tractului aerofor sau  tratamentul catarului tractului aerofor sau  tratamentul catarului tractului aerofor sau  tratamentul catarului tractului aerofor sau 

-- se administrează intern se administrează intern se administrează intern se administrează intern se administrează intern se administrează intern se administrează intern se administrează intern, c, c, c, c, c, c, c, chiar s.c. hiar s.c. hiar s.c. hiar s.c. hiar s.c. hiar s.c. hiar s.c. hiar s.c. la câine. la câine. la câine. la câine. la câine. la câine. la câine. la câine. 

-- utilizări asemănătoare are  utilizări asemănătoare are  utilizări asemănătoare are  utilizări asemănătoare are  utilizări asemănătoare are  utilizări asemănătoare are  utilizări asemănătoare are  utilizări asemănătoare are tincturatincturatincturatincturatincturatincturatincturatinctura, c, c, c, c, c, c, c, care este oficinalăare este oficinalăare este oficinalăare este oficinalăare este oficinalăare este oficinalăare este oficinalăare este oficinală........

Gomenolul Gomenolul Gomenolul Gomenolul Gomenolul Gomenolul Gomenolul Gomenolul (uleiul de Niaouli)(uleiul de Niaouli)
-- ulei volatil obulei volatil obulei volatil obulei volatil obulei volatil obulei volatil obulei volatil obulei volatil obţţinut prin distilare cu inut prin distilare cu inut prin distilare cu inut prin distilare cu inut prin distilare cu inut prin distilare cu inut prin distilare cu inut prin distilare cu al plantelor Mirtaceae.al plantelor Mirtaceae.al plantelor Mirtaceae.al plantelor Mirtaceae.al plantelor Mirtaceae.al plantelor Mirtaceae.al plantelor Mirtaceae.al plantelor Mirtaceae.

-- se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşte te te te te te te te uleiul mentolat 1%uleiul mentolat 1%uleiul mentolat 1%uleiul mentolat 1%uleiul mentolat 1%uleiul mentolat 1%uleiul mentolat 1%uleiul mentolat 1%

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: instilainstilainstilainstilainstilainstilainstilainstilaţţii nazale ii nazale ii nazale ii nazale ii nazale ii nazale ii nazale ii nazale îîîîîîîîn coriză sau ca fumigan coriză sau ca fumigan coriză sau ca fumigan coriză sau ca fumigan coriză sau ca fumigan coriză sau ca fumigan coriză sau ca fumigan coriză sau ca fumigaţţii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.

Cu toate că se consideră că aceste substanCu toate că se consideră că aceste substanCu toate că se consideră că aceste substanCu toate că se consideră că aceste substanCu toate că se consideră că aceste substanCu toate că se consideră că aceste substanCu toate că se consideră că aceste substanCu toate că se consideră că aceste substanţţe au ace au ace au ace au ace au ace au ace au ace au acţţiune iune iune iune iune iune iune iune 
directă asupra celulelor secretorii bronhialedirectă asupra celulelor secretorii bronhialedirectă asupra celulelor secretorii bronhialedirectă asupra celulelor secretorii bronhialedirectă asupra celulelor secretorii bronhialedirectă asupra celulelor secretorii bronhialedirectă asupra celulelor secretorii bronhialedirectă asupra celulelor secretorii bronhiale, s, s, s, s, s, s, s, se pare că e pare că e pare că e pare că e pare că e pare că e pare că e pare că 
există puexistă puexistă puexistă puexistă puexistă puexistă puexistă puţţine motive să se poată afirma că au ine motive să se poată afirma că au ine motive să se poată afirma că au ine motive să se poată afirma că au ine motive să se poată afirma că au ine motive să se poată afirma că au ine motive să se poată afirma că au ine motive să se poată afirma că au șși alte efecte.i alte efecte.i alte efecte.i alte efecte.i alte efecte.i alte efecte.i alte efecte.i alte efecte.



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

►► Expectorantele cu administrare oralăExpectorantele cu administrare oralăExpectorantele cu administrare oralăExpectorantele cu administrare oralăExpectorantele cu administrare oralăExpectorantele cu administrare oralăExpectorantele cu administrare oralăExpectorantele cu administrare orală



Unele dintre ele sunt substanUnele dintre ele sunt substanUnele dintre ele sunt substanUnele dintre ele sunt substanţe ce e ce e ce e ce pot avea acpot avea acpot avea acpot avea acpot avea acpot avea acpot avea acpot avea acţţiune vomitivăiune vomitivăiune vomitivăiune vomitivăiune vomitivăiune vomitivăiune vomitivăiune vomitivă,,,,,,,,
dar sunt administrate dar sunt administrate dar sunt administrate dar sunt administrate îîîîn doze subn doze subn doze subn doze sub----emetice, altele se absorb emetice, altele se absorb emetice, altele se absorb emetice, altele se absorb 
intestinal intestinal intestinal intestinal şi sunt excretate, cel pui sunt excretate, cel pui sunt excretate, cel pui sunt excretate, cel puţin parin parin parin parţial, pe calea ial, pe calea ial, pe calea ial, pe calea 
mucoaselor bronhiale. mucoaselor bronhiale. mucoaselor bronhiale. mucoaselor bronhiale. 
Administrate p.o. acestea Administrate p.o. acestea Administrate p.o. acestea Administrate p.o. acestea se elimină la nivelul glandelor se elimină la nivelul glandelor se elimină la nivelul glandelor se elimină la nivelul glandelor 
bronbronbronbronşice ice ice ice şi i i i îîîîn doze mici sunt fluidifiante.n doze mici sunt fluidifiante.n doze mici sunt fluidifiante.n doze mici sunt fluidifiante.

Balsamul de ToluBalsamul de ToluBalsamul de ToluBalsamul de Tolu
- oleorezină oleorezină oleorezină oleorezină cu masă moale cu masă moale cu masă moale cu masă moale, cu timpul se , cu timpul se , cu timpul se , cu timpul se îîîîntărentărentărentăreşte, te, te, te, 
- după absorb după absorb după absorb după absorbţie se elimină ie se elimină ie se elimină ie se elimină îîîîn parte n parte n parte n parte pulmonar,pulmonar,pulmonar,pulmonar, favorizând favorizând favorizând favorizând 
expectoraexpectoraexpectoraexpectoraţiaiaiaia şi i i i diminuând secrediminuând secrediminuând secrediminuând secreţiileiileiileiile glandelor bronhice. glandelor bronhice. glandelor bronhice. glandelor bronhice. 
Este Este Este Este antisepticantisepticantisepticantiseptic. Se poate folosi la animale sub . Se poate folosi la animale sub . Se poate folosi la animale sub . Se poate folosi la animale sub formă de siropformă de siropformă de siropformă de sirop....



Rădăcina de PrimulaRădăcina de PrimulaRădăcina de PrimulaRădăcina de Primula
- îîîîn rădăcină se găsen rădăcină se găsen rădăcină se găsen rădăcină se găseşte: te: te: te: emetina.emetina.emetina.emetina.
- drogul oficinal: drogul oficinal: drogul oficinal: drogul oficinal: 10% saponine.10% saponine.10% saponine.10% saponine.
- la câine: la câine: la câine: la câine: decocturi 5%,decocturi 5%,decocturi 5%,decocturi 5%,    
- oficinală oficinală oficinală oficinală: : : : tinctura 10%.tinctura 10%.tinctura 10%.tinctura 10%.
- îîîîn afară de acn afară de acn afară de acn afară de acţiunea vomitivă e iunea vomitivă e iunea vomitivă e iunea vomitivă e şi un expectorant valoros.i un expectorant valoros.i un expectorant valoros.i un expectorant valoros.
- efect de duratăefect de duratăefect de duratăefect de durată:::: principii se absorb principii se absorb principii se absorb principii se absorb şi se elimină lenti se elimină lenti se elimină lenti se elimină lent. . . . 

Rădăcina de săpunariRădăcina de săpunariRădăcina de săpunariRădăcina de săpunariţăăăă
- se folosesc:se folosesc:se folosesc:se folosesc: rizomii rizomii rizomii rizomii şi rădăcinilei rădăcinilei rădăcinilei rădăcinile....
- drogul condrogul condrogul condrogul conţine:ine:ine:ine: 8 8 8 8% s% s% s% saponine. aponine. aponine. aponine. 
- oficinală  oficinală  oficinală  oficinală şi tinctura 20%.i tinctura 20%.i tinctura 20%.i tinctura 20%.

Rădăcina de SenegaRădăcina de SenegaRădăcina de SenegaRădăcina de Senega
- din din din din Poligala senegaPoligala senegaPoligala senegaPoligala senega
-- conconconconconconconconţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: saponină saponină saponină saponină, s, s, s, seneginăeneginăeneginăenegină: 2%, ac. poligalic, salicilat de antil: 2%, ac. poligalic, salicilat de antil: 2%, ac. poligalic, salicilat de antil: 2%, ac. poligalic, salicilat de antil
- drogul:drogul:drogul:drogul: iritant, de aceea: infuzii sau decocturi iritant, de aceea: infuzii sau decocturi iritant, de aceea: infuzii sau decocturi iritant, de aceea: infuzii sau decocturi 3333----10%10%10%10%
- la câine: la câine: la câine: la câine: îîîîn bronn bronn bronn bronşite.ite.ite.ite.



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

Floarea de lumânărică Floarea de lumânărică Floarea de lumânărică Floarea de lumânărică Floarea de lumânărică Floarea de lumânărică Floarea de lumânărică Floarea de lumânărică (Flores verbasci)(Flores verbasci)
--se folosesc: se folosesc: se folosesc: se folosesc: se folosesc: se folosesc: se folosesc: se folosesc: corolele corolele corolele corolele corolele corolele corolele corolele şşi staminele. i staminele. i staminele. i staminele. i staminele. i staminele. i staminele. i staminele. 

-- conconconconconconconconțține:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: saponine, mucilaginoase, glucide, ol. eterice.saponine, mucilaginoase, glucide, ol. eterice.saponine, mucilaginoase, glucide, ol. eterice.saponine, mucilaginoase, glucide, ol. eterice.saponine, mucilaginoase, glucide, ol. eterice.saponine, mucilaginoase, glucide, ol. eterice.saponine, mucilaginoase, glucide, ol. eterice.saponine, mucilaginoase, glucide, ol. eterice.

Rădăcina de lemn dulce Rădăcina de lemn dulce Rădăcina de lemn dulce Rădăcina de lemn dulce Rădăcina de lemn dulce Rădăcina de lemn dulce Rădăcina de lemn dulce Rădăcina de lemn dulce (Radix liquiritiae)(Radix liquiritiae)(Radix liquiritiae)(Radix liquiritiae)(Radix liquiritiae)(Radix liquiritiae)(Radix liquiritiae)(Radix liquiritiae)
-- conconconconconconconconţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: glicerizină ce seamănă cu saponinele glicerizină ce seamănă cu saponinele glicerizină ce seamănă cu saponinele glicerizină ce seamănă cu saponinele glicerizină ce seamănă cu saponinele glicerizină ce seamănă cu saponinele glicerizină ce seamănă cu saponinele glicerizină ce seamănă cu saponinele........

-- drogul:drogul:drogul:drogul:drogul:drogul:drogul:drogul: bun fluidifiant.bun fluidifiant.bun fluidifiant.bun fluidifiant.bun fluidifiant.bun fluidifiant.bun fluidifiant.bun fluidifiant.

Adjuvante pentru fluidifiereAdjuvante pentru fluidifiereAdjuvante pentru fluidifiereAdjuvante pentru fluidifiereAdjuvante pentru fluidifiereAdjuvante pentru fluidifiereAdjuvante pentru fluidifiereAdjuvante pentru fluidifiere



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

Expectorantele mucoliticeExpectorantele mucoliticeExpectorantele mucoliticeExpectorantele mucoliticeExpectorantele mucoliticeExpectorantele mucoliticeExpectorantele mucoliticeExpectorantele mucolitice

SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţele cu ele cu ele cu ele cu ele cu ele cu ele cu ele cu acacacacacacacacţţiune mucoliticăiune mucoliticăiune mucoliticăiune mucoliticăiune mucoliticăiune mucoliticăiune mucoliticăiune mucolitică sunt destinate să  sunt destinate să  sunt destinate să  sunt destinate să  sunt destinate să  sunt destinate să  sunt destinate să  sunt destinate să 
faciliteze eliminarea secrefaciliteze eliminarea secrefaciliteze eliminarea secrefaciliteze eliminarea secrefaciliteze eliminarea secrefaciliteze eliminarea secrefaciliteze eliminarea secrefaciliteze eliminarea secreţţiilor bronhiale prin: iilor bronhiale prin: iilor bronhiale prin: iilor bronhiale prin: iilor bronhiale prin: iilor bronhiale prin: iilor bronhiale prin: iilor bronhiale prin: 
-- mimimimimimimimişşcarea cililor sau carea cililor sau carea cililor sau carea cililor sau carea cililor sau carea cililor sau carea cililor sau carea cililor sau 
-- prin tuse, prin tuse, prin tuse, prin tuse, prin tuse, prin tuse, prin tuse, prin tuse, 
ducând astfel la diminuarea frecvenducând astfel la diminuarea frecvenducând astfel la diminuarea frecvenducând astfel la diminuarea frecvenducând astfel la diminuarea frecvenducând astfel la diminuarea frecvenducând astfel la diminuarea frecvenducând astfel la diminuarea frecvenţţei acesteia.ei acesteia.ei acesteia.ei acesteia.ei acesteia.ei acesteia.ei acesteia.ei acesteia.

Mecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acţţiune iune iune iune iune iune iune iune 
-- nu numai nu numai nu numai nu numai nu numai nu numai nu numai nu numai fluidifiant,fluidifiant,fluidifiant,fluidifiant,fluidifiant,fluidifiant,fluidifiant,fluidifiant, ci ci ci ci ci ci ci ci şşi i i i i i i i excretoexcretoexcretoexcretoexcretoexcretoexcretoexcreto--------motor motor motor motor motor motor motor motor datoritădatoritădatoritădatoritădatoritădatoritădatoritădatorită: : : : : : : : 
-- activării contrac activării contrac activării contrac activării contrac activării contrac activării contrac activării contrac activării contracţţiei m. netede broniei m. netede broniei m. netede broniei m. netede broniei m. netede broniei m. netede broniei m. netede broniei m. netede bronşşice ice ice ice ice ice ice ice şşi i i i i i i i 
-- stimulării vibra stimulării vibra stimulării vibra stimulării vibra stimulării vibra stimulării vibra stimulării vibra stimulării vibraţţiei cililor mucoasei respiratorii. iei cililor mucoasei respiratorii. iei cililor mucoasei respiratorii. iei cililor mucoasei respiratorii. iei cililor mucoasei respiratorii. iei cililor mucoasei respiratorii. iei cililor mucoasei respiratorii. iei cililor mucoasei respiratorii. 



EmetinaEmetinaEmetinaEmetinaEmetinaEmetinaEmetinaEmetina
-- lizează spasmele m lizează spasmele m lizează spasmele m lizează spasmele m lizează spasmele m lizează spasmele m lizează spasmele m lizează spasmele m. netede bron. netede bron. netede bron. netede bron. netede bron. netede bron. netede bron. netede bronşşice ce vor ice ce vor ice ce vor ice ce vor ice ce vor ice ce vor ice ce vor ice ce vor îîîîîîîîmpiedica mpiedica mpiedica mpiedica mpiedica mpiedica mpiedica mpiedica 
eliminarea secreeliminarea secreeliminarea secreeliminarea secreeliminarea secreeliminarea secreeliminarea secreeliminarea secreţţiilor, mai iilor, mai iilor, mai iilor, mai iilor, mai iilor, mai iilor, mai iilor, mai ales dacă sunt ales dacă sunt ales dacă sunt ales dacă sunt ales dacă sunt ales dacă sunt ales dacă sunt ales dacă sunt şşi aderente.i aderente.i aderente.i aderente.i aderente.i aderente.i aderente.i aderente.        
-- intră  intră  intră  intră  intră  intră  intră  intră îîîîîîîîn compozin compozin compozin compozin compozin compozin compozin compoziţţia pulberii Dover (aia pulberii Dover (aia pulberii Dover (aia pulberii Dover (aia pulberii Dover (aia pulberii Dover (aia pulberii Dover (aia pulberii Dover (alături de opiu lături de opiu lături de opiu lături de opiu lături de opiu lături de opiu lături de opiu lături de opiu șși lactozăi lactozăi lactozăi lactozăi lactozăi lactozăi lactozăi lactoză) ) ) ) ) ) ) ) 
șși e păstrată la Venenai e păstrată la Venenai e păstrată la Venenai e păstrată la Venenai e păstrată la Venenai e păstrată la Venenai e păstrată la Venenai e păstrată la Venena........

EmeticulEmeticulEmeticulEmeticulEmeticulEmeticulEmeticulEmeticul
-- irită mucoasele digestive  irită mucoasele digestive  irită mucoasele digestive  irită mucoasele digestive  irită mucoasele digestive  irită mucoasele digestive  irită mucoasele digestive  irită mucoasele digestive şşi i i i i i i i 
-- produce reflex mărirea cantită produce reflex mărirea cantită produce reflex mărirea cantită produce reflex mărirea cantită produce reflex mărirea cantită produce reflex mărirea cantită produce reflex mărirea cantită produce reflex mărirea cantităţţii secreii secreii secreii secreii secreii secreii secreii secreţţiilor broniilor broniilor broniilor broniilor broniilor broniilor broniilor bronşşice. ice. ice. ice. ice. ice. ice. ice. 
-- excită centrul respirator  excită centrul respirator  excită centrul respirator  excită centrul respirator  excită centrul respirator  excită centrul respirator  excită centrul respirator  excită centrul respirator şşi are aci are aci are aci are aci are aci are aci are aci are acţţiune excretoiune excretoiune excretoiune excretoiune excretoiune excretoiune excretoiune excreto--------motorie.motorie.motorie.motorie.motorie.motorie.motorie.motorie.

Sulfurile de stibiuSulfurile de stibiuSulfurile de stibiuSulfurile de stibiuSulfurile de stibiuSulfurile de stibiuSulfurile de stibiuSulfurile de stibiu
-- Sulfura portocalie de stibiu Sulfura portocalie de stibiu Sulfura portocalie de stibiu Sulfura portocalie de stibiu Sulfura portocalie de stibiu Sulfura portocalie de stibiu Sulfura portocalie de stibiu Sulfura portocalie de stibiu. . . . . . . . 
-- Sulfura neagră de stibiu Sulfura neagră de stibiu Sulfura neagră de stibiu Sulfura neagră de stibiu Sulfura neagră de stibiu Sulfura neagră de stibiu Sulfura neagră de stibiu Sulfura neagră de stibiu. . . . . . . . 
-- Sulfura roSulfura roSulfura roSulfura roSulfura roSulfura roSulfura roSulfura roşşie de stibiu (kermes mineral) ie de stibiu (kermes mineral) ie de stibiu (kermes mineral) ie de stibiu (kermes mineral) ie de stibiu (kermes mineral) ie de stibiu (kermes mineral) ie de stibiu (kermes mineral) ie de stibiu (kermes mineral) 

Utilizate ca expectorante la animalele mari Utilizate ca expectorante la animalele mari Utilizate ca expectorante la animalele mari Utilizate ca expectorante la animalele mari Utilizate ca expectorante la animalele mari Utilizate ca expectorante la animalele mari Utilizate ca expectorante la animalele mari Utilizate ca expectorante la animalele mari şşi mijlocii.i mijlocii.i mijlocii.i mijlocii.i mijlocii.i mijlocii.i mijlocii.i mijlocii.



Sărurile de amoniuSărurile de amoniuSărurile de amoniuSărurile de amoniuSărurile de amoniuSărurile de amoniuSărurile de amoniuSărurile de amoniu
-- după absorb după absorb după absorb după absorb după absorb după absorb după absorb după absorbţţie se elimină prin glie se elimină prin glie se elimină prin glie se elimină prin glie se elimină prin glie se elimină prin glie se elimină prin glie se elimină prin gl. bron. bron. bron. bron. bron. bron. bron. bronşşice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, 
-- fluidifiază secre fluidifiază secre fluidifiază secre fluidifiază secre fluidifiază secre fluidifiază secre fluidifiază secre fluidifiază secreţţiile. iile. iile. iile. iile. iile. iile. iile. 
-- stimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimulează:::::::: centrul respirator, cilii vibratili, centrul respirator, cilii vibratili, centrul respirator, cilii vibratili, centrul respirator, cilii vibratili, centrul respirator, cilii vibratili, centrul respirator, cilii vibratili, centrul respirator, cilii vibratili, centrul respirator, cilii vibratili, 
-- diminuă diminuă diminuă diminuă diminuă diminuă diminuă diminuă:::::::: spasmele m. bronspasmele m. bronspasmele m. bronspasmele m. bronspasmele m. bronspasmele m. bronspasmele m. bronspasmele m. bronşşice normalizând tonusul. ice normalizând tonusul. ice normalizând tonusul. ice normalizând tonusul. ice normalizând tonusul. ice normalizând tonusul. ice normalizând tonusul. ice normalizând tonusul. 
-- acacacacacacacacţţionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează şşi reflex.i reflex.i reflex.i reflex.i reflex.i reflex.i reflex.i reflex.

Carbonatul de amoniu Carbonatul de amoniu Carbonatul de amoniu Carbonatul de amoniu Carbonatul de amoniu Carbonatul de amoniu Carbonatul de amoniu Carbonatul de amoniu 
-- se descompune:se descompune:se descompune:se descompune:se descompune:se descompune:se descompune:se descompune: îîîîîîîîn organism, evidenn organism, evidenn organism, evidenn organism, evidenn organism, evidenn organism, evidenn organism, evidenn organism, evidenţţiind amoniacul.iind amoniacul.iind amoniacul.iind amoniacul.iind amoniacul.iind amoniacul.iind amoniacul.iind amoniacul.
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: bronbronbronbronbronbronbronbronşşite ite ite ite ite ite ite ite şşi i i i i i i i bronhopneumonii.bronhopneumonii.bronhopneumonii.bronhopneumonii.bronhopneumonii.bronhopneumonii.bronhopneumonii.bronhopneumonii.

Licoarea amoniacală anisatăLicoarea amoniacală anisatăLicoarea amoniacală anisatăLicoarea amoniacală anisatăLicoarea amoniacală anisatăLicoarea amoniacală anisatăLicoarea amoniacală anisatăLicoarea amoniacală anisată. . . . . . . . 
-- conconconconconconconconţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: amoniac, anason, alcool. amoniac, anason, alcool. amoniac, anason, alcool. amoniac, anason, alcool. amoniac, anason, alcool. amoniac, anason, alcool. amoniac, anason, alcool. amoniac, anason, alcool. 
-- îîîîîîîîn stomac,n stomac,n stomac,n stomac,n stomac,n stomac,n stomac,n stomac, sub influensub influensub influensub influensub influensub influensub influensub influenţţa HCl trece a HCl trece a HCl trece a HCl trece a HCl trece a HCl trece a HCl trece a HCl trece îîîîîîîîn clorură amoniacalăn clorură amoniacalăn clorură amoniacalăn clorură amoniacalăn clorură amoniacalăn clorură amoniacalăn clorură amoniacalăn clorură amoniacală. . . . . . . . 
-- se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşte:te:te:te:te:te:te:te: la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.



Acetilcisteina de sodiuAcetilcisteina de sodiuAcetilcisteina de sodiuAcetilcisteina de sodiuAcetilcisteina de sodiuAcetilcisteina de sodiuAcetilcisteina de sodiuAcetilcisteina de sodiu

-- solusolusolusolusolusolusolusoluţţia 20%ia 20%ia 20%ia 20%ia 20%ia 20%ia 20%ia 20% inhalator inhalator inhalator inhalator inhalator inhalator inhalator inhalator, s, s, s, s, s, s, s, sub formă deub formă deub formă deub formă deub formă deub formă deub formă deub formă de: spray sau aerosoli.: spray sau aerosoli.: spray sau aerosoli.: spray sau aerosoli.: spray sau aerosoli.: spray sau aerosoli.: spray sau aerosoli.: spray sau aerosoli.
--  cauzeză cauzeză cauzeză cauzeză cauzeză cauzeză cauzeză cauzeză:::::::: iritairitairitairitairitairitairitairitaţţia tractului respirator, dar ia tractului respirator, dar ia tractului respirator, dar ia tractului respirator, dar ia tractului respirator, dar ia tractului respirator, dar ia tractului respirator, dar ia tractului respirator, dar îîîîîîîîn afara acestor n afara acestor n afara acestor n afara acestor n afara acestor n afara acestor n afara acestor n afara acestor 
cazuri este destul de sigură cazuri este destul de sigură cazuri este destul de sigură cazuri este destul de sigură cazuri este destul de sigură cazuri este destul de sigură cazuri este destul de sigură cazuri este destul de sigură şşi eficientă i eficientă i eficientă i eficientă i eficientă i eficientă i eficientă i eficientă îîîîîîîîn n n n n n n n lichefierea rapidă lichefierea rapidă lichefierea rapidă lichefierea rapidă lichefierea rapidă lichefierea rapidă lichefierea rapidă lichefierea rapidă 
a secrea secrea secrea secrea secrea secrea secrea secreţţiilor mucopurulente. iilor mucopurulente. iilor mucopurulente. iilor mucopurulente. iilor mucopurulente. iilor mucopurulente. iilor mucopurulente. iilor mucopurulente. 

-- gruparea sulfhidril a acetilcisteinei gruparea sulfhidril a acetilcisteinei gruparea sulfhidril a acetilcisteinei gruparea sulfhidril a acetilcisteinei gruparea sulfhidril a acetilcisteinei gruparea sulfhidril a acetilcisteinei gruparea sulfhidril a acetilcisteinei gruparea sulfhidril a acetilcisteinei scindează legăturile scindează legăturile scindează legăturile scindează legăturile scindează legăturile scindează legăturile scindează legăturile scindează legăturile 
disulfidicedisulfidicedisulfidicedisulfidicedisulfidicedisulfidicedisulfidicedisulfidice din glicoproteinele exudatului, din glicoproteinele exudatului, din glicoproteinele exudatului, din glicoproteinele exudatului, din glicoproteinele exudatului, din glicoproteinele exudatului, din glicoproteinele exudatului, din glicoproteinele exudatului, modificândmodificândmodificândmodificândmodificândmodificândmodificândmodificând        
implicit proprietăimplicit proprietăimplicit proprietăimplicit proprietăimplicit proprietăimplicit proprietăimplicit proprietăimplicit proprietăţţile fizice ale acestuia. ile fizice ale acestuia. ile fizice ale acestuia. ile fizice ale acestuia. ile fizice ale acestuia. ile fizice ale acestuia. ile fizice ale acestuia. ile fizice ale acestuia. 

-- asemănător DMSOasemănător DMSOasemănător DMSOasemănător DMSOasemănător DMSOasemănător DMSOasemănător DMSOasemănător DMSO, acetilcisteina de sodiu are proprietatea , acetilcisteina de sodiu are proprietatea , acetilcisteina de sodiu are proprietatea , acetilcisteina de sodiu are proprietatea , acetilcisteina de sodiu are proprietatea , acetilcisteina de sodiu are proprietatea , acetilcisteina de sodiu are proprietatea , acetilcisteina de sodiu are proprietatea 
de a elimina radicalii hidroxil. de a elimina radicalii hidroxil. de a elimina radicalii hidroxil. de a elimina radicalii hidroxil. de a elimina radicalii hidroxil. de a elimina radicalii hidroxil. de a elimina radicalii hidroxil. de a elimina radicalii hidroxil. 

-- expuneri repetate, câteva min, 2expuneri repetate, câteva min, 2expuneri repetate, câteva min, 2expuneri repetate, câteva min, 2expuneri repetate, câteva min, 2expuneri repetate, câteva min, 2expuneri repetate, câteva min, 2expuneri repetate, câteva min, 2--------3 ori/zi = rezultate optime3 ori/zi = rezultate optime3 ori/zi = rezultate optime3 ori/zi = rezultate optime3 ori/zi = rezultate optime3 ori/zi = rezultate optime3 ori/zi = rezultate optime3 ori/zi = rezultate optime



Bromhexinul Bromhexinul Bromhexinul Bromhexinul Bromhexinul Bromhexinul Bromhexinul Bromhexinul (Bisolvon)(Bisolvon)

-- se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează  se administrează p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o. pulberi pulberi pulberi pulberi pulberi pulberi pulberi pulberi 1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.
-- îîîîîîîîn n n n n n n n injecinjecinjecinjecinjecinjecinjecinjecţţii 1%. ii 1%. ii 1%. ii 1%. ii 1%. ii 1%. ii 1%. ii 1%. 
-- rezultate favorabile:rezultate favorabile:rezultate favorabile:rezultate favorabile:rezultate favorabile:rezultate favorabile:rezultate favorabile:rezultate favorabile: lichefiază mucusul lichefiază mucusul lichefiază mucusul lichefiază mucusul lichefiază mucusul lichefiază mucusul lichefiază mucusul lichefiază mucusul, , , , , , , , îîîîîîîîi crei crei crei crei crei crei crei creșște volumul, te volumul, te volumul, te volumul, te volumul, te volumul, te volumul, te volumul, îîîîîîîîi i i i i i i i 
scade vâscozitatea, favscade vâscozitatea, favscade vâscozitatea, favscade vâscozitatea, favscade vâscozitatea, favscade vâscozitatea, favscade vâscozitatea, favscade vâscozitatea, favorizează eliminareaorizează eliminareaorizează eliminareaorizează eliminareaorizează eliminareaorizează eliminareaorizează eliminareaorizează eliminarea. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăţţeeeeeeeeşşte functe functe functe functe functe functe functe funcţţia lizozomalăia lizozomalăia lizozomalăia lizozomalăia lizozomalăia lizozomalăia lizozomalăia lizozomală, , , , , , , , 
-- hidrolizează fibrele mucopolizaharidice ale mucusului hidrolizează fibrele mucopolizaharidice ale mucusului hidrolizează fibrele mucopolizaharidice ale mucusului hidrolizează fibrele mucopolizaharidice ale mucusului hidrolizează fibrele mucopolizaharidice ale mucusului hidrolizează fibrele mucopolizaharidice ale mucusului hidrolizează fibrele mucopolizaharidice ale mucusului hidrolizează fibrele mucopolizaharidice ale mucusului. . . . . . . . 
-- pulberi sau solupulberi sau solupulberi sau solupulberi sau solupulberi sau solupulberi sau solupulberi sau solupulberi sau soluţţii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, 
-- singur sau singur sau singur sau singur sau singur sau singur sau singur sau singur sau îîîîîîîîn combinan combinan combinan combinan combinan combinan combinan combinaţţie cu substanie cu substanie cu substanie cu substanie cu substanie cu substanie cu substanie cu substanţţe antibacteriane. e antibacteriane. e antibacteriane. e antibacteriane. e antibacteriane. e antibacteriane. e antibacteriane. e antibacteriane. 
-- doze: 1mgdoze: 1mgdoze: 1mgdoze: 1mgdoze: 1mgdoze: 1mgdoze: 1mgdoze: 1mg⁄⁄kgc., 2 x kgc., 2 x kgc., 2 x kgc., 2 x kgc., 2 x kgc., 2 x kgc., 2 x kgc., 2 x ⁄⁄zi la a.m. zi la a.m. zi la a.m. zi la a.m. zi la a.m. zi la a.m. zi la a.m. zi la a.m. şşi 0,1i 0,1i 0,1i 0,1i 0,1i 0,1i 0,1i 0,1--------0,25 mg0,25 mg0,25 mg0,25 mg0,25 mg0,25 mg0,25 mg0,25 mg⁄⁄kgc., cabaline, kgc., cabaline, kgc., cabaline, kgc., cabaline, kgc., cabaline, kgc., cabaline, kgc., cabaline, kgc., cabaline, 
fie p.o., fie parenteral, 7 zile. fie p.o., fie parenteral, 7 zile. fie p.o., fie parenteral, 7 zile. fie p.o., fie parenteral, 7 zile. fie p.o., fie parenteral, 7 zile. fie p.o., fie parenteral, 7 zile. fie p.o., fie parenteral, 7 zile. fie p.o., fie parenteral, 7 zile. 



Dembrexina Dembrexina Dembrexina Dembrexina Dembrexina Dembrexina Dembrexina Dembrexina 

-- destinată administrării  destinată administrării  destinată administrării  destinată administrării  destinată administrării  destinată administrării  destinată administrării  destinată administrării la cabalinela cabalinela cabalinela cabalinela cabalinela cabalinela cabalinela cabaline; ; ; ; ; ; ; ; 
-- asupra activită asupra activită asupra activită asupra activită asupra activită asupra activită asupra activită asupra activităţţii secretorii a cel. secretorii glandulare ii secretorii a cel. secretorii glandulare ii secretorii a cel. secretorii glandulare ii secretorii a cel. secretorii glandulare ii secretorii a cel. secretorii glandulare ii secretorii a cel. secretorii glandulare ii secretorii a cel. secretorii glandulare ii secretorii a cel. secretorii glandulare 
din mucoasa respiratorie. din mucoasa respiratorie. din mucoasa respiratorie. din mucoasa respiratorie. din mucoasa respiratorie. din mucoasa respiratorie. din mucoasa respiratorie. din mucoasa respiratorie. 
-- îîîîîîîîn urma administrăriin urma administrăriin urma administrăriin urma administrăriin urma administrăriin urma administrăriin urma administrăriin urma administrării = mucus cu compozi= mucus cu compozi= mucus cu compozi= mucus cu compozi= mucus cu compozi= mucus cu compozi= mucus cu compozi= mucus cu compoziţţie modificată ie modificată ie modificată ie modificată ie modificată ie modificată ie modificată ie modificată 
şşi vâscozitatea scăzută i vâscozitatea scăzută i vâscozitatea scăzută i vâscozitatea scăzută i vâscozitatea scăzută i vâscozitatea scăzută i vâscozitatea scăzută i vâscozitatea scăzută = reducerea tusei = reducerea tusei = reducerea tusei = reducerea tusei = reducerea tusei = reducerea tusei = reducerea tusei = reducerea tusei şşi i i i i i i i îîîîîîîîncetarea ncetarea ncetarea ncetarea ncetarea ncetarea ncetarea ncetarea 
producproducproducproducproducproducproducproducţţiei mucusului la animalele tratate. iei mucusului la animalele tratate. iei mucusului la animalele tratate. iei mucusului la animalele tratate. iei mucusului la animalele tratate. iei mucusului la animalele tratate. iei mucusului la animalele tratate. iei mucusului la animalele tratate. 
-- i.v. sau p.o.: i.v. sau p.o.: i.v. sau p.o.: i.v. sau p.o.: i.v. sau p.o.: i.v. sau p.o.: i.v. sau p.o.: i.v. sau p.o.: 0,30,30,30,30,30,30,30,3--------0,5mg0,5mg0,5mg0,5mg0,5mg0,5mg0,5mg0,5mg⁄⁄kgckgckgckgckgckgckgckgc., de ., de ., de ., de ., de ., de ., de ., de 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x ⁄⁄zi, 10 zilezi, 10 zilezi, 10 zilezi, 10 zilezi, 10 zilezi, 10 zilezi, 10 zilezi, 10 zile. . . . . . . . 
-- la:la:la:la:la:la:la:la: prevenirea/eliminarea mucusului din ramificaprevenirea/eliminarea mucusului din ramificaprevenirea/eliminarea mucusului din ramificaprevenirea/eliminarea mucusului din ramificaprevenirea/eliminarea mucusului din ramificaprevenirea/eliminarea mucusului din ramificaprevenirea/eliminarea mucusului din ramificaprevenirea/eliminarea mucusului din ramificaţţii mici ii mici ii mici ii mici ii mici ii mici ii mici ii mici 
ale căilor aerieneale căilor aerieneale căilor aerieneale căilor aerieneale căilor aerieneale căilor aerieneale căilor aerieneale căilor aeriene. . . . . . . . 

ApomorfinaApomorfinaApomorfinaApomorfinaApomorfinaApomorfinaApomorfinaApomorfina
dozele micidozele micidozele micidozele micidozele micidozele micidozele micidozele mici =  =  =  =  =  =  =  = expectorantă ptexpectorantă ptexpectorantă ptexpectorantă ptexpectorantă ptexpectorantă ptexpectorantă ptexpectorantă pt. toate speciile de animale.. toate speciile de animale.. toate speciile de animale.. toate speciile de animale.. toate speciile de animale.. toate speciile de animale.. toate speciile de animale.. toate speciile de animale.
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SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţe antisecretorii (condie antisecretorii (condie antisecretorii (condie antisecretorii (condie antisecretorii (condie antisecretorii (condie antisecretorii (condie antisecretorii (condiţţionate)ionate)ionate)ionate)ionate)ionate)ionate)ionate)

-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţe ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce îîîîîîîînnnnnnnn doze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze mici = = = = = = = = fluidifiante fluidifiante fluidifiante fluidifiante fluidifiante fluidifiante fluidifiante fluidifiante pot deveni, pot deveni, pot deveni, pot deveni, pot deveni, pot deveni, pot deveni, pot deveni, îîîîîîîîn n n n n n n n 
doze mari =doze mari =doze mari =doze mari =doze mari =doze mari =doze mari =doze mari = antisecretorii antisecretorii antisecretorii antisecretorii antisecretorii antisecretorii antisecretorii antisecretorii prin micprin micprin micprin micprin micprin micprin micprin micşşorarea secreorarea secreorarea secreorarea secreorarea secreorarea secreorarea secreorarea secreţţiilor ce iilor ce iilor ce iilor ce iilor ce iilor ce iilor ce iilor ce 
determinădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădetermină: tuse, dispnee : tuse, dispnee : tuse, dispnee : tuse, dispnee : tuse, dispnee : tuse, dispnee : tuse, dispnee : tuse, dispnee şşi congestie pulmonarăi congestie pulmonarăi congestie pulmonarăi congestie pulmonarăi congestie pulmonarăi congestie pulmonarăi congestie pulmonarăi congestie pulmonară

-- uleiurile volatile, p.o. sau fumigauleiurile volatile, p.o. sau fumigauleiurile volatile, p.o. sau fumigauleiurile volatile, p.o. sau fumigauleiurile volatile, p.o. sau fumigauleiurile volatile, p.o. sau fumigauleiurile volatile, p.o. sau fumigauleiurile volatile, p.o. sau fumigaţţii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, 

-- doze mici se elimină prin gl doze mici se elimină prin gl doze mici se elimină prin gl doze mici se elimină prin gl doze mici se elimină prin gl doze mici se elimină prin gl doze mici se elimină prin gl doze mici se elimină prin gl. bronhice = hipertensiune, . bronhice = hipertensiune, . bronhice = hipertensiune, . bronhice = hipertensiune, . bronhice = hipertensiune, . bronhice = hipertensiune, . bronhice = hipertensiune, . bronhice = hipertensiune, 

-- îîîîîîîîn doze mari = vasoconstricn doze mari = vasoconstricn doze mari = vasoconstricn doze mari = vasoconstricn doze mari = vasoconstricn doze mari = vasoconstricn doze mari = vasoconstricn doze mari = vasoconstricţţia glandelor = hiposecreia glandelor = hiposecreia glandelor = hiposecreia glandelor = hiposecreia glandelor = hiposecreia glandelor = hiposecreia glandelor = hiposecreia glandelor = hiposecreţţie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. 

-- antisecretorii bronhice pot fi antisecretorii bronhice pot fi antisecretorii bronhice pot fi antisecretorii bronhice pot fi antisecretorii bronhice pot fi antisecretorii bronhice pot fi antisecretorii bronhice pot fi antisecretorii bronhice pot fi: : : : : : : : 

-- sărurile de calciu sărurile de calciu sărurile de calciu sărurile de calciu sărurile de calciu sărurile de calciu sărurile de calciu sărurile de calciu, , , , , , , , 

-- parasimpaticoliticeleparasimpaticoliticeleparasimpaticoliticeleparasimpaticoliticeleparasimpaticoliticeleparasimpaticoliticeleparasimpaticoliticeleparasimpaticoliticele
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Benzoatul de sodiu. Benzoatul de sodiu. Benzoatul de sodiu. Benzoatul de sodiu. Benzoatul de sodiu. Benzoatul de sodiu. Benzoatul de sodiu. Benzoatul de sodiu. 
-- cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină, g, g, g, g, g, g, g, granuloasăranuloasăranuloasăranuloasăranuloasăranuloasăranuloasăranuloasă, d, d, d, d, d, d, d, dulceagăulceagăulceagăulceagăulceagăulceagăulceagăulceagă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 
-- este oficinală este oficinală este oficinală este oficinală este oficinală este oficinală este oficinală este oficinală........
-- după absorb după absorb după absorb după absorb după absorb după absorb după absorb după absorbţţie, sie, sie, sie, sie, sie, sie, sie, se eliminăe eliminăe eliminăe eliminăe eliminăe eliminăe eliminăe elimină: rinichi : rinichi : rinichi : rinichi : rinichi : rinichi : rinichi : rinichi şşi i i i i i i i îîîîîîîîn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităţţi mari prin:i mari prin:i mari prin:i mari prin:i mari prin:i mari prin:i mari prin:i mari prin:        
gl. bgl. bgl. bgl. bgl. bgl. bgl. bgl. bronhice = activronhice = activronhice = activronhice = activronhice = activronhice = activronhice = activronhice = activitate expectorantă itate expectorantă itate expectorantă itate expectorantă itate expectorantă itate expectorantă itate expectorantă itate expectorantă şşi chiar antisepticăi chiar antisepticăi chiar antisepticăi chiar antisepticăi chiar antisepticăi chiar antisepticăi chiar antisepticăi chiar antiseptică........
Se mai cunoaSe mai cunoaSe mai cunoaSe mai cunoaSe mai cunoaSe mai cunoaSe mai cunoaSe mai cunoaşşte o activitate: te o activitate: te o activitate: te o activitate: te o activitate: te o activitate: te o activitate: te o activitate: 
-- colagogă colagogă colagogă colagogă colagogă colagogă colagogă colagogă, , , , , , , , 
-- coleretică coleretică coleretică coleretică coleretică coleretică coleretică coleretică, , , , , , , , 
-- antifermentescibilă antifermentescibilă antifermentescibilă antifermentescibilă antifermentescibilă antifermentescibilă antifermentescibilă antifermentescibilă şşi i i i i i i i 
-- antipiretică antipiretică antipiretică antipiretică antipiretică antipiretică antipiretică antipiretică........
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: bronbronbronbronbronbronbronbronşşitele itele itele itele itele itele itele itele şşi pneumoniile câinelui.i pneumoniile câinelui.i pneumoniile câinelui.i pneumoniile câinelui.i pneumoniile câinelui.i pneumoniile câinelui.i pneumoniile câinelui.i pneumoniile câinelui.



TerpinhidratulTerpinhidratulTerpinhidratulTerpinhidratulTerpinhidratulTerpinhidratulTerpinhidratulTerpinhidratul
oficinal, din:oficinal, din:oficinal, din:oficinal, din:oficinal, din:oficinal, din:oficinal, din:oficinal, din: ulei de terebentină ulei de terebentină ulei de terebentină ulei de terebentină ulei de terebentină ulei de terebentină ulei de terebentină ulei de terebentină, alcool, acid azotic. , alcool, acid azotic. , alcool, acid azotic. , alcool, acid azotic. , alcool, acid azotic. , alcool, acid azotic. , alcool, acid azotic. , alcool, acid azotic. 
ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca: fluidifiant la câine.fluidifiant la câine.fluidifiant la câine.fluidifiant la câine.fluidifiant la câine.fluidifiant la câine.fluidifiant la câine.fluidifiant la câine.

TrecidulTrecidulTrecidulTrecidulTrecidulTrecidulTrecidulTrecidul ( (Guaiafenezina, MiocaniGuaiafenezina, Miocaninănă) ) 
-- oficinal, pulbere, microcristale albe, miros caracteristic,oficinal, pulbere, microcristale albe, miros caracteristic,oficinal, pulbere, microcristale albe, miros caracteristic,oficinal, pulbere, microcristale albe, miros caracteristic,oficinal, pulbere, microcristale albe, miros caracteristic,oficinal, pulbere, microcristale albe, miros caracteristic,oficinal, pulbere, microcristale albe, miros caracteristic,oficinal, pulbere, microcristale albe, miros caracteristic,
-- gust amar, solubile gust amar, solubile gust amar, solubile gust amar, solubile gust amar, solubile gust amar, solubile gust amar, solubile gust amar, solubile îîîîîîîîn alcool n alcool n alcool n alcool n alcool n alcool n alcool n alcool şşi cloroform.i cloroform.i cloroform.i cloroform.i cloroform.i cloroform.i cloroform.i cloroform.        
-- sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de siropsiropsiropsiropsiropsiropsiropsirop 2%2%2%2%2%2%2%2% şşi i i i i i i i comprimate.comprimate.comprimate.comprimate.comprimate.comprimate.comprimate.comprimate.
-- calităcalităcalităcalităcalităcalităcalităcalităţţi:i:i:i:i:i:i:i:

-- expectorante, expectorante, expectorante, expectorante, expectorante, expectorante, expectorante, expectorante, 
-- behice, behice, behice, behice, behice, behice, behice, behice, 
-- uuuuuuuuşşor sedative,or sedative,or sedative,or sedative,or sedative,or sedative,or sedative,or sedative,
-- hemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostaticehemostatice șși i i i i i i i 
-- miorelaxante.miorelaxante.miorelaxante.miorelaxante.miorelaxante.miorelaxante.miorelaxante.miorelaxante.



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

►► SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţele antitusive (behice)ele antitusive (behice)ele antitusive (behice)ele antitusive (behice)ele antitusive (behice)ele antitusive (behice)ele antitusive (behice)ele antitusive (behice)



Cu aceste substanCu aceste substanCu aceste substanCu aceste substanCu aceste substanCu aceste substanCu aceste substanCu aceste substanţţe se combate: e se combate: e se combate: e se combate: e se combate: e se combate: e se combate: e se combate: tusea extenuantătusea extenuantătusea extenuantătusea extenuantătusea extenuantătusea extenuantătusea extenuantătusea extenuantă, d, d, d, d, d, d, d, dureroasă ureroasă ureroasă ureroasă ureroasă ureroasă ureroasă ureroasă 
şşi inutilăi inutilăi inutilăi inutilăi inutilăi inutilăi inutilăi inutilă care care care care care care care care nu are rol fiziologicnu are rol fiziologicnu are rol fiziologicnu are rol fiziologicnu are rol fiziologicnu are rol fiziologicnu are rol fiziologicnu are rol fiziologic

Antitusivele:Antitusivele:Antitusivele:Antitusivele:Antitusivele:Antitusivele:Antitusivele:Antitusivele:

-- inhibă centrul tuseiinhibă centrul tuseiinhibă centrul tuseiinhibă centrul tuseiinhibă centrul tuseiinhibă centrul tuseiinhibă centrul tuseiinhibă centrul tusei,,,,,,,,

-- micmicmicmicmicmicmicmicşşorează sensibilitatea mucoaseiorează sensibilitatea mucoaseiorează sensibilitatea mucoaseiorează sensibilitatea mucoaseiorează sensibilitatea mucoaseiorează sensibilitatea mucoaseiorează sensibilitatea mucoaseiorează sensibilitatea mucoasei de la care pornesc stimulii, de la care pornesc stimulii, de la care pornesc stimulii, de la care pornesc stimulii, de la care pornesc stimulii, de la care pornesc stimulii, de la care pornesc stimulii, de la care pornesc stimulii, 

-- scad/elimiscad/elimiscad/elimiscad/elimiscad/elimiscad/elimiscad/elimiscad/elimină cauzelenă cauzelenă cauzelenă cauzelenă cauzelenă cauzelenă cauzelenă cauzele ce o produc  ce o produc  ce o produc  ce o produc  ce o produc  ce o produc  ce o produc  ce o produc (corpi (corpi (corpi (corpi (corpi (corpi (corpi (corpi străinistrăinistrăinistrăinistrăinistrăinistrăinistrăini, secre, secre, secre, secre, secre, secre, secre, secreţţii ii ii ii ii ii ii ii 
patologicepatologicepatologicepatologicepatologicepatologicepatologicepatologice

AcAcAcAcAcAcAcAcţţionează prinionează prinionează prinionează prinionează prinionează prinionează prinionează prin::::::::

-- interferarea reflexului de tuse,interferarea reflexului de tuse,interferarea reflexului de tuse,interferarea reflexului de tuse,interferarea reflexului de tuse,interferarea reflexului de tuse,interferarea reflexului de tuse,interferarea reflexului de tuse,

-- nivelul terminanivelul terminanivelul terminanivelul terminanivelul terminanivelul terminanivelul terminanivelul terminaţţiilor nervoase senzitiveiilor nervoase senzitiveiilor nervoase senzitiveiilor nervoase senzitiveiilor nervoase senzitiveiilor nervoase senzitiveiilor nervoase senzitiveiilor nervoase senzitive din faringe, laringe, tract din faringe, laringe, tract din faringe, laringe, tract din faringe, laringe, tract din faringe, laringe, tract din faringe, laringe, tract din faringe, laringe, tract din faringe, laringe, tract 
respirator superior,  respirator superior,  respirator superior,  respirator superior,  respirator superior,  respirator superior,  respirator superior,  respirator superior,  

-- la nivelul centrilor nervola nivelul centrilor nervola nivelul centrilor nervola nivelul centrilor nervola nivelul centrilor nervola nivelul centrilor nervola nivelul centrilor nervola nivelul centrilor nervoşşi din SNCi din SNCi din SNCi din SNCi din SNCi din SNCi din SNCi din SNC, responsabili de ini, responsabili de ini, responsabili de ini, responsabili de ini, responsabili de ini, responsabili de ini, responsabili de ini, responsabili de iniţţierea ierea ierea ierea ierea ierea ierea ierea şşi i i i i i i i 
coordonarea reflexului de tuse.coordonarea reflexului de tuse.coordonarea reflexului de tuse.coordonarea reflexului de tuse.coordonarea reflexului de tuse.coordonarea reflexului de tuse.coordonarea reflexului de tuse.coordonarea reflexului de tuse.
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AcAcAcAcAcAcAcAcţţiunea localăiunea localăiunea localăiunea localăiunea localăiunea localăiunea localăiunea locală: prin intermediul edulcorantelor, unde : prin intermediul edulcorantelor, unde : prin intermediul edulcorantelor, unde : prin intermediul edulcorantelor, unde : prin intermediul edulcorantelor, unde : prin intermediul edulcorantelor, unde : prin intermediul edulcorantelor, unde : prin intermediul edulcorantelor, unde 
sunt dizolvate substansunt dizolvate substansunt dizolvate substansunt dizolvate substansunt dizolvate substansunt dizolvate substansunt dizolvate substansunt dizolvate substanţţele active. ele active. ele active. ele active. ele active. ele active. ele active. ele active. 

Edulcorantele (ex. mierea sEdulcorantele (ex. mierea sEdulcorantele (ex. mierea sEdulcorantele (ex. mierea sEdulcorantele (ex. mierea sEdulcorantele (ex. mierea sEdulcorantele (ex. mierea sEdulcorantele (ex. mierea sau siropurile) au siropurile) au siropurile) au siropurile) au siropurile) au siropurile) au siropurile) au siropurile) formează un formează un formează un formează un formează un formează un formează un formează un 
îîîîîîîînvelinvelinvelinvelinvelinvelinvelinvelişş ce protejează  ce protejează  ce protejează  ce protejează  ce protejează  ce protejează  ce protejează  ce protejează şşi calmează mucoasa inflamată i calmează mucoasa inflamată i calmează mucoasa inflamată i calmează mucoasa inflamată i calmează mucoasa inflamată i calmează mucoasa inflamată i calmează mucoasa inflamată i calmează mucoasa inflamată 
pentru perioade scurte.pentru perioade scurte.pentru perioade scurte.pentru perioade scurte.pentru perioade scurte.pentru perioade scurte.pentru perioade scurte.pentru perioade scurte.

Benzonaftatul Benzonaftatul Benzonaftatul Benzonaftatul Benzonaftatul Benzonaftatul Benzonaftatul Benzonaftatul (Exangit, Tessalon, Ventusin)(Exangit, Tessalon, Ventusin)
-- deprimă termina deprimă termina deprimă termina deprimă termina deprimă termina deprimă termina deprimă termina deprimă terminaţţiile senzitive afectate ale reflexului de iile senzitive afectate ale reflexului de iile senzitive afectate ale reflexului de iile senzitive afectate ale reflexului de iile senzitive afectate ale reflexului de iile senzitive afectate ale reflexului de iile senzitive afectate ale reflexului de iile senzitive afectate ale reflexului de 
tuse precum tuse precum tuse precum tuse precum tuse precum tuse precum tuse precum tuse precum şşi baroreceptorii pulmonari. i baroreceptorii pulmonari. i baroreceptorii pulmonari. i baroreceptorii pulmonari. i baroreceptorii pulmonari. i baroreceptorii pulmonari. i baroreceptorii pulmonari. i baroreceptorii pulmonari. 

-- îîîîîîîîn cazuri de urgenn cazuri de urgenn cazuri de urgenn cazuri de urgenn cazuri de urgenn cazuri de urgenn cazuri de urgenn cazuri de urgenţţăăăăăăăă, p, p, p, p, p, p, p, pentru a controla tusea severăentru a controla tusea severăentru a controla tusea severăentru a controla tusea severăentru a controla tusea severăentru a controla tusea severăentru a controla tusea severăentru a controla tusea severă, , , , , , , , 
pot fi administrate anestezice locale convenpot fi administrate anestezice locale convenpot fi administrate anestezice locale convenpot fi administrate anestezice locale convenpot fi administrate anestezice locale convenpot fi administrate anestezice locale convenpot fi administrate anestezice locale convenpot fi administrate anestezice locale convenţţionale.ionale.ionale.ionale.ionale.ionale.ionale.ionale.

Antitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acţţiune directăiune directăiune directăiune directăiune directăiune directăiune directăiune directă



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

Antitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acAntitusive cu acţţiune centralăiune centralăiune centralăiune centralăiune centralăiune centralăiune centralăiune centrală

Antitusive narcoticeAntitusive narcoticeAntitusive narcoticeAntitusive narcoticeAntitusive narcoticeAntitusive narcoticeAntitusive narcoticeAntitusive narcotice
-- diminuare mediată central a reflexului de tuse a fost  diminuare mediată central a reflexului de tuse a fost  diminuare mediată central a reflexului de tuse a fost  diminuare mediată central a reflexului de tuse a fost  diminuare mediată central a reflexului de tuse a fost  diminuare mediată central a reflexului de tuse a fost  diminuare mediată central a reflexului de tuse a fost  diminuare mediată central a reflexului de tuse a fost 
obobobobobobobobţţinută administrând alcaloizi derivainută administrând alcaloizi derivainută administrând alcaloizi derivainută administrând alcaloizi derivainută administrând alcaloizi derivainută administrând alcaloizi derivainută administrând alcaloizi derivainută administrând alcaloizi derivaţţi de opiu, precum i de opiu, precum i de opiu, precum i de opiu, precum i de opiu, precum i de opiu, precum i de opiu, precum i de opiu, precum 
şşi derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivaţţii lor semisintetici. ii lor semisintetici. ii lor semisintetici. ii lor semisintetici. ii lor semisintetici. ii lor semisintetici. ii lor semisintetici. ii lor semisintetici. 
La acest grup au fost adăugate substanLa acest grup au fost adăugate substanLa acest grup au fost adăugate substanLa acest grup au fost adăugate substanLa acest grup au fost adăugate substanLa acest grup au fost adăugate substanLa acest grup au fost adăugate substanLa acest grup au fost adăugate substanţţe e e e e e e e cu efecte cu efecte cu efecte cu efecte cu efecte cu efecte cu efecte cu efecte 
puternic inhibitorii,puternic inhibitorii,puternic inhibitorii,puternic inhibitorii,puternic inhibitorii,puternic inhibitorii,puternic inhibitorii,puternic inhibitorii, ce nu prezintă riscul producerii  ce nu prezintă riscul producerii  ce nu prezintă riscul producerii  ce nu prezintă riscul producerii  ce nu prezintă riscul producerii  ce nu prezintă riscul producerii  ce nu prezintă riscul producerii  ce nu prezintă riscul producerii 
dependendependendependendependendependendependendependendependenţţelor elor elor elor elor elor elor elor şşi care nu sunt supuse restrici care nu sunt supuse restrici care nu sunt supuse restrici care nu sunt supuse restrici care nu sunt supuse restrici care nu sunt supuse restrici care nu sunt supuse restrici care nu sunt supuse restricţţiilor. iilor. iilor. iilor. iilor. iilor. iilor. iilor. 
-- centrul tuseicentrul tuseicentrul tuseicentrul tuseicentrul tuseicentrul tuseicentrul tuseicentrul tusei = = = = = = = = localizat medular. localizat medular. localizat medular. localizat medular. localizat medular. localizat medular. localizat medular. localizat medular. 
-- neuronii specifici implicaneuronii specifici implicaneuronii specifici implicaneuronii specifici implicaneuronii specifici implicaneuronii specifici implicaneuronii specifici implicaneuronii specifici implicaţţi i i i i i i i îîîîîîîîn coordonarea tusei pot fi n coordonarea tusei pot fi n coordonarea tusei pot fi n coordonarea tusei pot fi n coordonarea tusei pot fi n coordonarea tusei pot fi n coordonarea tusei pot fi n coordonarea tusei pot fi 
suprimasuprimasuprimasuprimasuprimasuprimasuprimasuprimaţţi de antitusive, pe rute conveni de antitusive, pe rute conveni de antitusive, pe rute conveni de antitusive, pe rute conveni de antitusive, pe rute conveni de antitusive, pe rute conveni de antitusive, pe rute conveni de antitusive, pe rute convenţţionale ionale ionale ionale ionale ionale ionale ionale şşi la doze i la doze i la doze i la doze i la doze i la doze i la doze i la doze 
terapeutice sau prin injectare directă terapeutice sau prin injectare directă terapeutice sau prin injectare directă terapeutice sau prin injectare directă terapeutice sau prin injectare directă terapeutice sau prin injectare directă terapeutice sau prin injectare directă terapeutice sau prin injectare directă îîîîîîîîn trei perechi de n trei perechi de n trei perechi de n trei perechi de n trei perechi de n trei perechi de n trei perechi de n trei perechi de 
nuclei medulari.nuclei medulari.nuclei medulari.nuclei medulari.nuclei medulari.nuclei medulari.nuclei medulari.nuclei medulari.



Codeina Codeina Codeina Codeina Codeina Codeina Codeina Codeina (Codicept)(Codicept)
  Se cunosc numeroase săruri de codeină  Se cunosc numeroase săruri de codeină  Se cunosc numeroase săruri de codeină  Se cunosc numeroase săruri de codeină  Se cunosc numeroase săruri de codeină  Se cunosc numeroase săruri de codeină  Se cunosc numeroase săruri de codeină  Se cunosc numeroase săruri de codeină: : : : : : : : 
-- acetat, acetat, acetat, acetat, acetat, acetat, acetat, acetat, hidrobromurăhidrobromurăhidrobromurăhidrobromurăhidrobromurăhidrobromurăhidrobromurăhidrobromură, , , , , , , , hidroclorurăhidroclorurăhidroclorurăhidroclorurăhidroclorurăhidroclorurăhidroclorurăhidroclorură,,,,,,,, salicilatsalicilatsalicilatsalicilatsalicilatsalicilatsalicilatsalicilat etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., 
Cu efecte antitusive doar: Cu efecte antitusive doar: Cu efecte antitusive doar: Cu efecte antitusive doar: Cu efecte antitusive doar: Cu efecte antitusive doar: Cu efecte antitusive doar: Cu efecte antitusive doar: 
-- fosfatul, fosfatul, fosfatul, fosfatul, fosfatul, fosfatul, fosfatul, fosfatul, 
-- metilmetilmetilmetilmetilmetilmetilmetil--------bromurabromurabromurabromurabromurabromurabromurabromura şşi i i i i i i i 
-- sulfatul.  sulfatul.  sulfatul.  sulfatul.  sulfatul.  sulfatul.  sulfatul.  sulfatul.  
-- alcaloid natural fost utilizat mulalcaloid natural fost utilizat mulalcaloid natural fost utilizat mulalcaloid natural fost utilizat mulalcaloid natural fost utilizat mulalcaloid natural fost utilizat mulalcaloid natural fost utilizat mulalcaloid natural fost utilizat mulţţi ani ca i ani ca i ani ca i ani ca i ani ca i ani ca i ani ca i ani ca şşi antitusiv. i antitusiv. i antitusiv. i antitusiv. i antitusiv. i antitusiv. i antitusiv. i antitusiv. 
-- numeroase acnumeroase acnumeroase acnumeroase acnumeroase acnumeroase acnumeroase acnumeroase acţţiuni similare morfinei, iuni similare morfinei, iuni similare morfinei, iuni similare morfinei, iuni similare morfinei, iuni similare morfinei, iuni similare morfinei, iuni similare morfinei, 
-- la un nivel mai scăzut  la un nivel mai scăzut  la un nivel mai scăzut  la un nivel mai scăzut  la un nivel mai scăzut  la un nivel mai scăzut  la un nivel mai scăzut  la un nivel mai scăzut (ex. efectul analgezic (ex. efectul analgezic (ex. efectul analgezic (ex. efectul analgezic (ex. efectul analgezic (ex. efectul analgezic (ex. efectul analgezic (ex. efectul analgezic şşi constipant)i constipant)i constipant)i constipant)i constipant)i constipant)i constipant)i constipant)........
-- eficientă la doze p eficientă la doze p eficientă la doze p eficientă la doze p eficientă la doze p eficientă la doze p eficientă la doze p eficientă la doze p.o.: .o.: .o.: .o.: .o.: .o.: .o.: .o.: 11111111--------2 mg2 mg2 mg2 mg2 mg2 mg2 mg2 mg⁄⁄kgc.kgc.kgc.kgc.kgc.kgc.kgc.kgc.

Opiul, heroina Opiul, heroina Opiul, heroina Opiul, heroina Opiul, heroina Opiul, heroina Opiul, heroina Opiul, heroina şşi morfinai morfinai morfinai morfinai morfinai morfinai morfinai morfina
-- dedededededededeşşi sunt active nu sunt folosite i sunt active nu sunt folosite i sunt active nu sunt folosite i sunt active nu sunt folosite i sunt active nu sunt folosite i sunt active nu sunt folosite i sunt active nu sunt folosite i sunt active nu sunt folosite îîîîîîîîn practica curentă deoarece n practica curentă deoarece n practica curentă deoarece n practica curentă deoarece n practica curentă deoarece n practica curentă deoarece n practica curentă deoarece n practica curentă deoarece 
sunt supefiante.sunt supefiante.sunt supefiante.sunt supefiante.sunt supefiante.sunt supefiante.sunt supefiante.sunt supefiante.

Dihidrocodeina Dihidrocodeina Dihidrocodeina Dihidrocodeina Dihidrocodeina Dihidrocodeina Dihidrocodeina Dihidrocodeina şşi dihidrocodeinonai dihidrocodeinonai dihidrocodeinonai dihidrocodeinonai dihidrocodeinonai dihidrocodeinonai dihidrocodeinonai dihidrocodeinona
-- îîîîîîîîn esenn esenn esenn esenn esenn esenn esenn esenţţă similare codeineiă similare codeineiă similare codeineiă similare codeineiă similare codeineiă similare codeineiă similare codeineiă similare codeinei........



Antitusive nonAntitusive nonAntitusive nonAntitusive nonAntitusive nonAntitusive nonAntitusive nonAntitusive non--------narcoticenarcoticenarcoticenarcoticenarcoticenarcoticenarcoticenarcotice

-- destinate credestinate credestinate credestinate credestinate credestinate credestinate credestinate creşşterii siguranterii siguranterii siguranterii siguranterii siguranterii siguranterii siguranterii siguranţţei utilizării lor la omei utilizării lor la omei utilizării lor la omei utilizării lor la omei utilizării lor la omei utilizării lor la omei utilizării lor la omei utilizării lor la om, , , , , , , , îîîîîîîîn n n n n n n n 
îîîîîîîîncercarea de a simula capacitatea codeinei de ncercarea de a simula capacitatea codeinei de ncercarea de a simula capacitatea codeinei de ncercarea de a simula capacitatea codeinei de ncercarea de a simula capacitatea codeinei de ncercarea de a simula capacitatea codeinei de ncercarea de a simula capacitatea codeinei de ncercarea de a simula capacitatea codeinei de a suprima a suprima a suprima a suprima a suprima a suprima a suprima a suprima 
centrul tuseicentrul tuseicentrul tuseicentrul tuseicentrul tuseicentrul tuseicentrul tuseicentrul tusei dar dar dar dar dar dar dar dar şşi de fi lipsită de efectele asupra SNC pe i de fi lipsită de efectele asupra SNC pe i de fi lipsită de efectele asupra SNC pe i de fi lipsită de efectele asupra SNC pe i de fi lipsită de efectele asupra SNC pe i de fi lipsită de efectele asupra SNC pe i de fi lipsită de efectele asupra SNC pe i de fi lipsită de efectele asupra SNC pe 
care le au alcare le au alcare le au alcare le au alcare le au alcare le au alcare le au alcare le au alţţi derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivaţţi morfinici (de exemplu deprimarea i morfinici (de exemplu deprimarea i morfinici (de exemplu deprimarea i morfinici (de exemplu deprimarea i morfinici (de exemplu deprimarea i morfinici (de exemplu deprimarea i morfinici (de exemplu deprimarea i morfinici (de exemplu deprimarea 
funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncţţiei respiratorii, analgezia iei respiratorii, analgezia iei respiratorii, analgezia iei respiratorii, analgezia iei respiratorii, analgezia iei respiratorii, analgezia iei respiratorii, analgezia iei respiratorii, analgezia şşi tendini tendini tendini tendini tendini tendini tendini tendinţţa de habituare).a de habituare).a de habituare).a de habituare).a de habituare).a de habituare).a de habituare).a de habituare).

Pholcodina Pholcodina Pholcodina Pholcodina Pholcodina Pholcodina Pholcodina Pholcodina 
(Codylin, Dia(Codylin, Dia--Tuss, Ethnine, Glycodine, Memine, Pectolin)Tuss, Ethnine, Glycodine, Memine, Pectolin)
-- de două ori mai puternicăde două ori mai puternicăde două ori mai puternicăde două ori mai puternicăde două ori mai puternicăde două ori mai puternicăde două ori mai puternicăde două ori mai puternică decât: codeina, noscapina decât: codeina, noscapina decât: codeina, noscapina decât: codeina, noscapina decât: codeina, noscapina decât: codeina, noscapina decât: codeina, noscapina decât: codeina, noscapina şşi i i i i i i i 
dexometrofanul sunt de potendexometrofanul sunt de potendexometrofanul sunt de potendexometrofanul sunt de potendexometrofanul sunt de potendexometrofanul sunt de potendexometrofanul sunt de potendexometrofanul sunt de potenţţe similare, e similare, e similare, e similare, e similare, e similare, e similare, e similare, 
-- dextromethorphanuldextromethorphanuldextromethorphanuldextromethorphanuldextromethorphanuldextromethorphanuldextromethorphanuldextromethorphanul e mai pue mai pue mai pue mai pue mai pue mai pue mai pue mai puţţin putenic decât codeina, in putenic decât codeina, in putenic decât codeina, in putenic decât codeina, in putenic decât codeina, in putenic decât codeina, in putenic decât codeina, in putenic decât codeina, 
aprox. 50%aprox. 50%aprox. 50%aprox. 50%aprox. 50%aprox. 50%aprox. 50%aprox. 50% din potendin potendin potendin potendin potendin potendin potendin potenţţa ei. a ei. a ei. a ei. a ei. a ei. a ei. a ei. 
-- efecte similare codeineiefecte similare codeineiefecte similare codeineiefecte similare codeineiefecte similare codeineiefecte similare codeineiefecte similare codeineiefecte similare codeinei
-- ocazional pot induce voma.ocazional pot induce voma.ocazional pot induce voma.ocazional pot induce voma.ocazional pot induce voma.ocazional pot induce voma.ocazional pot induce voma.ocazional pot induce voma.
-- izomerii levogiriizomerii levogiriizomerii levogiriizomerii levogiriizomerii levogiriizomerii levogiriizomerii levogiriizomerii levogiri ai dextrophanului ai dextrophanului ai dextrophanului ai dextrophanului ai dextrophanului ai dextrophanului ai dextrophanului ai dextrophanului şşi dextrometophanului i dextrometophanului i dextrometophanului i dextrometophanului i dextrometophanului i dextrometophanului i dextrometophanului i dextrometophanului 
au atât proprietăau atât proprietăau atât proprietăau atât proprietăau atât proprietăau atât proprietăau atât proprietăau atât proprietăţţi analgezice dar i analgezice dar i analgezice dar i analgezice dar i analgezice dar i analgezice dar i analgezice dar i analgezice dar crează dependencrează dependencrează dependencrează dependencrează dependencrează dependencrează dependencrează dependenţţăăăăăăăă........



BromoformulBromoformulBromoformulBromoformulBromoformulBromoformulBromoformulBromoformul
-- lichid incolor, volatil, cu miros caracteristic, dulceag. lichid incolor, volatil, cu miros caracteristic, dulceag. lichid incolor, volatil, cu miros caracteristic, dulceag. lichid incolor, volatil, cu miros caracteristic, dulceag. lichid incolor, volatil, cu miros caracteristic, dulceag. lichid incolor, volatil, cu miros caracteristic, dulceag. lichid incolor, volatil, cu miros caracteristic, dulceag. lichid incolor, volatil, cu miros caracteristic, dulceag. 
-- la: câine la: câine la: câine la: câine la: câine la: câine la: câine la: câine îîîîîîîîn tusea spasmodicăn tusea spasmodicăn tusea spasmodicăn tusea spasmodicăn tusea spasmodicăn tusea spasmodicăn tusea spasmodicăn tusea spasmodică........

Calmotusinul Calmotusinul Calmotusinul Calmotusinul Calmotusinul Calmotusinul Calmotusinul Calmotusinul (Clofenagol, Detigon)(Clofenagol, Detigon)
-- solusolusolusolusolusolusolusoluţţii ii ii ii ii ii ii ii alcoolice 5%alcoolice 5%alcoolice 5%alcoolice 5%alcoolice 5%alcoolice 5%alcoolice 5%alcoolice 5% aromatizate. aromatizate. aromatizate. aromatizate. aromatizate. aromatizate. aromatizate. aromatizate. 
-- se se se se se se se se administrează padministrează padministrează padministrează padministrează padministrează padministrează padministrează p.o..o..o..o..o..o..o..o.
-- similar cu morfina dar similar cu morfina dar similar cu morfina dar similar cu morfina dar similar cu morfina dar similar cu morfina dar similar cu morfina dar similar cu morfina dar nu produce efecte negative.nu produce efecte negative.nu produce efecte negative.nu produce efecte negative.nu produce efecte negative.nu produce efecte negative.nu produce efecte negative.nu produce efecte negative.
-- anestezic moderat, parasimpaticolitic anestezic moderat, parasimpaticolitic anestezic moderat, parasimpaticolitic anestezic moderat, parasimpaticolitic anestezic moderat, parasimpaticolitic anestezic moderat, parasimpaticolitic anestezic moderat, parasimpaticolitic anestezic moderat, parasimpaticolitic şşi antihistaminic la câine.i antihistaminic la câine.i antihistaminic la câine.i antihistaminic la câine.i antihistaminic la câine.i antihistaminic la câine.i antihistaminic la câine.i antihistaminic la câine.

Speciile pectoraleSpeciile pectoraleSpeciile pectoraleSpeciile pectoraleSpeciile pectoraleSpeciile pectoraleSpeciile pectoraleSpeciile pectorale
-- amestec de droguriamestec de droguriamestec de droguriamestec de droguriamestec de droguriamestec de droguriamestec de droguriamestec de droguri cu principii mucilaginoase emoliente cu principii mucilaginoase emoliente cu principii mucilaginoase emoliente cu principii mucilaginoase emoliente cu principii mucilaginoase emoliente cu principii mucilaginoase emoliente cu principii mucilaginoase emoliente cu principii mucilaginoase emoliente
-- ex ex ex ex ex ex ex ex. n. n. n. n. n. n. n. nalbă marealbă marealbă marealbă marealbă marealbă marealbă marealbă mare, l, l, l, l, l, l, l, lumânăricăumânăricăumânăricăumânăricăumânăricăumânăricăumânăricăumânărică, lemn dulce, fructe de anason , lemn dulce, fructe de anason , lemn dulce, fructe de anason , lemn dulce, fructe de anason , lemn dulce, fructe de anason , lemn dulce, fructe de anason , lemn dulce, fructe de anason , lemn dulce, fructe de anason 
-- determinădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădeterminădetermină:::::::: linilinilinilinilinilinilinilinişştirea mucoasei congestionate tirea mucoasei congestionate tirea mucoasei congestionate tirea mucoasei congestionate tirea mucoasei congestionate tirea mucoasei congestionate tirea mucoasei congestionate tirea mucoasei congestionate şşi uscate, i uscate, i uscate, i uscate, i uscate, i uscate, i uscate, i uscate, 
îîîîîîîînlăturând astfel reflexul de tusenlăturând astfel reflexul de tusenlăturând astfel reflexul de tusenlăturând astfel reflexul de tusenlăturând astfel reflexul de tusenlăturând astfel reflexul de tusenlăturând astfel reflexul de tusenlăturând astfel reflexul de tuse........



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

Lichenul de Islanda Lichenul de Islanda Lichenul de Islanda Lichenul de Islanda Lichenul de Islanda Lichenul de Islanda Lichenul de Islanda Lichenul de Islanda (Cetraria) (Cetraria) 

-- acelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaşşi efect i efect i efect i efect i efect i efect i efect i efect ca speciile pectorale. ca speciile pectorale. ca speciile pectorale. ca speciile pectorale. ca speciile pectorale. ca speciile pectorale. ca speciile pectorale. ca speciile pectorale. 
-- îîîîîîîîndepărtează ndepărtează ndepărtează ndepărtează ndepărtează ndepărtează ndepărtează ndepărtează secresecresecresecresecresecresecresecreţţiile broniile broniile broniile broniile broniile broniile broniile bronşşice, cauzatoare ale tusei ice, cauzatoare ale tusei ice, cauzatoare ale tusei ice, cauzatoare ale tusei ice, cauzatoare ale tusei ice, cauzatoare ale tusei ice, cauzatoare ale tusei ice, cauzatoare ale tusei 
-- considerate: considerate: considerate: considerate: considerate: considerate: considerate: considerate: antitusiveantitusiveantitusiveantitusiveantitusiveantitusiveantitusiveantitusive şşi i i i i i i i antisecretorii bronantisecretorii bronantisecretorii bronantisecretorii bronantisecretorii bronantisecretorii bronantisecretorii bronantisecretorii bronşşiceiceiceiceiceiceiceice        
(a(a(a(a(a(a(a(alături de uleiul de terebentinălături de uleiul de terebentinălături de uleiul de terebentinălături de uleiul de terebentinălături de uleiul de terebentinălături de uleiul de terebentinălături de uleiul de terebentinălături de uleiul de terebentină, u, u, u, u, u, u, u, uleiul de eucaliptol, subleiul de eucaliptol, subleiul de eucaliptol, subleiul de eucaliptol, subleiul de eucaliptol, subleiul de eucaliptol, subleiul de eucaliptol, subleiul de eucaliptol, sub        
formă de fumigaformă de fumigaformă de fumigaformă de fumigaformă de fumigaformă de fumigaformă de fumigaformă de fumigaţţii), precum ii), precum ii), precum ii), precum ii), precum ii), precum ii), precum ii), precum şşi i i i i i i i substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţe fluidifiantee fluidifiantee fluidifiantee fluidifiantee fluidifiantee fluidifiantee fluidifiantee fluidifiante ale ale ale ale ale ale ale ale 
secresecresecresecresecresecresecresecreţţiilor broniilor broniilor broniilor broniilor broniilor broniilor broniilor bronşşice vâscoase ice vâscoase ice vâscoase ice vâscoase ice vâscoase ice vâscoase ice vâscoase ice vâscoase şşi aderente, i aderente, i aderente, i aderente, i aderente, i aderente, i aderente, i aderente, 
-- uuuuuuuuşşurează restaurareaurează restaurareaurează restaurareaurează restaurareaurează restaurareaurează restaurareaurează restaurareaurează restaurarea mecanismelor excretomecanismelor excretomecanismelor excretomecanismelor excretomecanismelor excretomecanismelor excretomecanismelor excretomecanismelor excreto--------motorii motorii motorii motorii motorii motorii motorii motorii şşi i i i i i i i 
expectoraexpectoraexpectoraexpectoraexpectoraexpectoraexpectoraexpectoraţţia, secreia, secreia, secreia, secreia, secreia, secreia, secreia, secreţţiile patologice fiind eliminate fără iile patologice fiind eliminate fără iile patologice fiind eliminate fără iile patologice fiind eliminate fără iile patologice fiind eliminate fără iile patologice fiind eliminate fără iile patologice fiind eliminate fără iile patologice fiind eliminate fără 
eforturi mari cu diminuarea tusei.eforturi mari cu diminuarea tusei.eforturi mari cu diminuarea tusei.eforturi mari cu diminuarea tusei.eforturi mari cu diminuarea tusei.eforturi mari cu diminuarea tusei.eforturi mari cu diminuarea tusei.eforturi mari cu diminuarea tusei.
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►► SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţele bronhodilatatoareele bronhodilatatoareele bronhodilatatoareele bronhodilatatoareele bronhodilatatoareele bronhodilatatoareele bronhodilatatoareele bronhodilatatoare



-- inducerea bronhoconstricinducerea bronhoconstricinducerea bronhoconstricinducerea bronhoconstricinducerea bronhoconstricinducerea bronhoconstricinducerea bronhoconstricinducerea bronhoconstricţţieiieiieiieiieiieiieiiei e partea unei serii de e partea unei serii de e partea unei serii de e partea unei serii de e partea unei serii de e partea unei serii de e partea unei serii de e partea unei serii de 
procese ce iniprocese ce iniprocese ce iniprocese ce iniprocese ce iniprocese ce iniprocese ce iniprocese ce iniţţiază iază iază iază iază iază iază iază şşi includ tusea. i includ tusea. i includ tusea. i includ tusea. i includ tusea. i includ tusea. i includ tusea. i includ tusea. 

-- îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul astmului psihogenastmului psihogenastmului psihogenastmului psihogenastmului psihogenastmului psihogenastmului psihogenastmului psihogen = consecin= consecin= consecin= consecin= consecin= consecin= consecin= consecinţţa eliberării a eliberării a eliberării a eliberării a eliberării a eliberării a eliberării a eliberării 
mediatorilor chimici mediatorilor chimici mediatorilor chimici mediatorilor chimici mediatorilor chimici mediatorilor chimici mediatorilor chimici mediatorilor chimici îîîîîîîîn reacn reacn reacn reacn reacn reacn reacn reacţţiile de hipersensibilizare iile de hipersensibilizare iile de hipersensibilizare iile de hipersensibilizare iile de hipersensibilizare iile de hipersensibilizare iile de hipersensibilizare iile de hipersensibilizare şşi i i i i i i i 
reacreacreacreacreacreacreacreacţţiile inflamatorii. iile inflamatorii. iile inflamatorii. iile inflamatorii. iile inflamatorii. iile inflamatorii. iile inflamatorii. iile inflamatorii. 

-- orice modificare orice modificare orice modificare orice modificare orice modificare orice modificare orice modificare orice modificare îîîîîîîîn diametrul căilor aerofore n diametrul căilor aerofore n diametrul căilor aerofore n diametrul căilor aerofore n diametrul căilor aerofore n diametrul căilor aerofore n diametrul căilor aerofore n diametrul căilor aerofore = efect = efect = efect = efect = efect = efect = efect = efect 
asupra efortului depus asupra efortului depus asupra efortului depus asupra efortului depus asupra efortului depus asupra efortului depus asupra efortului depus asupra efortului depus îîîîîîîîn realizarea min realizarea min realizarea min realizarea min realizarea min realizarea min realizarea min realizarea mişşcărilor respiratoriicărilor respiratoriicărilor respiratoriicărilor respiratoriicărilor respiratoriicărilor respiratoriicărilor respiratoriicărilor respiratorii, , , , , , , , 
prin mecanisme diverse:prin mecanisme diverse:prin mecanisme diverse:prin mecanisme diverse:prin mecanisme diverse:prin mecanisme diverse:prin mecanisme diverse:prin mecanisme diverse:

-- stimularea parasimpaticăstimularea parasimpaticăstimularea parasimpaticăstimularea parasimpaticăstimularea parasimpaticăstimularea parasimpaticăstimularea parasimpaticăstimularea parasimpatică ►►►►►► bronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricţţieieieieieieieie,,,,,,,, cu  cu  cu  cu  cu  cu  cu  cu 
modularea activitămodularea activitămodularea activitămodularea activitămodularea activitămodularea activitămodularea activitămodularea activităţţii parasimpatice, ii parasimpatice, ii parasimpatice, ii parasimpatice, ii parasimpatice, ii parasimpatice, ii parasimpatice, ii parasimpatice, eliberarea de eliberarea de eliberarea de eliberarea de eliberarea de eliberarea de eliberarea de eliberarea de 
adrenalinăadrenalinăadrenalinăadrenalinăadrenalinăadrenalinăadrenalinăadrenalină. . . . . . . . 

-- stimularea simpatică stimularea simpatică stimularea simpatică stimularea simpatică stimularea simpatică stimularea simpatică stimularea simpatică stimularea simpatică ►►►►►► relaxarearelaxarearelaxarearelaxarearelaxarearelaxarearelaxarearelaxarea, ca rezultat al , ca rezultat al , ca rezultat al , ca rezultat al , ca rezultat al , ca rezultat al , ca rezultat al , ca rezultat al 
acacacacacacacacţţiunii directe asupra iunii directe asupra iunii directe asupra iunii directe asupra iunii directe asupra iunii directe asupra iunii directe asupra iunii directe asupra sitesitesitesitesitesitesitesite--------urilor urilor urilor urilor urilor urilor urilor urilor ββ din mudin mudin mudin mudin mudin mudin mudin muşşchii netezi ai chii netezi ai chii netezi ai chii netezi ai chii netezi ai chii netezi ai chii netezi ai chii netezi ai 
bronhiilor, efectul fiind vizibil bronhiilor, efectul fiind vizibil bronhiilor, efectul fiind vizibil bronhiilor, efectul fiind vizibil bronhiilor, efectul fiind vizibil bronhiilor, efectul fiind vizibil bronhiilor, efectul fiind vizibil bronhiilor, efectul fiind vizibil îîîîîîîîn special n special n special n special n special n special n special n special îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul căilor căilor căilor căilor căilor căilor căilor căilor 
aeriene miciaeriene miciaeriene miciaeriene miciaeriene miciaeriene miciaeriene miciaeriene mici. . . . . . . . 



SpasmoliticeleSpasmoliticeleSpasmoliticeleSpasmoliticeleSpasmoliticeleSpasmoliticeleSpasmoliticeleSpasmoliticele

Atropina Atropina Atropina Atropina Atropina Atropina Atropina Atropina 
-- bronhodilatator bronhodilatator bronhodilatator bronhodilatator bronhodilatator bronhodilatator bronhodilatator bronhodilatator îîîîîîîîn n n n n n n n emfizemul pulmonar cronicemfizemul pulmonar cronicemfizemul pulmonar cronicemfizemul pulmonar cronicemfizemul pulmonar cronicemfizemul pulmonar cronicemfizemul pulmonar cronicemfizemul pulmonar cronic la cai la cai la cai la cai la cai la cai la cai la cai. . . . . . . . 
-- atropina poate depă atropina poate depă atropina poate depă atropina poate depă atropina poate depă atropina poate depă atropina poate depă atropina poate depăşşi bronhoconstrici bronhoconstrici bronhoconstrici bronhoconstrici bronhoconstrici bronhoconstrici bronhoconstrici bronhoconstricţţia muscarinică ia muscarinică ia muscarinică ia muscarinică ia muscarinică ia muscarinică ia muscarinică ia muscarinică 
colinoceptorcolinoceptorcolinoceptorcolinoceptorcolinoceptorcolinoceptorcolinoceptorcolinoceptor--------mediatămediatămediatămediatămediatămediatămediatămediată. . . . . . . . 
-- derivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaţţii atropinei, (ex. eucatropina) incluii atropinei, (ex. eucatropina) incluii atropinei, (ex. eucatropina) incluii atropinei, (ex. eucatropina) incluii atropinei, (ex. eucatropina) incluii atropinei, (ex. eucatropina) incluii atropinei, (ex. eucatropina) incluii atropinei, (ex. eucatropina) inclușși i i i i i i i îîîîîîîîn preparatele n preparatele n preparatele n preparatele n preparatele n preparatele n preparatele n preparatele 
antitusive veterinare, antitusive veterinare, antitusive veterinare, antitusive veterinare, antitusive veterinare, antitusive veterinare, antitusive veterinare, antitusive veterinare, 
-- efect:efect:efect:efect:efect:efect:efect:efect: dilatator asupra marilor bronhii.dilatator asupra marilor bronhii.dilatator asupra marilor bronhii.dilatator asupra marilor bronhii.dilatator asupra marilor bronhii.dilatator asupra marilor bronhii.dilatator asupra marilor bronhii.dilatator asupra marilor bronhii.
-- s.c.:s.c.:s.c.:s.c.:s.c.:s.c.:s.c.:s.c.: 3030303030303030--------100 100 100 100 100 100 100 100 µµgggggggg⁄⁄kgc. kgc. kgc. kgc. kgc. kgc. kgc. kgc. 

Ipratropiumul Ipratropiumul Ipratropiumul Ipratropiumul Ipratropiumul Ipratropiumul Ipratropiumul Ipratropiumul 
-- bronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatator blocant muscarinic,blocant muscarinic,blocant muscarinic,blocant muscarinic,blocant muscarinic,blocant muscarinic,blocant muscarinic,blocant muscarinic,
-- poate fi administrat sub poate fi administrat sub poate fi administrat sub poate fi administrat sub poate fi administrat sub poate fi administrat sub poate fi administrat sub poate fi administrat sub formă de aerosoliformă de aerosoliformă de aerosoliformă de aerosoliformă de aerosoliformă de aerosoliformă de aerosoliformă de aerosoli........
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SimpatocomimeticeleSimpatocomimeticeleSimpatocomimeticeleSimpatocomimeticeleSimpatocomimeticeleSimpatocomimeticeleSimpatocomimeticeleSimpatocomimeticele

Adrenalina, isoprenalinaAdrenalina, isoprenalinaAdrenalina, isoprenalinaAdrenalina, isoprenalinaAdrenalina, isoprenalinaAdrenalina, isoprenalinaAdrenalina, isoprenalinaAdrenalina, isoprenalina
şşi alte substani alte substani alte substani alte substani alte substani alte substani alte substani alte substanţţe e e e e e e e -------- stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează ββ22222222--------adrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptoriiadrenoceptorii -------- îîîîîîîîn n n n n n n n 
controlul astmului broncontrolul astmului broncontrolul astmului broncontrolul astmului broncontrolul astmului broncontrolul astmului broncontrolul astmului broncontrolul astmului bronşşic. ic. ic. ic. ic. ic. ic. ic. 
-- îîîîîîîîn terapia n terapia n terapia n terapia n terapia n terapia n terapia n terapia animalelor de talie micăanimalelor de talie micăanimalelor de talie micăanimalelor de talie micăanimalelor de talie micăanimalelor de talie micăanimalelor de talie micăanimalelor de talie mică sunt utilizate câteva sunt utilizate câteva sunt utilizate câteva sunt utilizate câteva sunt utilizate câteva sunt utilizate câteva sunt utilizate câteva sunt utilizate câteva 
preparate de uz uman. preparate de uz uman. preparate de uz uman. preparate de uz uman. preparate de uz uman. preparate de uz uman. preparate de uz uman. preparate de uz uman. 
-- acestea includ:acestea includ:acestea includ:acestea includ:acestea includ:acestea includ:acestea includ:acestea includ: siropul de efedrinăsiropul de efedrinăsiropul de efedrinăsiropul de efedrinăsiropul de efedrinăsiropul de efedrinăsiropul de efedrinăsiropul de efedrină 5mg5mg5mg5mg5mg5mg5mg5mg⁄⁄ml,ml,ml,ml,ml,ml,ml,ml, p.o.,p.o.,p.o.,p.o.,p.o.,p.o.,p.o.,p.o., un un un un un un un un 
simpaticomimetic cu funcsimpaticomimetic cu funcsimpaticomimetic cu funcsimpaticomimetic cu funcsimpaticomimetic cu funcsimpaticomimetic cu funcsimpaticomimetic cu funcsimpaticomimetic cu funcţţii mixte; ii mixte; ii mixte; ii mixte; ii mixte; ii mixte; ii mixte; ii mixte; 
-- de exemplu:de exemplu:de exemplu:de exemplu:de exemplu:de exemplu:de exemplu:de exemplu: efecte efecte efecte efecte efecte efecte efecte efecte stimulante stimulante stimulante stimulante stimulante stimulante stimulante stimulante αα,,,,,,,, ββ şşi i i i i i i i SNC.SNC.SNC.SNC.SNC.SNC.SNC.SNC.
-- de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea de asemenea efecte stimulante efecte stimulante efecte stimulante efecte stimulante efecte stimulante efecte stimulante efecte stimulante efecte stimulante αα şşi i i i i i i i ββ,,,,,,,,                
-- eficientă  eficientă  eficientă  eficientă  eficientă  eficientă  eficientă  eficientă s.c.,s.c.,s.c.,s.c.,s.c.,s.c.,s.c.,s.c., i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m. sau chiar sau chiar sau chiar sau chiar sau chiar sau chiar sau chiar sau chiar i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. îîîîîîîîn stări anafilactice severe n stări anafilactice severe n stări anafilactice severe n stări anafilactice severe n stări anafilactice severe n stări anafilactice severe n stări anafilactice severe n stări anafilactice severe 
(bitartrat (bitartrat (bitartrat (bitartrat (bitartrat (bitartrat (bitartrat (bitartrat de adrenalină de adrenalină de adrenalină de adrenalină de adrenalină de adrenalină de adrenalină de adrenalină sol 1sol 1sol 1sol 1sol 1sol 1sol 1sol 1‰‰‰‰‰‰‰‰):):):):):):):):
-- animale de talieanimale de talieanimale de talieanimale de talieanimale de talieanimale de talieanimale de talieanimale de talie mare mare mare mare mare mare mare mare 22222222--------4ml, 4ml, 4ml, 4ml, 4ml, 4ml, 4ml, 4ml, 
-- la câinila câinila câinila câinila câinila câinila câinila câini 0,10,10,10,10,10,10,10,1--------0,3ml i.v. 0,3ml i.v. 0,3ml i.v. 0,3ml i.v. 0,3ml i.v. 0,3ml i.v. 0,3ml i.v. 0,3ml i.v. 



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

Clenbuterolul Clenbuterolul Clenbuterolul Clenbuterolul Clenbuterolul Clenbuterolul Clenbuterolul Clenbuterolul 
-- e un e un e un e un e un e un e un e un agonist agonist agonist agonist agonist agonist agonist agonist ββ22222222 cu cu cu cu cu cu cu cu durată lungădurată lungădurată lungădurată lungădurată lungădurată lungădurată lungădurată lungă de acde acde acde acde acde acde acde acţţiune, care a fost iune, care a fost iune, care a fost iune, care a fost iune, care a fost iune, care a fost iune, care a fost iune, care a fost 
utilizat pt. ameliorarea utilizat pt. ameliorarea utilizat pt. ameliorarea utilizat pt. ameliorarea utilizat pt. ameliorarea utilizat pt. ameliorarea utilizat pt. ameliorarea utilizat pt. ameliorarea bronhospasmului la cabalinebronhospasmului la cabalinebronhospasmului la cabalinebronhospasmului la cabalinebronhospasmului la cabalinebronhospasmului la cabalinebronhospasmului la cabalinebronhospasmului la cabaline. . . . . . . . 
-- pe lângă efectul bronhodilatator are  pe lângă efectul bronhodilatator are  pe lângă efectul bronhodilatator are  pe lângă efectul bronhodilatator are  pe lângă efectul bronhodilatator are  pe lângă efectul bronhodilatator are  pe lângă efectul bronhodilatator are  pe lângă efectul bronhodilatator are şşi capacitatea de i capacitatea de i capacitatea de i capacitatea de i capacitatea de i capacitatea de i capacitatea de i capacitatea de 
a spori secrea spori secrea spori secrea spori secrea spori secrea spori secrea spori secrea spori secreţţiile bronhiale iile bronhiale iile bronhiale iile bronhiale iile bronhiale iile bronhiale iile bronhiale iile bronhiale şşi de a i de a i de a i de a i de a i de a i de a i de a îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăţţi i i i i i i i 
clearanceclearanceclearanceclearanceclearanceclearanceclearanceclearance--------ul conul conul conul conul conul conul conul conţţinutului bronhial prin acinutului bronhial prin acinutului bronhial prin acinutului bronhial prin acinutului bronhial prin acinutului bronhial prin acinutului bronhial prin acinutului bronhial prin acţţiunea cililor. iunea cililor. iunea cililor. iunea cililor. iunea cililor. iunea cililor. iunea cililor. iunea cililor. 
Recomandat Recomandat Recomandat Recomandat Recomandat Recomandat Recomandat Recomandat îîîîîîîîn managementul:n managementul:n managementul:n managementul:n managementul:n managementul:n managementul:n managementul:
-- alergiilor cronice,alergiilor cronice,alergiilor cronice,alergiilor cronice,alergiilor cronice,alergiilor cronice,alergiilor cronice,alergiilor cronice,
-- bronbronbronbronbronbronbronbronşşitelor, itelor, itelor, itelor, itelor, itelor, itelor, itelor, 
-- afecafecafecafecafecafecafecafecţţiunilor pulmonare cronice obstructiveiunilor pulmonare cronice obstructiveiunilor pulmonare cronice obstructiveiunilor pulmonare cronice obstructiveiunilor pulmonare cronice obstructiveiunilor pulmonare cronice obstructiveiunilor pulmonare cronice obstructiveiunilor pulmonare cronice obstructive şşi  i  i  i  i  i  i  i  
-- influeninflueninflueninflueninflueninflueninflueninfluenţţa ecvinăa ecvinăa ecvinăa ecvinăa ecvinăa ecvinăa ecvinăa ecvină........
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MetilxantineleMetilxantineleMetilxantineleMetilxantineleMetilxantineleMetilxantineleMetilxantineleMetilxantinele

-- includ includ includ includ includ includ includ includ alcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizialcaloizi dintre care cei mai importandintre care cei mai importandintre care cei mai importandintre care cei mai importandintre care cei mai importandintre care cei mai importandintre care cei mai importandintre care cei mai importanțți pt. m.v. i pt. m.v. i pt. m.v. i pt. m.v. i pt. m.v. i pt. m.v. i pt. m.v. i pt. m.v. 
sunt: sunt: sunt: sunt: sunt: sunt: sunt: sunt: 
cofeina,cofeina,cofeina,cofeina,cofeina,cofeina,cofeina,cofeina, teofilinateofilinateofilinateofilinateofilinateofilinateofilinateofilina şşi i i i i i i i teobrominateobrominateobrominateobrominateobrominateobrominateobrominateobromina,,,,,,,, droguri care au  droguri care au  droguri care au  droguri care au  droguri care au  droguri care au  droguri care au  droguri care au 
utilizări multiple deja amintite utilizări multiple deja amintite utilizări multiple deja amintite utilizări multiple deja amintite utilizări multiple deja amintite utilizări multiple deja amintite utilizări multiple deja amintite utilizări multiple deja amintite îîîîîîîîn parte (cum sunt: n parte (cum sunt: n parte (cum sunt: n parte (cum sunt: n parte (cum sunt: n parte (cum sunt: n parte (cum sunt: n parte (cum sunt: 
stimulante SNC, diuretice, cardiostimulatoare stimulante SNC, diuretice, cardiostimulatoare stimulante SNC, diuretice, cardiostimulatoare stimulante SNC, diuretice, cardiostimulatoare stimulante SNC, diuretice, cardiostimulatoare stimulante SNC, diuretice, cardiostimulatoare stimulante SNC, diuretice, cardiostimulatoare stimulante SNC, diuretice, cardiostimulatoare şşi i i i i i i i 
relaxante ale musculaturii netede etc.). relaxante ale musculaturii netede etc.). relaxante ale musculaturii netede etc.). relaxante ale musculaturii netede etc.). relaxante ale musculaturii netede etc.). relaxante ale musculaturii netede etc.). relaxante ale musculaturii netede etc.). relaxante ale musculaturii netede etc.). 
-- ultima proprietate e cea ce e responsabilă de  ultima proprietate e cea ce e responsabilă de  ultima proprietate e cea ce e responsabilă de  ultima proprietate e cea ce e responsabilă de  ultima proprietate e cea ce e responsabilă de  ultima proprietate e cea ce e responsabilă de  ultima proprietate e cea ce e responsabilă de  ultima proprietate e cea ce e responsabilă de efectul efectul efectul efectul efectul efectul efectul efectul 
bronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatatorbronhodilatator al xantinelor. al xantinelor. al xantinelor. al xantinelor. al xantinelor. al xantinelor. al xantinelor. al xantinelor. 
-- derivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaţţii de teofilinăii de teofilinăii de teofilinăii de teofilinăii de teofilinăii de teofilinăii de teofilinăii de teofilină, c, c, c, c, c, c, c, cu proprietău proprietău proprietău proprietău proprietău proprietău proprietău proprietăţţi farmacocinetice i farmacocinetice i farmacocinetice i farmacocinetice i farmacocinetice i farmacocinetice i farmacocinetice i farmacocinetice 
superioare, reprezinsuperioare, reprezinsuperioare, reprezinsuperioare, reprezinsuperioare, reprezinsuperioare, reprezinsuperioare, reprezinsuperioare, reprezintă tipurile de substantă tipurile de substantă tipurile de substantă tipurile de substantă tipurile de substantă tipurile de substantă tipurile de substantă tipurile de substanţţe care sunt e care sunt e care sunt e care sunt e care sunt e care sunt e care sunt e care sunt 
actualmente preferate actualmente preferate actualmente preferate actualmente preferate actualmente preferate actualmente preferate actualmente preferate actualmente preferate îîîîîîîîn terapie. n terapie. n terapie. n terapie. n terapie. n terapie. n terapie. n terapie. 



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

Aminofilina,Aminofilina,Aminofilina,Aminofilina,Aminofilina,Aminofilina,Aminofilina,Aminofilina, diprofilinadiprofilinadiprofilinadiprofilinadiprofilinadiprofilinadiprofilinadiprofilina şşi i i i i i i i etamifilinaetamifilinaetamifilinaetamifilinaetamifilinaetamifilinaetamifilinaetamifilina se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează 
lentlentlentlentlentlentlentlent i.m.,i.m.,i.m.,i.m.,i.m.,i.m.,i.m.,i.m., i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. şşi sunt eficiente i sunt eficiente i sunt eficiente i sunt eficiente i sunt eficiente i sunt eficiente i sunt eficiente i sunt eficiente îîîîîîîîn n n n n n n n reducerea rezistenreducerea rezistenreducerea rezistenreducerea rezistenreducerea rezistenreducerea rezistenreducerea rezistenreducerea rezistenţţeieieieieieieiei        
opuse de căile aerofore opuse de căile aerofore opuse de căile aerofore opuse de căile aerofore opuse de căile aerofore opuse de căile aerofore opuse de căile aerofore opuse de căile aerofore îîîîîîîîn bronhoconstricn bronhoconstricn bronhoconstricn bronhoconstricn bronhoconstricn bronhoconstricn bronhoconstricn bronhoconstricţţii acute. ii acute. ii acute. ii acute. ii acute. ii acute. ii acute. ii acute. 
Aminofilina Aminofilina Aminofilina Aminofilina Aminofilina Aminofilina Aminofilina Aminofilina e mai solubilă decât teofilina e mai solubilă decât teofilina e mai solubilă decât teofilina e mai solubilă decât teofilina e mai solubilă decât teofilina e mai solubilă decât teofilina e mai solubilă decât teofilina e mai solubilă decât teofilina şşi e mai bine i e mai bine i e mai bine i e mai bine i e mai bine i e mai bine i e mai bine i e mai bine 
absorbităabsorbităabsorbităabsorbităabsorbităabsorbităabsorbităabsorbită. . . . . . . . 
Sub formă de săruri are o alcalinitate Sub formă de săruri are o alcalinitate Sub formă de săruri are o alcalinitate Sub formă de săruri are o alcalinitate Sub formă de săruri are o alcalinitate Sub formă de săruri are o alcalinitate Sub formă de săruri are o alcalinitate Sub formă de săruri are o alcalinitate şşi o iritabilitate i o iritabilitate i o iritabilitate i o iritabilitate i o iritabilitate i o iritabilitate i o iritabilitate i o iritabilitate 
mai redusă mai redusă mai redusă mai redusă mai redusă mai redusă mai redusă mai redusă (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de etamifilin etamifilin etamifilin etamifilin etamifilin etamifilin etamifilin etamifilin camsilatcamsilatcamsilatcamsilatcamsilatcamsilatcamsilatcamsilat). ). ). ). ). ). ). ). 
Acesta e un alt derivat care poate fi administrat p.o. sau Acesta e un alt derivat care poate fi administrat p.o. sau Acesta e un alt derivat care poate fi administrat p.o. sau Acesta e un alt derivat care poate fi administrat p.o. sau Acesta e un alt derivat care poate fi administrat p.o. sau Acesta e un alt derivat care poate fi administrat p.o. sau Acesta e un alt derivat care poate fi administrat p.o. sau Acesta e un alt derivat care poate fi administrat p.o. sau 
sub formă de supozitoare pentru un efect profilactic sub formă de supozitoare pentru un efect profilactic sub formă de supozitoare pentru un efect profilactic sub formă de supozitoare pentru un efect profilactic sub formă de supozitoare pentru un efect profilactic sub formă de supozitoare pentru un efect profilactic sub formă de supozitoare pentru un efect profilactic sub formă de supozitoare pentru un efect profilactic 
sussussussussussussussusţţinut. inut. inut. inut. inut. inut. inut. inut. 
Timpul de Timpul de Timpul de Timpul de Timpul de Timpul de Timpul de Timpul de îîîîîîîînjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătăţţire este relativ scurt; ire este relativ scurt; ire este relativ scurt; ire este relativ scurt; ire este relativ scurt; ire este relativ scurt; ire este relativ scurt; ire este relativ scurt; la la la la la la la la câinecâinecâinecâinecâinecâinecâinecâine e de e de e de e de e de e de e de e de 
aprox. aprox. aprox. aprox. aprox. aprox. aprox. aprox. o orăo orăo orăo orăo orăo orăo orăo oră pentru etamifilină pentru etamifilină pentru etamifilină pentru etamifilină pentru etamifilină pentru etamifilină pentru etamifilină pentru etamifilină. . . . . . . . 



SurfactanSurfactanSurfactanSurfactanSurfactanSurfactanSurfactanSurfactanţţiiiiiiiiiiiiiiii

-- pneumocitelepneumocitelepneumocitelepneumocitelepneumocitelepneumocitelepneumocitelepneumocitele de tipul IIde tipul IIde tipul IIde tipul IIde tipul IIde tipul IIde tipul IIde tipul II produc surfactanproduc surfactanproduc surfactanproduc surfactanproduc surfactanproduc surfactanproduc surfactanproduc surfactanţţi, responsabili i, responsabili i, responsabili i, responsabili i, responsabili i, responsabili i, responsabili i, responsabili 
pentru menpentru menpentru menpentru menpentru menpentru menpentru menpentru menţţinerea deschisă a alveolelorinerea deschisă a alveolelorinerea deschisă a alveolelorinerea deschisă a alveolelorinerea deschisă a alveolelorinerea deschisă a alveolelorinerea deschisă a alveolelorinerea deschisă a alveolelor. . . . . . . . 
-- producerea e producerea e producerea e producerea e producerea e producerea e producerea e producerea e amplificată de pilocarpinăamplificată de pilocarpinăamplificată de pilocarpinăamplificată de pilocarpinăamplificată de pilocarpinăamplificată de pilocarpinăamplificată de pilocarpinăamplificată de pilocarpină sau agonisau agonisau agonisau agonisau agonisau agonisau agonisau agonişştii tii tii tii tii tii tii tii ββ2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 
-- administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea anteanteanteanteanteanteanteante--------partum partum partum partum partum partum partum partum de corticosteroizi mamelor va de corticosteroizi mamelor va de corticosteroizi mamelor va de corticosteroizi mamelor va de corticosteroizi mamelor va de corticosteroizi mamelor va de corticosteroizi mamelor va de corticosteroizi mamelor va 
ajuta la prevenirea problemelor respiratorii cauzate de lipsa ajuta la prevenirea problemelor respiratorii cauzate de lipsa ajuta la prevenirea problemelor respiratorii cauzate de lipsa ajuta la prevenirea problemelor respiratorii cauzate de lipsa ajuta la prevenirea problemelor respiratorii cauzate de lipsa ajuta la prevenirea problemelor respiratorii cauzate de lipsa ajuta la prevenirea problemelor respiratorii cauzate de lipsa ajuta la prevenirea problemelor respiratorii cauzate de lipsa 
dilatării alveolare la nou născudilatării alveolare la nou născudilatării alveolare la nou născudilatării alveolare la nou născudilatării alveolare la nou născudilatării alveolare la nou născudilatării alveolare la nou născudilatării alveolare la nou născuţţii la care poate fi ii la care poate fi ii la care poate fi ii la care poate fi ii la care poate fi ii la care poate fi ii la care poate fi ii la care poate fi 
incriminată producincriminată producincriminată producincriminată producincriminată producincriminată producincriminată producincriminată producţţia insuficientă de surfactant pulmonar ia insuficientă de surfactant pulmonar ia insuficientă de surfactant pulmonar ia insuficientă de surfactant pulmonar ia insuficientă de surfactant pulmonar ia insuficientă de surfactant pulmonar ia insuficientă de surfactant pulmonar ia insuficientă de surfactant pulmonar 
propriu, (de exemplu: propriu, (de exemplu: propriu, (de exemplu: propriu, (de exemplu: propriu, (de exemplu: propriu, (de exemplu: propriu, (de exemplu: propriu, (de exemplu: sindromul intestinal la mânjisindromul intestinal la mânjisindromul intestinal la mânjisindromul intestinal la mânjisindromul intestinal la mânjisindromul intestinal la mânjisindromul intestinal la mânjisindromul intestinal la mânji). ). ). ). ). ). ). ). 
-- îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul îîîîîîîîn care surfactantul lipsen care surfactantul lipsen care surfactantul lipsen care surfactantul lipsen care surfactantul lipsen care surfactantul lipsen care surfactantul lipsen care surfactantul lipseşşte, te, te, te, te, te, te, te, alveolele rămân alveolele rămân alveolele rămân alveolele rămân alveolele rămân alveolele rămân alveolele rămân alveolele rămân 
colabatecolabatecolabatecolabatecolabatecolabatecolabatecolabate, i, i, i, i, i, i, i, iar nouar nouar nouar nouar nouar nouar nouar nou--------născutul născutul născutul născutul născutul născutul născutul născutul e incapabile incapabile incapabile incapabile incapabile incapabile incapabile incapabil să realizeze inflarea  să realizeze inflarea  să realizeze inflarea  să realizeze inflarea  să realizeze inflarea  să realizeze inflarea  să realizeze inflarea  să realizeze inflarea 
pulmonarăpulmonarăpulmonarăpulmonarăpulmonarăpulmonarăpulmonarăpulmonară........
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►► DecongestionanteleDecongestionanteleDecongestionanteleDecongestionanteleDecongestionanteleDecongestionanteleDecongestionanteleDecongestionantele



CorticosteroiziiCorticosteroiziiCorticosteroiziiCorticosteroiziiCorticosteroiziiCorticosteroiziiCorticosteroiziiCorticosteroizii

-- utilizautilizautilizautilizautilizautilizautilizautilizaţţi la animale pt.i la animale pt.i la animale pt.i la animale pt.i la animale pt.i la animale pt.i la animale pt.i la animale pt. controlul stărilor alergice cronice controlul stărilor alergice cronice controlul stărilor alergice cronice controlul stărilor alergice cronice controlul stărilor alergice cronice controlul stărilor alergice cronice controlul stărilor alergice cronice controlul stărilor alergice cronice: : : : : : : : 
tusea estivală la câinitusea estivală la câinitusea estivală la câinitusea estivală la câinitusea estivală la câinitusea estivală la câinitusea estivală la câinitusea estivală la câini, , , , , , , , 
-- prin administrare prin administrare prin administrare prin administrare prin administrare prin administrare prin administrare prin administrare p.o.,p.o.,p.o.,p.o.,p.o.,p.o.,p.o.,p.o., la cea mai scăzută doză la cea mai scăzută doză la cea mai scăzută doză la cea mai scăzută doză la cea mai scăzută doză la cea mai scăzută doză la cea mai scăzută doză la cea mai scăzută doză, f, f, f, f, f, f, f, fie prin ie prin ie prin ie prin ie prin ie prin ie prin ie prin 
utilizarea preparatelor injectabile prezintă utilizarea preparatelor injectabile prezintă utilizarea preparatelor injectabile prezintă utilizarea preparatelor injectabile prezintă utilizarea preparatelor injectabile prezintă utilizarea preparatelor injectabile prezintă utilizarea preparatelor injectabile prezintă utilizarea preparatelor injectabile prezintă riscul reducerii riscul reducerii riscul reducerii riscul reducerii riscul reducerii riscul reducerii riscul reducerii riscul reducerii 
rezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenţţei la infecei la infecei la infecei la infecei la infecei la infecei la infecei la infecţţiiiiiiiiiiiiiiii şşi de i de i de i de i de i de i de i de suprimarea adrenocorticorenaleisuprimarea adrenocorticorenaleisuprimarea adrenocorticorenaleisuprimarea adrenocorticorenaleisuprimarea adrenocorticorenaleisuprimarea adrenocorticorenaleisuprimarea adrenocorticorenaleisuprimarea adrenocorticorenalei
((((((((îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul îîîîîîîîn care perioada administrării e prelungităn care perioada administrării e prelungităn care perioada administrării e prelungităn care perioada administrării e prelungităn care perioada administrării e prelungităn care perioada administrării e prelungităn care perioada administrării e prelungităn care perioada administrării e prelungită). ). ). ). ). ). ). ). 

Efectele obiEfectele obiEfectele obiEfectele obiEfectele obiEfectele obiEfectele obiEfectele obişşnuite asupra răspunsului inflamator includnuite asupra răspunsului inflamator includnuite asupra răspunsului inflamator includnuite asupra răspunsului inflamator includnuite asupra răspunsului inflamator includnuite asupra răspunsului inflamator includnuite asupra răspunsului inflamator includnuite asupra răspunsului inflamator includ: : : : : : : : 
-- stabilizarea membranară stabilizarea membranară stabilizarea membranară stabilizarea membranară stabilizarea membranară stabilizarea membranară stabilizarea membranară stabilizarea membranară, , , , , , , , 
-- reducerea sintezei de anticorpi reducerea sintezei de anticorpi reducerea sintezei de anticorpi reducerea sintezei de anticorpi reducerea sintezei de anticorpi reducerea sintezei de anticorpi reducerea sintezei de anticorpi reducerea sintezei de anticorpi 
-- reducerea eliberării de mediatorireducerea eliberării de mediatorireducerea eliberării de mediatorireducerea eliberării de mediatorireducerea eliberării de mediatorireducerea eliberării de mediatorireducerea eliberării de mediatorireducerea eliberării de mediatori îîîîîîîîn urma interacn urma interacn urma interacn urma interacn urma interacn urma interacn urma interacn urma interacţţiunilor iunilor iunilor iunilor iunilor iunilor iunilor iunilor 
antigenantigenantigenantigenantigenantigenantigenantigen--------anticorp anticorp anticorp anticorp anticorp anticorp anticorp anticorp şşi i i i i i i i 
-- diminuarea fibrozăriidiminuarea fibrozăriidiminuarea fibrozăriidiminuarea fibrozăriidiminuarea fibrozăriidiminuarea fibrozăriidiminuarea fibrozăriidiminuarea fibrozării. . 
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NSAID (Antiinflamatoriile NonNSAID (Antiinflamatoriile NonNSAID (Antiinflamatoriile NonNSAID (Antiinflamatoriile NonNSAID (Antiinflamatoriile NonNSAID (Antiinflamatoriile NonNSAID (Antiinflamatoriile NonNSAID (Antiinflamatoriile Non--------Steroidice)Steroidice)Steroidice)Steroidice)Steroidice)Steroidice)Steroidice)Steroidice)

-- nu suprimănu suprimănu suprimănu suprimănu suprimănu suprimănu suprimănu suprimă răspunsul imun c răspunsul imun c răspunsul imun c răspunsul imun c răspunsul imun c răspunsul imun c răspunsul imun c răspunsul imun c
-- îîîîîîîînsonsonsonsonsonsonsonsoţţeeeeeeeeşşte acte acte acte acte acte acte acte acţţiunile antiinflamatorii ale corticosteroizilor,  iunile antiinflamatorii ale corticosteroizilor,  iunile antiinflamatorii ale corticosteroizilor,  iunile antiinflamatorii ale corticosteroizilor,  iunile antiinflamatorii ale corticosteroizilor,  iunile antiinflamatorii ale corticosteroizilor,  iunile antiinflamatorii ale corticosteroizilor,  iunile antiinflamatorii ale corticosteroizilor,  
-- efecte antipireticeefecte antipireticeefecte antipireticeefecte antipireticeefecte antipireticeefecte antipireticeefecte antipireticeefecte antipiretice. . . . . . . . 
-- capacitate de capacitate de capacitate de capacitate de capacitate de capacitate de capacitate de capacitate de a suprimaa suprimaa suprimaa suprimaa suprimaa suprimaa suprimaa suprima producerea mediatorilor chimici  producerea mediatorilor chimici  producerea mediatorilor chimici  producerea mediatorilor chimici  producerea mediatorilor chimici  producerea mediatorilor chimici  producerea mediatorilor chimici  producerea mediatorilor chimici 
pt. pt. pt. pt. pt. pt. pt. pt. răspunsul inflamator subliniază capacitatea lor de a răspunsul inflamator subliniază capacitatea lor de a răspunsul inflamator subliniază capacitatea lor de a răspunsul inflamator subliniază capacitatea lor de a răspunsul inflamator subliniază capacitatea lor de a răspunsul inflamator subliniază capacitatea lor de a răspunsul inflamator subliniază capacitatea lor de a răspunsul inflamator subliniază capacitatea lor de a 
reduce leziunile structurale reduce leziunile structurale reduce leziunile structurale reduce leziunile structurale reduce leziunile structurale reduce leziunile structurale reduce leziunile structurale reduce leziunile structurale şşi funci funci funci funci funci funci funci funcţţionale ale pulmonilor ionale ale pulmonilor ionale ale pulmonilor ionale ale pulmonilor ionale ale pulmonilor ionale ale pulmonilor ionale ale pulmonilor ionale ale pulmonilor 
afectaafectaafectaafectaafectaafectaafectaafectaţţi de pneumonie. i de pneumonie. i de pneumonie. i de pneumonie. i de pneumonie. i de pneumonie. i de pneumonie. i de pneumonie. 
-- ventilaventilaventilaventilaventilaventilaventilaventilaţţia, schimburile gazoase ia, schimburile gazoase ia, schimburile gazoase ia, schimburile gazoase ia, schimburile gazoase ia, schimburile gazoase ia, schimburile gazoase ia, schimburile gazoase şşi hemodinamica de la i hemodinamica de la i hemodinamica de la i hemodinamica de la i hemodinamica de la i hemodinamica de la i hemodinamica de la i hemodinamica de la 
nivel pulmonar vor fi nivel pulmonar vor fi nivel pulmonar vor fi nivel pulmonar vor fi nivel pulmonar vor fi nivel pulmonar vor fi nivel pulmonar vor fi nivel pulmonar vor fi îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăţţiteiteiteiteiteiteiteite

Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale: FlunixinFlunixinFlunixinFlunixinFlunixinFlunixinFlunixinFlunixin



AntihistaminiceleAntihistaminiceleAntihistaminiceleAntihistaminiceleAntihistaminiceleAntihistaminiceleAntihistaminiceleAntihistaminicele

ProprietăProprietăProprietăProprietăProprietăProprietăProprietăProprietăţţi de:i de:i de:i de:i de:i de:i de:i de:

-- parasimpaticolitice,parasimpaticolitice,parasimpaticolitice,parasimpaticolitice,parasimpaticolitice,parasimpaticolitice,parasimpaticolitice,parasimpaticolitice,
-- anestezice localeanestezice localeanestezice localeanestezice localeanestezice localeanestezice localeanestezice localeanestezice locale şşi i i i i i i i 
-- sedative SNC, sedative SNC, sedative SNC, sedative SNC, sedative SNC, sedative SNC, sedative SNC, sedative SNC, 
ceea ce este benefic ceea ce este benefic ceea ce este benefic ceea ce este benefic ceea ce este benefic ceea ce este benefic ceea ce este benefic ceea ce este benefic îîîîîîîîn n n n n n n n controlul reflexuluicontrolul reflexuluicontrolul reflexuluicontrolul reflexuluicontrolul reflexuluicontrolul reflexuluicontrolul reflexuluicontrolul reflexului de tuse. de tuse. de tuse. de tuse. de tuse. de tuse. de tuse. de tuse. 

Din aceste motive, antihistaminicele, (cum ar fi de exemplu: Din aceste motive, antihistaminicele, (cum ar fi de exemplu: Din aceste motive, antihistaminicele, (cum ar fi de exemplu: Din aceste motive, antihistaminicele, (cum ar fi de exemplu: Din aceste motive, antihistaminicele, (cum ar fi de exemplu: Din aceste motive, antihistaminicele, (cum ar fi de exemplu: Din aceste motive, antihistaminicele, (cum ar fi de exemplu: Din aceste motive, antihistaminicele, (cum ar fi de exemplu: 
difenhidramina,difenhidramina,difenhidramina,difenhidramina,difenhidramina,difenhidramina,difenhidramina,difenhidramina, sunt adesea incorporate sunt adesea incorporate sunt adesea incorporate sunt adesea incorporate sunt adesea incorporate sunt adesea incorporate sunt adesea incorporate sunt adesea incorporate îîîîîîîîn preparatele n preparatele n preparatele n preparatele n preparatele n preparatele n preparatele n preparatele 
antitusive). antitusive). antitusive). antitusive). antitusive). antitusive). antitusive). antitusive). 



CromoglicaCromoglicaCromoglicaCromoglicaCromoglicaCromoglicaCromoglicaCromoglicaţţiiiiiiiiiiiiiiii

Cromoglicatul de sodiuCromoglicatul de sodiuCromoglicatul de sodiuCromoglicatul de sodiuCromoglicatul de sodiuCromoglicatul de sodiuCromoglicatul de sodiuCromoglicatul de sodiu
--disponibil pentru tratamentul cailor cu afecdisponibil pentru tratamentul cailor cu afecdisponibil pentru tratamentul cailor cu afecdisponibil pentru tratamentul cailor cu afecdisponibil pentru tratamentul cailor cu afecdisponibil pentru tratamentul cailor cu afecdisponibil pentru tratamentul cailor cu afecdisponibil pentru tratamentul cailor cu afecţţiuni iuni iuni iuni iuni iuni iuni iuni 
respiratorii de natură alergicărespiratorii de natură alergicărespiratorii de natură alergicărespiratorii de natură alergicărespiratorii de natură alergicărespiratorii de natură alergicărespiratorii de natură alergicărespiratorii de natură alergică, protejându, protejându, protejându, protejându, protejându, protejându, protejându, protejându--------i i i i i i i i îîîîîîîîmpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva 
suprasolicitării antigenicesuprasolicitării antigenicesuprasolicitării antigenicesuprasolicitării antigenicesuprasolicitării antigenicesuprasolicitării antigenicesuprasolicitării antigenicesuprasolicitării antigenice. . . . . . . . 
-- cu ajutorul nebulizatoarelor: cu ajutorul nebulizatoarelor: cu ajutorul nebulizatoarelor: cu ajutorul nebulizatoarelor: cu ajutorul nebulizatoarelor: cu ajutorul nebulizatoarelor: cu ajutorul nebulizatoarelor: cu ajutorul nebulizatoarelor: 80 mg80 mg80 mg80 mg80 mg80 mg80 mg80 mg/o /o /o /o /o /o /o /o datădatădatădatădatădatădatădată/zi,/zi,/zi,/zi,/zi,/zi,/zi,/zi, 11111111--------4 zile,4 zile,4 zile,4 zile,4 zile,4 zile,4 zile,4 zile,
oferind protecoferind protecoferind protecoferind protecoferind protecoferind protecoferind protecoferind protecţţie pentru ie pentru ie pentru ie pentru ie pentru ie pentru ie pentru ie pentru aprox. 3aprox. 3aprox. 3aprox. 3aprox. 3aprox. 3aprox. 3aprox. 3--------20 zile.20 zile.20 zile.20 zile.20 zile.20 zile.20 zile.20 zile.

AcAcAcAcAcAcAcAcțțiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: stabilizarea membranei mastocitelorstabilizarea membranei mastocitelorstabilizarea membranei mastocitelorstabilizarea membranei mastocitelorstabilizarea membranei mastocitelorstabilizarea membranei mastocitelorstabilizarea membranei mastocitelorstabilizarea membranei mastocitelor, prevenind , prevenind , prevenind , prevenind , prevenind , prevenind , prevenind , prevenind 
astfel degranularea acestora astfel degranularea acestora astfel degranularea acestora astfel degranularea acestora astfel degranularea acestora astfel degranularea acestora astfel degranularea acestora astfel degranularea acestora şşi eliberarea mediatorilor i eliberarea mediatorilor i eliberarea mediatorilor i eliberarea mediatorilor i eliberarea mediatorilor i eliberarea mediatorilor i eliberarea mediatorilor i eliberarea mediatorilor 
chimici (histamine chimici (histamine chimici (histamine chimici (histamine chimici (histamine chimici (histamine chimici (histamine chimici (histamine şşi leukotriene)i leukotriene)i leukotriene)i leukotriene)i leukotriene)i leukotriene)i leukotriene)i leukotriene) ca răspuns la  ca răspuns la  ca răspuns la  ca răspuns la  ca răspuns la  ca răspuns la  ca răspuns la  ca răspuns la 
substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţele alergizante. ele alergizante. ele alergizante. ele alergizante. ele alergizante. ele alergizante. ele alergizante. ele alergizante. 

Recent sRecent sRecent sRecent sRecent sRecent sRecent sRecent s--------a demonstrat că a demonstrat că a demonstrat că a demonstrat că a demonstrat că a demonstrat că a demonstrat că a demonstrat că poate preveni eliberareapoate preveni eliberareapoate preveni eliberareapoate preveni eliberareapoate preveni eliberareapoate preveni eliberareapoate preveni eliberareapoate preveni eliberarea de de de de de de de de 
radicali liberiradicali liberiradicali liberiradicali liberiradicali liberiradicali liberiradicali liberiradicali liberi din plachetele activate cu IGe, ce au acdin plachetele activate cu IGe, ce au acdin plachetele activate cu IGe, ce au acdin plachetele activate cu IGe, ce au acdin plachetele activate cu IGe, ce au acdin plachetele activate cu IGe, ce au acdin plachetele activate cu IGe, ce au acdin plachetele activate cu IGe, ce au acţţiune iune iune iune iune iune iune iune 
nocivă asupra nocivă asupra nocivă asupra nocivă asupra nocivă asupra nocivă asupra nocivă asupra nocivă asupra ţţesuturilor. esuturilor. esuturilor. esuturilor. esuturilor. esuturilor. esuturilor. esuturilor. 



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

Stimulatoarele funcStimulatoarele funcStimulatoarele funcStimulatoarele funcStimulatoarele funcStimulatoarele funcStimulatoarele funcStimulatoarele funcţţiei respiratoriiiei respiratoriiiei respiratoriiiei respiratoriiiei respiratoriiiei respiratoriiiei respiratoriiiei respiratorii

Oxigenarea normalăOxigenarea normalăOxigenarea normalăOxigenarea normalăOxigenarea normalăOxigenarea normalăOxigenarea normalăOxigenarea normală a a a a a a a a ţţesuturilor depinde de: esuturilor depinde de: esuturilor depinde de: esuturilor depinde de: esuturilor depinde de: esuturilor depinde de: esuturilor depinde de: esuturilor depinde de: 
-- disponibilitatea aerului normaldisponibilitatea aerului normaldisponibilitatea aerului normaldisponibilitatea aerului normaldisponibilitatea aerului normaldisponibilitatea aerului normaldisponibilitatea aerului normaldisponibilitatea aerului normal la presiune normală la presiune normală la presiune normală la presiune normală la presiune normală la presiune normală la presiune normală la presiune normală,,,,,,,,

-- extragerea proporextragerea proporextragerea proporextragerea proporextragerea proporextragerea proporextragerea proporextragerea proporţţiei normale de Oiei normale de Oiei normale de Oiei normale de Oiei normale de Oiei normale de Oiei normale de Oiei normale de O22222222 îîîîîîîîn sânge cu pH n sânge cu pH n sânge cu pH n sânge cu pH n sânge cu pH n sânge cu pH n sânge cu pH n sânge cu pH 
normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormal şşi i i i i i i i concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraţţie normală de Hbie normală de Hbie normală de Hbie normală de Hbie normală de Hbie normală de Hbie normală de Hbie normală de Hb........

Utilizarea normală a oxigenului disponibil poate fi Utilizarea normală a oxigenului disponibil poate fi Utilizarea normală a oxigenului disponibil poate fi Utilizarea normală a oxigenului disponibil poate fi Utilizarea normală a oxigenului disponibil poate fi Utilizarea normală a oxigenului disponibil poate fi Utilizarea normală a oxigenului disponibil poate fi Utilizarea normală a oxigenului disponibil poate fi 
alterată alterată alterată alterată alterată alterată alterată alterată îîîîîîîîn anumite circumstann anumite circumstann anumite circumstann anumite circumstann anumite circumstann anumite circumstann anumite circumstann anumite circumstanţţe, cum ar fi de exemplu, e, cum ar fi de exemplu, e, cum ar fi de exemplu, e, cum ar fi de exemplu, e, cum ar fi de exemplu, e, cum ar fi de exemplu, e, cum ar fi de exemplu, e, cum ar fi de exemplu, 
intoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaţţia cu cianuriia cu cianuriia cu cianuriia cu cianuriia cu cianuriia cu cianuriia cu cianuriia cu cianuri a enzimelor respiratorii. a enzimelor respiratorii. a enzimelor respiratorii. a enzimelor respiratorii. a enzimelor respiratorii. a enzimelor respiratorii. a enzimelor respiratorii. a enzimelor respiratorii. 



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

Iritantele Iritantele Iritantele Iritantele Iritantele Iritantele Iritantele Iritantele şşi analepticelei analepticelei analepticelei analepticelei analepticelei analepticelei analepticelei analepticele

-- acestea sunt administrate pe acestea sunt administrate pe acestea sunt administrate pe acestea sunt administrate pe acestea sunt administrate pe acestea sunt administrate pe acestea sunt administrate pe acestea sunt administrate pe cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.cale inhalatorie.
-- amoniaculamoniaculamoniaculamoniaculamoniaculamoniaculamoniaculamoniacul determină  determină  determină  determină  determină  determină  determină  determină stimularea reflexăstimularea reflexăstimularea reflexăstimularea reflexăstimularea reflexăstimularea reflexăstimularea reflexăstimularea reflexă a centrilor a centrilor a centrilor a centrilor a centrilor a centrilor a centrilor a centrilor 
respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori şşi vasomotori, având consecini vasomotori, având consecini vasomotori, având consecini vasomotori, având consecini vasomotori, având consecini vasomotori, având consecini vasomotori, având consecini vasomotori, având consecinţţă ă ă ă ă ă ă ă îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăţţirea irea irea irea irea irea irea irea 
respirarespirarespirarespirarespirarespirarespirarespiraţţiei iei iei iei iei iei iei iei şşi circulai circulai circulai circulai circulai circulai circulai circulaţţiei, (iei, (iei, (iei, (iei, (iei, (iei, (iei, (îîîîîîîîn afara cazului n afara cazului n afara cazului n afara cazului n afara cazului n afara cazului n afara cazului n afara cazului îîîîîîîîn care depresia n care depresia n care depresia n care depresia n care depresia n care depresia n care depresia n care depresia 
SNC este profundăSNC este profundăSNC este profundăSNC este profundăSNC este profundăSNC este profundăSNC este profundăSNC este profundă). ). ). ). ). ). ). ). 
AnalepticeleAnalepticeleAnalepticeleAnalepticeleAnalepticeleAnalepticeleAnalepticeleAnalepticele sunt stimulante ale centrilor medulari sunt stimulante ale centrilor medulari sunt stimulante ale centrilor medulari sunt stimulante ale centrilor medulari sunt stimulante ale centrilor medulari sunt stimulante ale centrilor medulari sunt stimulante ale centrilor medulari sunt stimulante ale centrilor medulari şşi au i au i au i au i au i au i au i au 
acacacacacacacacţţiune convulsivantăiune convulsivantăiune convulsivantăiune convulsivantăiune convulsivantăiune convulsivantăiune convulsivantăiune convulsivantă. . . . . . . . 
Se administrază iSe administrază iSe administrază iSe administrază iSe administrază iSe administrază iSe administrază iSe administrază i.v. sau i.m. = stimularea centrilor .v. sau i.m. = stimularea centrilor .v. sau i.m. = stimularea centrilor .v. sau i.m. = stimularea centrilor .v. sau i.m. = stimularea centrilor .v. sau i.m. = stimularea centrilor .v. sau i.m. = stimularea centrilor .v. sau i.m. = stimularea centrilor 
respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori şşi vasomotori medulari i vasomotori medulari i vasomotori medulari i vasomotori medulari i vasomotori medulari i vasomotori medulari i vasomotori medulari i vasomotori medulari şşi sunt mult mai efiente i sunt mult mai efiente i sunt mult mai efiente i sunt mult mai efiente i sunt mult mai efiente i sunt mult mai efiente i sunt mult mai efiente i sunt mult mai efiente 
ca iritantele locale.ca iritantele locale.ca iritantele locale.ca iritantele locale.ca iritantele locale.ca iritantele locale.ca iritantele locale.ca iritantele locale.



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

Stimulantele fiziologiceStimulantele fiziologiceStimulantele fiziologiceStimulantele fiziologiceStimulantele fiziologiceStimulantele fiziologiceStimulantele fiziologiceStimulantele fiziologice

Oxigenul Oxigenul Oxigenul Oxigenul Oxigenul Oxigenul Oxigenul Oxigenul 
-- gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz indispensabil vieindispensabil vieindispensabil vieindispensabil vieindispensabil vieindispensabil vieindispensabil vieindispensabil viețțiiiiiiiiiiiiiiii
-- cilindrii de administrare medicală cilindrii de administrare medicală cilindrii de administrare medicală cilindrii de administrare medicală cilindrii de administrare medicală cilindrii de administrare medicală cilindrii de administrare medicală cilindrii de administrare medicală: : : : : : : : 95% O95% O95% O95% O95% O95% O95% O95% O22222222 şşi i i i i i i i 5% CO5% CO5% CO5% CO5% CO5% CO5% CO5% CO22222222........
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: depresia respiratorie, intoxicadepresia respiratorie, intoxicadepresia respiratorie, intoxicadepresia respiratorie, intoxicadepresia respiratorie, intoxicadepresia respiratorie, intoxicadepresia respiratorie, intoxicadepresia respiratorie, intoxicaţţia cu gaz, ia cu gaz, ia cu gaz, ia cu gaz, ia cu gaz, ia cu gaz, ia cu gaz, ia cu gaz, îîîîîîîîn caz de n caz de n caz de n caz de n caz de n caz de n caz de n caz de 
îîîîîîîînec, pnnec, pnnec, pnnec, pnnec, pnnec, pnnec, pnnec, pneumonie severă sau insuficieneumonie severă sau insuficieneumonie severă sau insuficieneumonie severă sau insuficieneumonie severă sau insuficieneumonie severă sau insuficieneumonie severă sau insuficieneumonie severă sau insuficienţţă cardiacă ă cardiacă ă cardiacă ă cardiacă ă cardiacă ă cardiacă ă cardiacă ă cardiacă 
decompensatădecompensatădecompensatădecompensatădecompensatădecompensatădecompensatădecompensată, c, c, c, c, c, c, c, cu congestie venoasă u congestie venoasă u congestie venoasă u congestie venoasă u congestie venoasă u congestie venoasă u congestie venoasă u congestie venoasă şşi stagnarea i stagnarea i stagnarea i stagnarea i stagnarea i stagnarea i stagnarea i stagnarea 
sângelui, sângelui, sângelui, sângelui, sângelui, sângelui, sângelui, sângelui, concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraţţia oxigenului sangvin scadeia oxigenului sangvin scadeia oxigenului sangvin scadeia oxigenului sangvin scadeia oxigenului sangvin scadeia oxigenului sangvin scadeia oxigenului sangvin scadeia oxigenului sangvin scade pâna la pâna la pâna la pâna la pâna la pâna la pâna la pâna la 
gradul de gradul de gradul de gradul de gradul de gradul de gradul de gradul de hipoxie,hipoxie,hipoxie,hipoxie,hipoxie,hipoxie,hipoxie,hipoxie, care care care care care care care care, d, d, d, d, d, d, d, dacă nu e contracarată rapid acă nu e contracarată rapid acă nu e contracarată rapid acă nu e contracarată rapid acă nu e contracarată rapid acă nu e contracarată rapid acă nu e contracarată rapid acă nu e contracarată rapid = = = = = = = = 
deteriorări ireversibile neuronale deteriorări ireversibile neuronale deteriorări ireversibile neuronale deteriorări ireversibile neuronale deteriorări ireversibile neuronale deteriorări ireversibile neuronale deteriorări ireversibile neuronale deteriorări ireversibile neuronale şşi i i i i i i i îîîîîîîîn final, n final, n final, n final, n final, n final, n final, n final, moarte.moarte.moarte.moarte.moarte.moarte.moarte.moarte.



--îîîîîîîîn depresia n depresia n depresia n depresia n depresia n depresia n depresia n depresia respiratorie simplărespiratorie simplărespiratorie simplărespiratorie simplărespiratorie simplărespiratorie simplărespiratorie simplărespiratorie simplă,,,,,,,, cianozacianozacianozacianozacianozacianozacianozacianoza indică  indică  indică  indică  indică  indică  indică  indică existenexistenexistenexistenexistenexistenexistenexistenţţa a a a a a a a 

hipoxemiei,hipoxemiei,hipoxemiei,hipoxemiei,hipoxemiei,hipoxemiei,hipoxemiei,hipoxemiei, care e care e care e care e care e care e care e care e îîîîîîîînsonsonsonsonsonsonsonsoţţită de ită de ită de ită de ită de ită de ită de ită de hipercapniehipercapniehipercapniehipercapniehipercapniehipercapniehipercapniehipercapnie........

-- hipercapniahipercapniahipercapniahipercapniahipercapniahipercapniahipercapniahipercapnia nu e nu e nu e nu e nu e nu e nu e nu e îîîîîîîînsonsonsonsonsonsonsonsoţţită de cianozăită de cianozăită de cianozăită de cianozăită de cianozăită de cianozăită de cianozăită de cianoză,,,,,,,, deoarece centrul deoarece centrul deoarece centrul deoarece centrul deoarece centrul deoarece centrul deoarece centrul deoarece centrul 

nervos e nervos e nervos e nervos e nervos e nervos e nervos e nervos e deprimat deprimat deprimat deprimat deprimat deprimat deprimat deprimat iar frecveniar frecveniar frecveniar frecveniar frecveniar frecveniar frecveniar frecvenţţa respiratorie a respiratorie a respiratorie a respiratorie a respiratorie a respiratorie a respiratorie a respiratorie nu crenu crenu crenu crenu crenu crenu crenu creşşte.te.te.te.te.te.te.te.

-- utilizarea Outilizarea Outilizarea Outilizarea Outilizarea Outilizarea Outilizarea Outilizarea O22222222 5050505050505050--------80%80%80%80%80%80%80%80% îîîîîîîîn colaps respirator deosebit de grav, n colaps respirator deosebit de grav, n colaps respirator deosebit de grav, n colaps respirator deosebit de grav, n colaps respirator deosebit de grav, n colaps respirator deosebit de grav, n colaps respirator deosebit de grav, n colaps respirator deosebit de grav, 

edem pulmonar, bredem pulmonar, bredem pulmonar, bredem pulmonar, bredem pulmonar, bredem pulmonar, bredem pulmonar, bredem pulmonar, bronhopneumonie nu se recomandă onhopneumonie nu se recomandă onhopneumonie nu se recomandă onhopneumonie nu se recomandă onhopneumonie nu se recomandă onhopneumonie nu se recomandă onhopneumonie nu se recomandă onhopneumonie nu se recomandă îîîîîîîîn n n n n n n n 

cazurile unde administrarea se prelungecazurile unde administrarea se prelungecazurile unde administrarea se prelungecazurile unde administrarea se prelungecazurile unde administrarea se prelungecazurile unde administrarea se prelungecazurile unde administrarea se prelungecazurile unde administrarea se prelungeşşte te te te te te te te peste 12 hpeste 12 hpeste 12 hpeste 12 hpeste 12 hpeste 12 hpeste 12 hpeste 12 h. . . . . . . . 

-- pentru perioade scurte, Opentru perioade scurte, Opentru perioade scurte, Opentru perioade scurte, Opentru perioade scurte, Opentru perioade scurte, Opentru perioade scurte, Opentru perioade scurte, O22222222 poate fi administrat animalelor  poate fi administrat animalelor  poate fi administrat animalelor  poate fi administrat animalelor  poate fi administrat animalelor  poate fi administrat animalelor  poate fi administrat animalelor  poate fi administrat animalelor 

fără a avea efecte adversefără a avea efecte adversefără a avea efecte adversefără a avea efecte adversefără a avea efecte adversefără a avea efecte adversefără a avea efecte adversefără a avea efecte adverse. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn toate cazurile e recomandată n toate cazurile e recomandată n toate cazurile e recomandată n toate cazurile e recomandată n toate cazurile e recomandată n toate cazurile e recomandată n toate cazurile e recomandată n toate cazurile e recomandată includerea COincluderea COincluderea COincluderea COincluderea COincluderea COincluderea COincluderea CO2,2,2,2,2,2,2,2, 5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%,5%, = = = = = = = = 

capacitatea de ventilare capacitatea de ventilare capacitatea de ventilare capacitatea de ventilare capacitatea de ventilare capacitatea de ventilare capacitatea de ventilare capacitatea de ventilare crecrecrecrecrecrecrecreşşte,te,te,te,te,te,te,te, prin prin prin prin prin prin prin prin stimularea fiziologicăstimularea fiziologicăstimularea fiziologicăstimularea fiziologicăstimularea fiziologicăstimularea fiziologicăstimularea fiziologicăstimularea fiziologică

a centrilor respiratori a centrilor respiratori a centrilor respiratori a centrilor respiratori a centrilor respiratori a centrilor respiratori a centrilor respiratori a centrilor respiratori şşi a receptorilor. i a receptorilor. i a receptorilor. i a receptorilor. i a receptorilor. i a receptorilor. i a receptorilor. i a receptorilor. 



Dioxidul de carbon purDioxidul de carbon purDioxidul de carbon purDioxidul de carbon purDioxidul de carbon purDioxidul de carbon purDioxidul de carbon purDioxidul de carbon pur
-- pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru suplimentarea amestecurilorsuplimentarea amestecurilorsuplimentarea amestecurilorsuplimentarea amestecurilorsuplimentarea amestecurilorsuplimentarea amestecurilorsuplimentarea amestecurilorsuplimentarea amestecurilor gazoase gazoase gazoase gazoase gazoase gazoase gazoase gazoase, , , , , , , , 
-- există  există  există  există  există  există  există  există pericolul pericolul pericolul pericolul pericolul pericolul pericolul pericolul suprasuprasuprasuprasuprasuprasuprasupra sau sau sau sau sau sau sau sau subsubsubsubsubsubsubsub dozării dozării dozării dozării dozării dozării dozării dozării, evitat prin utilizarea , evitat prin utilizarea , evitat prin utilizarea , evitat prin utilizarea , evitat prin utilizarea , evitat prin utilizarea , evitat prin utilizarea , evitat prin utilizarea 
amestecurilor amestecurilor amestecurilor amestecurilor amestecurilor amestecurilor amestecurilor amestecurilor gata preparate.gata preparate.gata preparate.gata preparate.gata preparate.gata preparate.gata preparate.gata preparate.
-- îîîîîîîîn urma utilizării COn urma utilizării COn urma utilizării COn urma utilizării COn urma utilizării COn urma utilizării COn urma utilizării COn urma utilizării CO22222222 = = = = = = = = prevenirea alcalozeiprevenirea alcalozeiprevenirea alcalozeiprevenirea alcalozeiprevenirea alcalozeiprevenirea alcalozeiprevenirea alcalozeiprevenirea alcalozei respiratorii respiratorii respiratorii respiratorii respiratorii respiratorii respiratorii respiratorii. . . . . . . . 
-- oxigenul disociază de Hb mai rapid  oxigenul disociază de Hb mai rapid  oxigenul disociază de Hb mai rapid  oxigenul disociază de Hb mai rapid  oxigenul disociază de Hb mai rapid  oxigenul disociază de Hb mai rapid  oxigenul disociază de Hb mai rapid  oxigenul disociază de Hb mai rapid îîîîîîîîn condin condin condin condin condin condin condin condiţţii de alcalozăii de alcalozăii de alcalozăii de alcalozăii de alcalozăii de alcalozăii de alcalozăii de alcaloză,,,,,,,,
-- astfel COastfel COastfel COastfel COastfel COastfel COastfel COastfel CO22222222 îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăţţeeeeeeeeşşte perfuzia cerebralăte perfuzia cerebralăte perfuzia cerebralăte perfuzia cerebralăte perfuzia cerebralăte perfuzia cerebralăte perfuzia cerebralăte perfuzia cerebrală. . . . . . . . 

Terapia cu oxigen hiperbaricTerapia cu oxigen hiperbaricTerapia cu oxigen hiperbaricTerapia cu oxigen hiperbaricTerapia cu oxigen hiperbaricTerapia cu oxigen hiperbaricTerapia cu oxigen hiperbaricTerapia cu oxigen hiperbaric
--cu succes cu succes cu succes cu succes cu succes cu succes cu succes cu succes îîîîîîîîn tratamentul ulcerelor ischemice, pentru n tratamentul ulcerelor ischemice, pentru n tratamentul ulcerelor ischemice, pentru n tratamentul ulcerelor ischemice, pentru n tratamentul ulcerelor ischemice, pentru n tratamentul ulcerelor ischemice, pentru n tratamentul ulcerelor ischemice, pentru n tratamentul ulcerelor ischemice, pentru 
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