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SSSSSSSSubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanţţele diureticeele diureticeele diureticeele diureticeele diureticeele diureticeele diureticeele diuretice

ÎÎÎÎÎÎÎÎmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăţţesc diureza ce e mai mare când:esc diureza ce e mai mare când:esc diureza ce e mai mare când:esc diureza ce e mai mare când:esc diureza ce e mai mare când:esc diureza ce e mai mare când:esc diureza ce e mai mare când:esc diureza ce e mai mare când:

-- crecrecrecrecrecrecrecreşşte presiune hidrostatică a sângeluite presiune hidrostatică a sângeluite presiune hidrostatică a sângeluite presiune hidrostatică a sângeluite presiune hidrostatică a sângeluite presiune hidrostatică a sângeluite presiune hidrostatică a sângeluite presiune hidrostatică a sângelui;;;;;;;;

-- când crecând crecând crecând crecând crecând crecând crecând creşşte presiunea osmotică te presiunea osmotică te presiunea osmotică te presiunea osmotică te presiunea osmotică te presiunea osmotică te presiunea osmotică te presiunea osmotică ((((((((îîîîîîîîn acest fel este n acest fel este n acest fel este n acest fel este n acest fel este n acest fel este n acest fel este n acest fel este îîîîîîîîncetinită ncetinită ncetinită ncetinită ncetinită ncetinită ncetinită ncetinită 
resorbresorbresorbresorbresorbresorbresorbresorbţţia ia ia ia ia ia ia ia îîîîîîîîn tubii contorn tubii contorn tubii contorn tubii contorn tubii contorn tubii contorn tubii contorn tubii contorţţi i i i i i i i îîîîîîîîn cazul acidozei n cazul acidozei n cazul acidozei n cazul acidozei n cazul acidozei n cazul acidozei n cazul acidozei n cazul acidozei şşi hiperkaliemiei, i hiperkaliemiei, i hiperkaliemiei, i hiperkaliemiei, i hiperkaliemiei, i hiperkaliemiei, i hiperkaliemiei, i hiperkaliemiei, 
îîîîîîîîn situan situan situan situan situan situan situan situaţţia hipernatriemiei este invers);ia hipernatriemiei este invers);ia hipernatriemiei este invers);ia hipernatriemiei este invers);ia hipernatriemiei este invers);ia hipernatriemiei este invers);ia hipernatriemiei este invers);ia hipernatriemiei este invers);

-- prin extinderea suprafeprin extinderea suprafeprin extinderea suprafeprin extinderea suprafeprin extinderea suprafeprin extinderea suprafeprin extinderea suprafeprin extinderea suprafeţţei filtrante a glomerulilor renali.ei filtrante a glomerulilor renali.ei filtrante a glomerulilor renali.ei filtrante a glomerulilor renali.ei filtrante a glomerulilor renali.ei filtrante a glomerulilor renali.ei filtrante a glomerulilor renali.ei filtrante a glomerulilor renali.        

Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă îîîîîîîîn toate cazurile de retenn toate cazurile de retenn toate cazurile de retenn toate cazurile de retenn toate cazurile de retenn toate cazurile de retenn toate cazurile de retenn toate cazurile de retenţţie a apei din ie a apei din ie a apei din ie a apei din ie a apei din ie a apei din ie a apei din ie a apei din ţţesuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi 
(nefroze, nefrite cronice, ascite, hidropizii, edeme).(nefroze, nefrite cronice, ascite, hidropizii, edeme).(nefroze, nefrite cronice, ascite, hidropizii, edeme).(nefroze, nefrite cronice, ascite, hidropizii, edeme).(nefroze, nefrite cronice, ascite, hidropizii, edeme).(nefroze, nefrite cronice, ascite, hidropizii, edeme).(nefroze, nefrite cronice, ascite, hidropizii, edeme).(nefroze, nefrite cronice, ascite, hidropizii, edeme).
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Diureticele puriniceDiureticele puriniceDiureticele puriniceDiureticele puriniceDiureticele puriniceDiureticele puriniceDiureticele puriniceDiureticele purinice

Cofeina Cofeina Cofeina Cofeina Cofeina Cofeina Cofeina Cofeina 
îîîîîîîîn doze mici produce vasodilatan doze mici produce vasodilatan doze mici produce vasodilatan doze mici produce vasodilatan doze mici produce vasodilatan doze mici produce vasodilatan doze mici produce vasodilatan doze mici produce vasodilataţţie renală ie renală ie renală ie renală ie renală ie renală ie renală ie renală şşi diurezăi diurezăi diurezăi diurezăi diurezăi diurezăi diurezăi diureză, iar , iar , iar , iar , iar , iar , iar , iar îîîîîîîîn n n n n n n n 
doze mari vasoconstricdoze mari vasoconstricdoze mari vasoconstricdoze mari vasoconstricdoze mari vasoconstricdoze mari vasoconstricdoze mari vasoconstricdoze mari vasoconstricţţie la nivelul rinichilor, ie la nivelul rinichilor, ie la nivelul rinichilor, ie la nivelul rinichilor, ie la nivelul rinichilor, ie la nivelul rinichilor, ie la nivelul rinichilor, ie la nivelul rinichilor, aceasta aceasta aceasta aceasta aceasta aceasta aceasta aceasta 
datorândudatorândudatorândudatorândudatorândudatorândudatorândudatorându--------se stimulării centrului vasomotorse stimulării centrului vasomotorse stimulării centrului vasomotorse stimulării centrului vasomotorse stimulării centrului vasomotorse stimulării centrului vasomotorse stimulării centrului vasomotorse stimulării centrului vasomotor........
Este considerat Este considerat Este considerat Este considerat Este considerat Este considerat Este considerat Este considerat ““““““““diureticdiureticdiureticdiureticdiureticdiureticdiureticdiureticulululululululul infidelinfidelinfidelinfidelinfidelinfidelinfidelinfidel””””””””........

Teobromina Teobromina Teobromina Teobromina Teobromina Teobromina Teobromina Teobromina 
este oeste oeste oeste oeste oeste oeste oeste o dimetil dimetil dimetil dimetil dimetil dimetil dimetil dimetil--------xantinăxantinăxantinăxantinăxantinăxantinăxantinăxantină. . . . . . . . 
Pulbere albăPulbere albăPulbere albăPulbere albăPulbere albăPulbere albăPulbere albăPulbere albă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, a, a, a, a, a, a, a, amăruiemăruiemăruiemăruiemăruiemăruiemăruiemăruie, f, f, f, f, f, f, f, foarte greu solubilă oarte greu solubilă oarte greu solubilă oarte greu solubilă oarte greu solubilă oarte greu solubilă oarte greu solubilă oarte greu solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 
Ca diuretic dă rezultate foarte bune Ca diuretic dă rezultate foarte bune Ca diuretic dă rezultate foarte bune Ca diuretic dă rezultate foarte bune Ca diuretic dă rezultate foarte bune Ca diuretic dă rezultate foarte bune Ca diuretic dă rezultate foarte bune Ca diuretic dă rezultate foarte bune îîîîîîîîn edeme.n edeme.n edeme.n edeme.n edeme.n edeme.n edeme.n edeme. Are activitate  Are activitate  Are activitate  Are activitate  Are activitate  Are activitate  Are activitate  Are activitate 
antispasmoticăantispasmoticăantispasmoticăantispasmoticăantispasmoticăantispasmoticăantispasmoticăantispasmotică, f, f, f, f, f, f, f, fiind folosită iind folosită iind folosită iind folosită iind folosită iind folosită iind folosită iind folosită îîîîîîîîn boala hipertensivăn boala hipertensivăn boala hipertensivăn boala hipertensivăn boala hipertensivăn boala hipertensivăn boala hipertensivăn boala hipertensivă........



DiuretinaDiuretinaDiuretinaDiuretinaDiuretinaDiuretinaDiuretinaDiuretina
-- amestec teobromină sodică amestec teobromină sodică amestec teobromină sodică amestec teobromină sodică amestec teobromină sodică amestec teobromină sodică amestec teobromină sodică amestec teobromină sodică şşi salicilat de sodiu, i salicilat de sodiu, i salicilat de sodiu, i salicilat de sodiu, i salicilat de sodiu, i salicilat de sodiu, i salicilat de sodiu, i salicilat de sodiu, îîîîîîîîn părn părn părn părn părn părn părn părţţi egale.  i egale.  i egale.  i egale.  i egale.  i egale.  i egale.  i egale.  

-- ppppppppulbere albăulbere albăulbere albăulbere albăulbere albăulbere albăulbere albăulbere albă, a, a, a, a, a, a, a, amorfămorfămorfămorfămorfămorfămorfămorfă, h, h, h, h, h, h, h, higroscopicăigroscopicăigroscopicăigroscopicăigroscopicăigroscopicăigroscopicăigroscopică, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, cu gust dulceag. , cu gust dulceag. , cu gust dulceag. , cu gust dulceag. , cu gust dulceag. , cu gust dulceag. , cu gust dulceag. , cu gust dulceag. 

-- eeeeeeeeste mai iritantă pentru mucoasa digestivăste mai iritantă pentru mucoasa digestivăste mai iritantă pentru mucoasa digestivăste mai iritantă pentru mucoasa digestivăste mai iritantă pentru mucoasa digestivăste mai iritantă pentru mucoasa digestivăste mai iritantă pentru mucoasa digestivăste mai iritantă pentru mucoasa digestivă........

Teofilina Teofilina Teofilina Teofilina Teofilina Teofilina Teofilina Teofilina ((dimetilxantindimetilxantina)a)..
Se găseSe găseSe găseSe găseSe găseSe găseSe găseSe găseşşte te te te te te te te îîîîîîîîn frunzele de ceai alături de cofeinăn frunzele de ceai alături de cofeinăn frunzele de ceai alături de cofeinăn frunzele de ceai alături de cofeinăn frunzele de ceai alături de cofeinăn frunzele de ceai alături de cofeinăn frunzele de ceai alături de cofeinăn frunzele de ceai alături de cofeină. . . . . . . . 

Se prepară Se prepară Se prepară Se prepară Se prepară Se prepară Se prepară Se prepară şşi sintetic. i sintetic. i sintetic. i sintetic. i sintetic. i sintetic. i sintetic. i sintetic. 

acacacacacacacacţţiune diuretică mai puternicăiune diuretică mai puternicăiune diuretică mai puternicăiune diuretică mai puternicăiune diuretică mai puternicăiune diuretică mai puternicăiune diuretică mai puternicăiune diuretică mai puternică, dar cu ac, dar cu ac, dar cu ac, dar cu ac, dar cu ac, dar cu ac, dar cu ac, dar cu acţţiune mai scurtă decât iune mai scurtă decât iune mai scurtă decât iune mai scurtă decât iune mai scurtă decât iune mai scurtă decât iune mai scurtă decât iune mai scurtă decât 
a diuretinei a diuretinei a diuretinei a diuretinei a diuretinei a diuretinei a diuretinei a diuretinei şşi teobrominei.i teobrominei.i teobrominei.i teobrominei.i teobrominei.i teobrominei.i teobrominei.i teobrominei.

Miofilina Miofilina Miofilina Miofilina Miofilina Miofilina Miofilina Miofilina (aminofilina)(aminofilina)
-- combinacombinacombinacombinacombinacombinacombinacombinaţţiiiiiiiia: a: a: a: a: a: a: a: etilenetilenetilenetilenetilenetilenetilenetilen--------diamină diamină diamină diamină diamină diamină diamină diamină şşi teofilinăi teofilinăi teofilinăi teofilinăi teofilinăi teofilinăi teofilinăi teofilină, , , , , , , , îîîîîîîîn părn părn părn părn părn părn părn părţţi egale. i egale. i egale. i egale. i egale. i egale. i egale. i egale. 

-- ppppppppulbere gălbuieulbere gălbuieulbere gălbuieulbere gălbuieulbere gălbuieulbere gălbuieulbere gălbuieulbere gălbuie, c, c, c, c, c, c, c, cu miros amoniacal,u miros amoniacal,u miros amoniacal,u miros amoniacal,u miros amoniacal,u miros amoniacal,u miros amoniacal,u miros amoniacal, amară amară amară amară amară amară amară amară. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn tratamentul edemelor, hidropiziilor, astmului.  n tratamentul edemelor, hidropiziilor, astmului.  n tratamentul edemelor, hidropiziilor, astmului.  n tratamentul edemelor, hidropiziilor, astmului.  n tratamentul edemelor, hidropiziilor, astmului.  n tratamentul edemelor, hidropiziilor, astmului.  n tratamentul edemelor, hidropiziilor, astmului.  n tratamentul edemelor, hidropiziilor, astmului.  



Diuretice mercurialeDiuretice mercurialeDiuretice mercurialeDiuretice mercurialeDiuretice mercurialeDiuretice mercurialeDiuretice mercurialeDiuretice mercuriale

Calomelul Calomelul Calomelul Calomelul Calomelul Calomelul Calomelul Calomelul (clorura (clorura mercuroasămercuroasă))
--calităcalităcalităcalităcalităcalităcalităcalităţţi diuretice, aci diuretice, aci diuretice, aci diuretice, aci diuretice, aci diuretice, aci diuretice, aci diuretice, acţţionează tardivionează tardivionează tardivionează tardivionează tardivionează tardivionează tardivionează tardiv,,,,,,,, de lungă durată  de lungă durată  de lungă durată  de lungă durată  de lungă durată  de lungă durată  de lungă durată  de lungă durată (zile), (zile), (zile), (zile), (zile), (zile), (zile), (zile), 

-- poate produce poate produce poate produce poate produce poate produce poate produce poate produce poate produce şşi diaree i diaree i diaree i diaree i diaree i diaree i diaree i diaree şşi intoxicai intoxicai intoxicai intoxicai intoxicai intoxicai intoxicai intoxicaţţie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. 

-- îîîîîîîîn terapie se recomandă pauze de n terapie se recomandă pauze de n terapie se recomandă pauze de n terapie se recomandă pauze de n terapie se recomandă pauze de n terapie se recomandă pauze de n terapie se recomandă pauze de n terapie se recomandă pauze de 2 2 2 2 2 2 2 2 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt........

Mercurofilina Mercurofilina Mercurofilina Mercurofilina Mercurofilina Mercurofilina Mercurofilina Mercurofilina (Novurit)(Novurit)
-- compus organic, eficace ca diuretic, pucompus organic, eficace ca diuretic, pucompus organic, eficace ca diuretic, pucompus organic, eficace ca diuretic, pucompus organic, eficace ca diuretic, pucompus organic, eficace ca diuretic, pucompus organic, eficace ca diuretic, pucompus organic, eficace ca diuretic, puţţin toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. 

-- îîîîîîîîn solun solun solun solun solun solun solun soluţţiiiiiiiiiiiiiiii 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 

-- rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune îîîîîîîîn edeme de origine cardiacă n edeme de origine cardiacă n edeme de origine cardiacă n edeme de origine cardiacă n edeme de origine cardiacă n edeme de origine cardiacă n edeme de origine cardiacă n edeme de origine cardiacă şşiiiiiiii

-- ciroza hepatică ascitogenă ciroza hepatică ascitogenă ciroza hepatică ascitogenă ciroza hepatică ascitogenă ciroza hepatică ascitogenă ciroza hepatică ascitogenă ciroza hepatică ascitogenă ciroza hepatică ascitogenă........



Diureticele digitaliceDiureticele digitaliceDiureticele digitaliceDiureticele digitaliceDiureticele digitaliceDiureticele digitaliceDiureticele digitaliceDiureticele digitalice

Denumite Denumite Denumite Denumite Denumite Denumite Denumite Denumite şşiiiiiiii diuretice indirectediuretice indirectediuretice indirectediuretice indirectediuretice indirectediuretice indirectediuretice indirectediuretice indirecte deoarece efectul diuretic se deoarece efectul diuretic se deoarece efectul diuretic se deoarece efectul diuretic se deoarece efectul diuretic se deoarece efectul diuretic se deoarece efectul diuretic se deoarece efectul diuretic se 
realizează de fapt prin stimularea corduluirealizează de fapt prin stimularea corduluirealizează de fapt prin stimularea corduluirealizează de fapt prin stimularea corduluirealizează de fapt prin stimularea corduluirealizează de fapt prin stimularea corduluirealizează de fapt prin stimularea corduluirealizează de fapt prin stimularea cordului, , , , , , , , mărindumărindumărindumărindumărindumărindumărindumărindu--------se forse forse forse forse forse forse forse forţţa a a a a a a a 
de contracde contracde contracde contracde contracde contracde contracde contracţţie (iie (iie (iie (iie (iie (iie (iie (inotropie pozitivănotropie pozitivănotropie pozitivănotropie pozitivănotropie pozitivănotropie pozitivănotropie pozitivănotropie pozitivă). ). ). ). ). ). ). ). 

Acest lucru determină Acest lucru determină Acest lucru determină Acest lucru determină Acest lucru determină Acest lucru determină Acest lucru determină Acest lucru determină îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăţţirea circulairea circulairea circulairea circulairea circulairea circulairea circulairea circulaţţiei, inclusiv la iei, inclusiv la iei, inclusiv la iei, inclusiv la iei, inclusiv la iei, inclusiv la iei, inclusiv la iei, inclusiv la 
nivelul rinichilor unde presiunea sângelui va căpăta valori nivelul rinichilor unde presiunea sângelui va căpăta valori nivelul rinichilor unde presiunea sângelui va căpăta valori nivelul rinichilor unde presiunea sângelui va căpăta valori nivelul rinichilor unde presiunea sângelui va căpăta valori nivelul rinichilor unde presiunea sângelui va căpăta valori nivelul rinichilor unde presiunea sângelui va căpăta valori nivelul rinichilor unde presiunea sângelui va căpăta valori 
mari. mari. mari. mari. mari. mari. mari. mari. 

Se produceSe produceSe produceSe produceSe produceSe produceSe produceSe produce:::::::: vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataţţie ie ie ie ie ie ie ie şşi i i i i i i i îîîîîîîîn final diureză crescutăn final diureză crescutăn final diureză crescutăn final diureză crescutăn final diureză crescutăn final diureză crescutăn final diureză crescutăn final diureză crescută. . . . . . . . 

ÎÎÎÎÎÎÎÎn această categorie intră toate drogurile cardiotonicen această categorie intră toate drogurile cardiotonicen această categorie intră toate drogurile cardiotonicen această categorie intră toate drogurile cardiotonicen această categorie intră toate drogurile cardiotonicen această categorie intră toate drogurile cardiotonicen această categorie intră toate drogurile cardiotonicen această categorie intră toate drogurile cardiotonice........



Diureticele salineDiureticele salineDiureticele salineDiureticele salineDiureticele salineDiureticele salineDiureticele salineDiureticele saline

Clorura de calciuClorura de calciuClorura de calciuClorura de calciuClorura de calciuClorura de calciuClorura de calciuClorura de calciu
-- diuretic diuretic diuretic diuretic diuretic diuretic diuretic diuretic ======== scade permeabilitatea tisulară scade permeabilitatea tisulară scade permeabilitatea tisulară scade permeabilitatea tisulară scade permeabilitatea tisulară scade permeabilitatea tisulară scade permeabilitatea tisulară scade permeabilitatea tisulară şşi vascularăi vascularăi vascularăi vascularăi vascularăi vascularăi vascularăi vasculară, , , , , , , , 
îîîîîîîîngreunând trecerea apei ngreunând trecerea apei ngreunând trecerea apei ngreunând trecerea apei ngreunând trecerea apei ngreunând trecerea apei ngreunând trecerea apei ngreunând trecerea apei îîîîîîîîn n n n n n n n ţţesuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. 

-- ffffffffoarte bun agent oarte bun agent oarte bun agent oarte bun agent oarte bun agent oarte bun agent oarte bun agent oarte bun agent preventiv al exsudatelor.preventiv al exsudatelor.preventiv al exsudatelor.preventiv al exsudatelor.preventiv al exsudatelor.preventiv al exsudatelor.preventiv al exsudatelor.preventiv al exsudatelor.

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: nefroze pentru că trebuie produsă hidremia nefroze pentru că trebuie produsă hidremia nefroze pentru că trebuie produsă hidremia nefroze pentru că trebuie produsă hidremia nefroze pentru că trebuie produsă hidremia nefroze pentru că trebuie produsă hidremia nefroze pentru că trebuie produsă hidremia nefroze pentru că trebuie produsă hidremia. . . . . . . . 

-- pppppppprin excrerin excrerin excrerin excrerin excrerin excrerin excrerin excreţţia pe cale enterică a calciuluiia pe cale enterică a calciuluiia pe cale enterică a calciuluiia pe cale enterică a calciuluiia pe cale enterică a calciuluiia pe cale enterică a calciuluiia pe cale enterică a calciuluiia pe cale enterică a calciului, c, c, c, c, c, c, c, clorul rămâne liber lorul rămâne liber lorul rămâne liber lorul rămâne liber lorul rămâne liber lorul rămâne liber lorul rămâne liber lorul rămâne liber 
şşi va fixa sodiul,i va fixa sodiul,i va fixa sodiul,i va fixa sodiul,i va fixa sodiul,i va fixa sodiul,i va fixa sodiul,i va fixa sodiul, astfel că eliminarea clorurii de sodiu prin  astfel că eliminarea clorurii de sodiu prin  astfel că eliminarea clorurii de sodiu prin  astfel că eliminarea clorurii de sodiu prin  astfel că eliminarea clorurii de sodiu prin  astfel că eliminarea clorurii de sodiu prin  astfel că eliminarea clorurii de sodiu prin  astfel că eliminarea clorurii de sodiu prin 
rinichi se dubleazărinichi se dubleazărinichi se dubleazărinichi se dubleazărinichi se dubleazărinichi se dubleazărinichi se dubleazărinichi se dublează........

Clorura de amoniu Clorura de amoniu Clorura de amoniu Clorura de amoniu Clorura de amoniu Clorura de amoniu Clorura de amoniu Clorura de amoniu 
-------- micmicmicmicmicmicmicmicşşorează rezerva alcalinăorează rezerva alcalinăorează rezerva alcalinăorează rezerva alcalinăorează rezerva alcalinăorează rezerva alcalinăorează rezerva alcalinăorează rezerva alcalină prin combinarea clorului cu prin combinarea clorului cu prin combinarea clorului cu prin combinarea clorului cu prin combinarea clorului cu prin combinarea clorului cu prin combinarea clorului cu prin combinarea clorului cu 
sodiul din carbonatul de sodiu, rezultatul fiind acidifierea sodiul din carbonatul de sodiu, rezultatul fiind acidifierea sodiul din carbonatul de sodiu, rezultatul fiind acidifierea sodiul din carbonatul de sodiu, rezultatul fiind acidifierea sodiul din carbonatul de sodiu, rezultatul fiind acidifierea sodiul din carbonatul de sodiu, rezultatul fiind acidifierea sodiul din carbonatul de sodiu, rezultatul fiind acidifierea sodiul din carbonatul de sodiu, rezultatul fiind acidifierea şşi i i i i i i i 

favorizarea diurezei.favorizarea diurezei.favorizarea diurezei.favorizarea diurezei.favorizarea diurezei.favorizarea diurezei.favorizarea diurezei.favorizarea diurezei.



Azotatul de potasiuAzotatul de potasiuAzotatul de potasiuAzotatul de potasiuAzotatul de potasiuAzotatul de potasiuAzotatul de potasiuAzotatul de potasiu
-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţă cristalină albicioasăă cristalină albicioasăă cristalină albicioasăă cristalină albicioasăă cristalină albicioasăă cristalină albicioasăă cristalină albicioasăă cristalină albicioasă, a, a, a, a, a, a, a, amarămarămarămarămarămarămarămară, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă.  .  .  .  .  .  .  .  

-- efect intens efect intens efect intens efect intens efect intens efect intens efect intens efect intens, d, d, d, d, d, d, d, de scurtă durată datorită absorbe scurtă durată datorită absorbe scurtă durată datorită absorbe scurtă durată datorită absorbe scurtă durată datorită absorbe scurtă durată datorită absorbe scurtă durată datorită absorbe scurtă durată datorită absorbţţiei iei iei iei iei iei iei iei şşi eliminării i eliminării i eliminării i eliminării i eliminării i eliminării i eliminării i eliminării 
rapide. rapide. rapide. rapide. rapide. rapide. rapide. rapide. 

-- provoacă irita provoacă irita provoacă irita provoacă irita provoacă irita provoacă irita provoacă irita provoacă iritaţţii gastrointestinale, ii gastrointestinale, ii gastrointestinale, ii gastrointestinale, ii gastrointestinale, ii gastrointestinale, ii gastrointestinale, ii gastrointestinale, hipotensiune, depresie hipotensiune, depresie hipotensiune, depresie hipotensiune, depresie hipotensiune, depresie hipotensiune, depresie hipotensiune, depresie hipotensiune, depresie 
cardiacă datorită ionilor de potasiucardiacă datorită ionilor de potasiucardiacă datorită ionilor de potasiucardiacă datorită ionilor de potasiucardiacă datorită ionilor de potasiucardiacă datorită ionilor de potasiucardiacă datorită ionilor de potasiucardiacă datorită ionilor de potasiu........

Acetatul de potasiuAcetatul de potasiuAcetatul de potasiuAcetatul de potasiuAcetatul de potasiuAcetatul de potasiuAcetatul de potasiuAcetatul de potasiu
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, f, f, f, f, f, f, f, foarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă oarte solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- spre deosebire de azotatul de potasiu, nu este atât de toxic. spre deosebire de azotatul de potasiu, nu este atât de toxic. spre deosebire de azotatul de potasiu, nu este atât de toxic. spre deosebire de azotatul de potasiu, nu este atât de toxic. spre deosebire de azotatul de potasiu, nu este atât de toxic. spre deosebire de azotatul de potasiu, nu este atât de toxic. spre deosebire de azotatul de potasiu, nu este atât de toxic. spre deosebire de azotatul de potasiu, nu este atât de toxic. 

-- se administrează p se administrează p se administrează p se administrează p se administrează p se administrează p se administrează p se administrează p.o., .o., .o., .o., .o., .o., .o., .o., cu multă apăcu multă apăcu multă apăcu multă apăcu multă apăcu multă apăcu multă apăcu multă apă........



Diuretice sulfamidiceDiuretice sulfamidiceDiuretice sulfamidiceDiuretice sulfamidiceDiuretice sulfamidiceDiuretice sulfamidiceDiuretice sulfamidiceDiuretice sulfamidice

Furosemid Furosemid Furosemid Furosemid Furosemid Furosemid Furosemid Furosemid (Dimazon)(Dimazon)
-- acacacacacacacacţţiune iune iune iune iune iune iune iune diuretică foarte intensădiuretică foarte intensădiuretică foarte intensădiuretică foarte intensădiuretică foarte intensădiuretică foarte intensădiuretică foarte intensădiuretică foarte intensă, r, r, r, r, r, r, r, rapidă apidă apidă apidă apidă apidă apidă apidă şşi durabilăi durabilăi durabilăi durabilăi durabilăi durabilăi durabilăi durabilă........

-- sssssssse recomandă e recomandă e recomandă e recomandă e recomandă e recomandă e recomandă e recomandă îîîîîîîîn ascite, hidropizii, edeme.n ascite, hidropizii, edeme.n ascite, hidropizii, edeme.n ascite, hidropizii, edeme.n ascite, hidropizii, edeme.n ascite, hidropizii, edeme.n ascite, hidropizii, edeme.n ascite, hidropizii, edeme.

Acetazolamida Acetazolamida Acetazolamida Acetazolamida Acetazolamida Acetazolamida Acetazolamida Acetazolamida (Ederen) (Ederen) 
-- pulbere, albpulbere, albpulbere, albpulbere, albpulbere, albpulbere, albpulbere, albpulbere, alb--------gălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuie, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, i, i, i, i, i, i, i, insipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidă, g, g, g, g, g, g, g, greu solubilă reu solubilă reu solubilă reu solubilă reu solubilă reu solubilă reu solubilă reu solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă........

-- diuretic prin inhibarea carboanhidrazeidiuretic prin inhibarea carboanhidrazeidiuretic prin inhibarea carboanhidrazeidiuretic prin inhibarea carboanhidrazeidiuretic prin inhibarea carboanhidrazeidiuretic prin inhibarea carboanhidrazeidiuretic prin inhibarea carboanhidrazeidiuretic prin inhibarea carboanhidrazei care va miccare va miccare va miccare va miccare va miccare va miccare va miccare va micşşora rata ora rata ora rata ora rata ora rata ora rata ora rata ora rata 
schimbului ionului de sodiu schimbului ionului de sodiu schimbului ionului de sodiu schimbului ionului de sodiu schimbului ionului de sodiu schimbului ionului de sodiu schimbului ionului de sodiu schimbului ionului de sodiu şşi hidrogen care are loc la nivelul i hidrogen care are loc la nivelul i hidrogen care are loc la nivelul i hidrogen care are loc la nivelul i hidrogen care are loc la nivelul i hidrogen care are loc la nivelul i hidrogen care are loc la nivelul i hidrogen care are loc la nivelul 
tubilor renali, tubilor renali, tubilor renali, tubilor renali, tubilor renali, tubilor renali, tubilor renali, tubilor renali, 

-- favorizând astfel favorizând astfel favorizând astfel favorizând astfel favorizând astfel favorizând astfel favorizând astfel favorizând astfel eliminarea ionilor de sodiueliminarea ionilor de sodiueliminarea ionilor de sodiueliminarea ionilor de sodiueliminarea ionilor de sodiueliminarea ionilor de sodiueliminarea ionilor de sodiueliminarea ionilor de sodiu prin urina  prin urina  prin urina  prin urina  prin urina  prin urina  prin urina  prin urina 
alcalinizatăalcalinizatăalcalinizatăalcalinizatăalcalinizatăalcalinizatăalcalinizatăalcalinizată, situa, situa, situa, situa, situa, situa, situa, situaţţie ce va duce la acidifierea mediului intern.ie ce va duce la acidifierea mediului intern.ie ce va duce la acidifierea mediului intern.ie ce va duce la acidifierea mediului intern.ie ce va duce la acidifierea mediului intern.ie ce va duce la acidifierea mediului intern.ie ce va duce la acidifierea mediului intern.ie ce va duce la acidifierea mediului intern.



HydrionAmbusid

DemadexTorsemid

Aquamox, 
Hidrotazin, 
Hidrox, 
Quenamox

Quinetazona 

Metenix 5,
Zaroxolyn

Metolazona

Alintan,
Isopren, 
Kastarol, 
Diumetin,
Salidiuretic

Meticrane

Baycaron, 
Mefrusal

Mefrusid,

Flonatril,
Klorex, 
Nefrolan, 
Speciatensol

Clorexolona,

Produse 

farmaceutice

D.C.I. / structură 

chimică

Alte structuri diuretice sulfonamidice



Acţiunea anhidrazei carbonice şi a diureticelor care intervin la nivelul tubului contort proximal



Nefrix Nefrix Nefrix Nefrix Nefrix Nefrix Nefrix Nefrix (Esidrex)(Esidrex)
-- pulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albă, u, u, u, u, u, u, u, uşşor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuie, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- oficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinalăoficinală,,,,,,,, diuretic mai activdiuretic mai activdiuretic mai activdiuretic mai activdiuretic mai activdiuretic mai activdiuretic mai activdiuretic mai activ,,,,,,,,

-- durată de acdurată de acdurată de acdurată de acdurată de acdurată de acdurată de acdurată de acţţiune de iune de iune de iune de iune de iune de iune de iune de câteva ore.câteva ore.câteva ore.câteva ore.câteva ore.câteva ore.câteva ore.câteva ore.

-- hipotensiv potenhipotensiv potenhipotensiv potenhipotensiv potenhipotensiv potenhipotensiv potenhipotensiv potenhipotensiv potenţţând efectul medicamentos antihipertensiv.ând efectul medicamentos antihipertensiv.ând efectul medicamentos antihipertensiv.ând efectul medicamentos antihipertensiv.ând efectul medicamentos antihipertensiv.ând efectul medicamentos antihipertensiv.ând efectul medicamentos antihipertensiv.ând efectul medicamentos antihipertensiv.

-- sssssssse administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează p........oooooooo........, f, f, f, f, f, f, f, fiind sub formă de comprimateiind sub formă de comprimateiind sub formă de comprimateiind sub formă de comprimateiind sub formă de comprimateiind sub formă de comprimateiind sub formă de comprimateiind sub formă de comprimate........

Ufrix Ufrix Ufrix Ufrix Ufrix Ufrix Ufrix Ufrix (Butizide) (Butizide) 
-- derivat tiazinic asemănător cu Nefrixulderivat tiazinic asemănător cu Nefrixulderivat tiazinic asemănător cu Nefrixulderivat tiazinic asemănător cu Nefrixulderivat tiazinic asemănător cu Nefrixulderivat tiazinic asemănător cu Nefrixulderivat tiazinic asemănător cu Nefrixulderivat tiazinic asemănător cu Nefrixul, , , , , , , , 

-- activitate de activitate de activitate de activitate de activitate de activitate de activitate de activitate de 4 ori mai mare.4 ori mai mare.4 ori mai mare.4 ori mai mare.4 ori mai mare.4 ori mai mare.4 ori mai mare.4 ori mai mare.

-- sssssssse administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează p........o.o.o.o.o.o.o.o.



Acţiunea diureticelor tiazidice



Alţi reprenzentanţi ai sulfamidelor tiazidice

Esmarin
Fluitran

Triclometiazida

Chymodrex
Depleil
Deplet

Teclotiazida

AnhydronCiclotiazida

Nephril
Renese
Drenusil

Politiazida

Corzid
Detensitral

Paraflutizida

Hydrenox
Diucardin
Saluron

Hidroflumetiazida,

Navidrex
Navidrex-K

Ciclopentiazida,

Eunerphan
Saltucin

Butizida

Aquatag
Dihydrex
Diteriam
Exna
Exosalt
Fovane

Benztiazida

TensigradylBemetizida

Aldactazine
Aldozone

Altizida

Produse 
farmaceutice

DCI / 
Denumire chimică



Diuretice vegetaleDiuretice vegetaleDiuretice vegetaleDiuretice vegetaleDiuretice vegetaleDiuretice vegetaleDiuretice vegetaleDiuretice vegetale

-- ssssssssunt droguri care conunt droguri care conunt droguri care conunt droguri care conunt droguri care conunt droguri care conunt droguri care conunt droguri care conţţin uleiuri volatile in uleiuri volatile in uleiuri volatile in uleiuri volatile in uleiuri volatile in uleiuri volatile in uleiuri volatile in uleiuri volatile 
-- iritante ptiritante ptiritante ptiritante ptiritante ptiritante ptiritante ptiritante pt........ nefroni, nefroni, nefroni, nefroni, nefroni, nefroni, nefroni, nefroni, îîîîîîîîn acelan acelan acelan acelan acelan acelan acelan acelaşşi timp vasodilatatoare renale.i timp vasodilatatoare renale.i timp vasodilatatoare renale.i timp vasodilatatoare renale.i timp vasodilatatoare renale.i timp vasodilatatoare renale.i timp vasodilatatoare renale.i timp vasodilatatoare renale.
-- uuuuuuuunele dintre droguri connele dintre droguri connele dintre droguri connele dintre droguri connele dintre droguri connele dintre droguri connele dintre droguri connele dintre droguri conţţin săruri de potasiu in săruri de potasiu in săruri de potasiu in săruri de potasiu in săruri de potasiu in săruri de potasiu in săruri de potasiu in săruri de potasiu şşi glicozizi. i glicozizi. i glicozizi. i glicozizi. i glicozizi. i glicozizi. i glicozizi. i glicozizi. 
-- sssssssse utilizează sub formă de infuzii sau decoct e utilizează sub formă de infuzii sau decoct e utilizează sub formă de infuzii sau decoct e utilizează sub formă de infuzii sau decoct e utilizează sub formă de infuzii sau decoct e utilizează sub formă de infuzii sau decoct e utilizează sub formă de infuzii sau decoct e utilizează sub formă de infuzii sau decoct 55555555--------6%.6%.6%.6%.6%.6%.6%.6%.

CeaiuriCeaiuriCeaiuriCeaiuriCeaiuriCeaiuriCeaiuriCeaiurilelelelelelelele diuretice: diuretice: diuretice: diuretice: diuretice: diuretice: diuretice: diuretice: 
-- coada calului, coada calului, coada calului, coada calului, coada calului, coada calului, coada calului, coada calului, 
-- fructe de pătrunjelfructe de pătrunjelfructe de pătrunjelfructe de pătrunjelfructe de pătrunjelfructe de pătrunjelfructe de pătrunjelfructe de pătrunjel, , , , , , , , 
-- mătasea porumbului mătasea porumbului mătasea porumbului mătasea porumbului mătasea porumbului mătasea porumbului mătasea porumbului mătasea porumbului, , , , , , , , 
-- rădăcina de leurădăcina de leurădăcina de leurădăcina de leurădăcina de leurădăcina de leurădăcina de leurădăcina de leuşştean,tean,tean,tean,tean,tean,tean,tean,
-- rădăcină de osul iepureluirădăcină de osul iepureluirădăcină de osul iepureluirădăcină de osul iepureluirădăcină de osul iepureluirădăcină de osul iepureluirădăcină de osul iepureluirădăcină de osul iepurelui,,,,,,,,        
-- rădăcină de lemn dulce rădăcină de lemn dulce rădăcină de lemn dulce rădăcină de lemn dulce rădăcină de lemn dulce rădăcină de lemn dulce rădăcină de lemn dulce rădăcină de lemn dulce, , , , , , , , 
-- ienupărienupărienupărienupărienupărienupărienupărienupăr, , , , , , , , 
-- frunze frunze frunze frunze frunze frunze frunze frunze şşi muguri de mesteacăni muguri de mesteacăni muguri de mesteacăni muguri de mesteacăni muguri de mesteacăni muguri de mesteacăni muguri de mesteacăni muguri de mesteacăn, , , , , , , , 
-- floarea de albăstrifloarea de albăstrifloarea de albăstrifloarea de albăstrifloarea de albăstrifloarea de albăstrifloarea de albăstrifloarea de albăstriţţa, a, a, a, a, a, a, a, 
-- frunze de strugurii ursuluifrunze de strugurii ursuluifrunze de strugurii ursuluifrunze de strugurii ursuluifrunze de strugurii ursuluifrunze de strugurii ursuluifrunze de strugurii ursuluifrunze de strugurii ursului........



Alte diureticeAlte diureticeAlte diureticeAlte diureticeAlte diureticeAlte diureticeAlte diureticeAlte diuretice

SoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluţţiile hipertoniceiile hipertoniceiile hipertoniceiile hipertoniceiile hipertoniceiile hipertoniceiile hipertoniceiile hipertonice
-- acacacacacacacacţţionează prin ionează prin ionează prin ionează prin ionează prin ionează prin ionează prin ionează prin crecrecrecrecrecrecrecreşşterea presiuniiterea presiuniiterea presiuniiterea presiuniiterea presiuniiterea presiuniiterea presiuniiterea presiunii osmotice, osmotice, osmotice, osmotice, osmotice, osmotice, osmotice, osmotice, 

-- îîîîîîîîmpiedicmpiedicmpiedicmpiedicmpiedicmpiedicmpiedicmpiedicăăăăăăăă reabsorbreabsorbreabsorbreabsorbreabsorbreabsorbreabsorbreabsorbţţia care are loc la nivelul tubilor renali. ia care are loc la nivelul tubilor renali. ia care are loc la nivelul tubilor renali. ia care are loc la nivelul tubilor renali. ia care are loc la nivelul tubilor renali. ia care are loc la nivelul tubilor renali. ia care are loc la nivelul tubilor renali. ia care are loc la nivelul tubilor renali. 

-- acacacacacacacacţţionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează şşi prin i prin i prin i prin i prin i prin i prin i prin hidremiehidremiehidremiehidremiehidremiehidremiehidremiehidremie........

SoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluţţiile izotoniceiile izotoniceiile izotoniceiile izotoniceiile izotoniceiile izotoniceiile izotoniceiile izotonice
-- acacacacacacacacțționează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează datorită credatorită credatorită credatorită credatorită credatorită credatorită credatorită creşşterii cantităterii cantităterii cantităterii cantităterii cantităterii cantităterii cantităterii cantităţţii dii dii dii dii dii dii dii deeeeeeee lichidlichidlichidlichidlichidlichidlichidlichid circulant circulant circulant circulant circulant circulant circulant circulant şşi i i i i i i i 
deci a presiunii hidrostatice a sângelui, deci a presiunii hidrostatice a sângelui, deci a presiunii hidrostatice a sângelui, deci a presiunii hidrostatice a sângelui, deci a presiunii hidrostatice a sângelui, deci a presiunii hidrostatice a sângelui, deci a presiunii hidrostatice a sângelui, deci a presiunii hidrostatice a sângelui, 

-- îîîîîîîîn urma introducerii i.v. a acestor solun urma introducerii i.v. a acestor solun urma introducerii i.v. a acestor solun urma introducerii i.v. a acestor solun urma introducerii i.v. a acestor solun urma introducerii i.v. a acestor solun urma introducerii i.v. a acestor solun urma introducerii i.v. a acestor soluţţii, diureza creii, diureza creii, diureza creii, diureza creii, diureza creii, diureza creii, diureza creii, diureza creşşte te te te te te te te multmultmultmultmultmultmultmult........



SoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluţţiile hipotonice: iile hipotonice: iile hipotonice: iile hipotonice: iile hipotonice: iile hipotonice: iile hipotonice: iile hipotonice: 
-- sunt:sunt:sunt:sunt:sunt:sunt:sunt:sunt: apele minerale, apa, administrate per os.apele minerale, apa, administrate per os.apele minerale, apa, administrate per os.apele minerale, apa, administrate per os.apele minerale, apa, administrate per os.apele minerale, apa, administrate per os.apele minerale, apa, administrate per os.apele minerale, apa, administrate per os.

-- sssssssse absorb e absorb e absorb e absorb e absorb e absorb e absorb e absorb îîîîîîîîn sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge, antrenează substan antrenează substan antrenează substan antrenează substan antrenează substan antrenează substan antrenează substan antrenează substanţţele dizolvate celular ele dizolvate celular ele dizolvate celular ele dizolvate celular ele dizolvate celular ele dizolvate celular ele dizolvate celular ele dizolvate celular şşiiiiiiii

-- astfel astfel astfel astfel astfel astfel astfel astfel îîîîîîîîncărcate revin ncărcate revin ncărcate revin ncărcate revin ncărcate revin ncărcate revin ncărcate revin ncărcate revin îîîîîîîîn sânge. n sânge. n sânge. n sânge. n sânge. n sânge. n sânge. n sânge. 

-- dddddddde aici eliminarea se face prin rinichi. e aici eliminarea se face prin rinichi. e aici eliminarea se face prin rinichi. e aici eliminarea se face prin rinichi. e aici eliminarea se face prin rinichi. e aici eliminarea se face prin rinichi. e aici eliminarea se face prin rinichi. e aici eliminarea se face prin rinichi. 

-- iiiiiiiintensitatea diurezei ntensitatea diurezei ntensitatea diurezei ntensitatea diurezei ntensitatea diurezei ntensitatea diurezei ntensitatea diurezei ntensitatea diurezei e propore propore propore propore propore propore propore proporţţională cu cantitateaională cu cantitateaională cu cantitateaională cu cantitateaională cu cantitateaională cu cantitateaională cu cantitateaională cu cantitatea solusolusolusolusolusolusolusoluţţiilor iilor iilor iilor iilor iilor iilor iilor 
hipotonice introduse hipotonice introduse hipotonice introduse hipotonice introduse hipotonice introduse hipotonice introduse hipotonice introduse hipotonice introduse şşi de rapiditatea absorbi de rapiditatea absorbi de rapiditatea absorbi de rapiditatea absorbi de rapiditatea absorbi de rapiditatea absorbi de rapiditatea absorbi de rapiditatea absorbţţiei acestor soluiei acestor soluiei acestor soluiei acestor soluiei acestor soluiei acestor soluiei acestor soluiei acestor soluţţii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.

SoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluţţiile perfuzabile iile perfuzabile iile perfuzabile iile perfuzabile iile perfuzabile iile perfuzabile iile perfuzabile iile perfuzabile 
-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţe perfuzabile din manitol e perfuzabile din manitol e perfuzabile din manitol e perfuzabile din manitol e perfuzabile din manitol e perfuzabile din manitol e perfuzabile din manitol e perfuzabile din manitol şşi sorbitol. i sorbitol. i sorbitol. i sorbitol. i sorbitol. i sorbitol. i sorbitol. i sorbitol. 

-- solusolusolusolusolusolusolusoluţţiile de manitol sunt soluiile de manitol sunt soluiile de manitol sunt soluiile de manitol sunt soluiile de manitol sunt soluiile de manitol sunt soluiile de manitol sunt soluiile de manitol sunt soluţţii de ii de ii de ii de ii de ii de ii de ii de 5, 10, 20%,5, 10, 20%,5, 10, 20%,5, 10, 20%,5, 10, 20%,5, 10, 20%,5, 10, 20%,5, 10, 20%, sunt oficinale sunt oficinale sunt oficinale sunt oficinale sunt oficinale sunt oficinale sunt oficinale sunt oficinale........

-- pătrunsă  pătrunsă  pătrunsă  pătrunsă  pătrunsă  pătrunsă  pătrunsă  pătrunsă îîîîîîîîn organism, circa n organism, circa n organism, circa n organism, circa n organism, circa n organism, circa n organism, circa n organism, circa 90%90%90%90%90%90%90%90% din s.a. ce trece prin din s.a. ce trece prin din s.a. ce trece prin din s.a. ce trece prin din s.a. ce trece prin din s.a. ce trece prin din s.a. ce trece prin din s.a. ce trece prin 
glomeruli nu se va mai absorbi glomeruli nu se va mai absorbi glomeruli nu se va mai absorbi glomeruli nu se va mai absorbi glomeruli nu se va mai absorbi glomeruli nu se va mai absorbi glomeruli nu se va mai absorbi glomeruli nu se va mai absorbi îîîîîîîîn tubi, ren tubi, ren tubi, ren tubi, ren tubi, ren tubi, ren tubi, ren tubi, reţţinând astfel inând astfel inând astfel inând astfel inând astfel inând astfel inând astfel inând astfel 

cantitatea echivalentă de apăcantitatea echivalentă de apăcantitatea echivalentă de apăcantitatea echivalentă de apăcantitatea echivalentă de apăcantitatea echivalentă de apăcantitatea echivalentă de apăcantitatea echivalentă de apă........



SoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluţţiile de sorbitol iile de sorbitol iile de sorbitol iile de sorbitol iile de sorbitol iile de sorbitol iile de sorbitol iile de sorbitol 
-- ssssssssorbitolul orbitolul orbitolul orbitolul orbitolul orbitolul orbitolul orbitolul ======== alcool rezultat din reducerea glucozei alcool rezultat din reducerea glucozei alcool rezultat din reducerea glucozei alcool rezultat din reducerea glucozei alcool rezultat din reducerea glucozei alcool rezultat din reducerea glucozei alcool rezultat din reducerea glucozei alcool rezultat din reducerea glucozei şşi a fructozei.i a fructozei.i a fructozei.i a fructozei.i a fructozei.i a fructozei.i a fructozei.i a fructozei.

-- sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt îîîîîîîîn concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentraţţie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de 5, 10, 40%5, 10, 40%5, 10, 40%5, 10, 40%5, 10, 40%5, 10, 40%5, 10, 40%5, 10, 40% şşi sunt oficinale. i sunt oficinale. i sunt oficinale. i sunt oficinale. i sunt oficinale. i sunt oficinale. i sunt oficinale. i sunt oficinale. 

-- sssssssse utilizează ca precedentelee utilizează ca precedentelee utilizează ca precedentelee utilizează ca precedentelee utilizează ca precedentelee utilizează ca precedentelee utilizează ca precedentelee utilizează ca precedentele, având efect sus, având efect sus, având efect sus, având efect sus, având efect sus, având efect sus, având efect sus, având efect susţţinut diuretic.inut diuretic.inut diuretic.inut diuretic.inut diuretic.inut diuretic.inut diuretic.inut diuretic.

Edecrinul Edecrinul Edecrinul Edecrinul Edecrinul Edecrinul Edecrinul Edecrinul 
-- asemănător ca acasemănător ca acasemănător ca acasemănător ca acasemănător ca acasemănător ca acasemănător ca acasemănător ca acţţiune cu furosemidul. iune cu furosemidul. iune cu furosemidul. iune cu furosemidul. iune cu furosemidul. iune cu furosemidul. iune cu furosemidul. iune cu furosemidul. 

-- sssssssse folosee folosee folosee folosee folosee folosee folosee foloseşşte mai mult te mai mult te mai mult te mai mult te mai mult te mai mult te mai mult te mai mult îîîîîîîîn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umană. . . . . . . . 

Spironolactona Spironolactona Spironolactona Spironolactona Spironolactona Spironolactona Spironolactona Spironolactona 
-------- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţă sintetică analogă cu aldosteronul ă sintetică analogă cu aldosteronul ă sintetică analogă cu aldosteronul ă sintetică analogă cu aldosteronul ă sintetică analogă cu aldosteronul ă sintetică analogă cu aldosteronul ă sintetică analogă cu aldosteronul ă sintetică analogă cu aldosteronul ((((((((corticosteroid ce corticosteroid ce corticosteroid ce corticosteroid ce corticosteroid ce corticosteroid ce corticosteroid ce corticosteroid ce 
reglează balanreglează balanreglează balanreglează balanreglează balanreglează balanreglează balanreglează balanţţa electroliticăa electroliticăa electroliticăa electroliticăa electroliticăa electroliticăa electroliticăa electrolitică), dar cu care este antagonic.), dar cu care este antagonic.), dar cu care este antagonic.), dar cu care este antagonic.), dar cu care este antagonic.), dar cu care este antagonic.), dar cu care este antagonic.), dar cu care este antagonic.



Acţiunea diureticelor care menţin potasiul



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţeeeeeeeelelelelelelelele antidiureticeantidiureticeantidiureticeantidiureticeantidiureticeantidiureticeantidiureticeantidiuretice



Vasopresina Vasopresina Vasopresina Vasopresina Vasopresina Vasopresina Vasopresina Vasopresina 
-- hormon posthipofizar cu rol pronunhormon posthipofizar cu rol pronunhormon posthipofizar cu rol pronunhormon posthipofizar cu rol pronunhormon posthipofizar cu rol pronunhormon posthipofizar cu rol pronunhormon posthipofizar cu rol pronunhormon posthipofizar cu rol pronunţţat antidiureticat antidiureticat antidiureticat antidiureticat antidiureticat antidiureticat antidiureticat antidiuretic, , , , , , , , când e când e când e când e când e când e când e când e 
administrat la doze mai mici decât dozele vasoconstrictoare. administrat la doze mai mici decât dozele vasoconstrictoare. administrat la doze mai mici decât dozele vasoconstrictoare. administrat la doze mai mici decât dozele vasoconstrictoare. administrat la doze mai mici decât dozele vasoconstrictoare. administrat la doze mai mici decât dozele vasoconstrictoare. administrat la doze mai mici decât dozele vasoconstrictoare. administrat la doze mai mici decât dozele vasoconstrictoare. 

Retrohipofiza Retrohipofiza Retrohipofiza Retrohipofiza Retrohipofiza Retrohipofiza Retrohipofiza Retrohipofiza 
-- produsul comercial, conprodusul comercial, conprodusul comercial, conprodusul comercial, conprodusul comercial, conprodusul comercial, conprodusul comercial, conprodusul comercial, conţţine 1g ine 1g ine 1g ine 1g ine 1g ine 1g ine 1g ine 1g vasopresinăvasopresinăvasopresinăvasopresinăvasopresinăvasopresinăvasopresinăvasopresină, , , , , , , , 

-- se se se se se se se se folosfolosfolosfolosfolosfolosfolosfoloseeeeeeeeșștetetetetetetete îîîîîîîîn n n n n n n n diabetus melitusdiabetus melitusdiabetus melitusdiabetus melitusdiabetus melitusdiabetus melitusdiabetus melitusdiabetus melitus la câine. la câine. la câine. la câine. la câine. la câine. la câine. la câine. 



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţe antiseptice urinaree antiseptice urinaree antiseptice urinaree antiseptice urinaree antiseptice urinaree antiseptice urinaree antiseptice urinaree antiseptice urinare



ÎÎÎÎÎÎÎÎn această categorie intrăn această categorie intrăn această categorie intrăn această categorie intrăn această categorie intrăn această categorie intrăn această categorie intrăn această categorie intră::::::::

sulfamidele, antibioticele, acsulfamidele, antibioticele, acsulfamidele, antibioticele, acsulfamidele, antibioticele, acsulfamidele, antibioticele, acsulfamidele, antibioticele, acsulfamidele, antibioticele, acsulfamidele, antibioticele, ac........ nalidixic, nitrofurantoina, nalidixic, nitrofurantoina, nalidixic, nitrofurantoina, nalidixic, nitrofurantoina, nalidixic, nitrofurantoina, nalidixic, nitrofurantoina, nalidixic, nitrofurantoina, nalidixic, nitrofurantoina, 

albastru de metilenalbastru de metilenalbastru de metilenalbastru de metilenalbastru de metilenalbastru de metilenalbastru de metilenalbastru de metilen, , , , , , , , ce datorită eliminării renale au activitate ce datorită eliminării renale au activitate ce datorită eliminării renale au activitate ce datorită eliminării renale au activitate ce datorită eliminării renale au activitate ce datorită eliminării renale au activitate ce datorită eliminării renale au activitate ce datorită eliminării renale au activitate 

antiseptică susantiseptică susantiseptică susantiseptică susantiseptică susantiseptică susantiseptică susantiseptică susţţinutăinutăinutăinutăinutăinutăinutăinută........

Urotropina Urotropina Urotropina Urotropina Urotropina Urotropina Urotropina Urotropina (methenamina)(methenamina)
-- activitate antiseptică activitate antiseptică activitate antiseptică activitate antiseptică activitate antiseptică activitate antiseptică activitate antiseptică activitate antiseptică şşi reducătoarei reducătoarei reducătoarei reducătoarei reducătoarei reducătoarei reducătoarei reducătoare. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîşşi exercită efectul asupra aparatului urinar datorită i exercită efectul asupra aparatului urinar datorită i exercită efectul asupra aparatului urinar datorită i exercită efectul asupra aparatului urinar datorită i exercită efectul asupra aparatului urinar datorită i exercită efectul asupra aparatului urinar datorită i exercită efectul asupra aparatului urinar datorită i exercită efectul asupra aparatului urinar datorită 
formaldehidei pe care o eliberează formaldehidei pe care o eliberează formaldehidei pe care o eliberează formaldehidei pe care o eliberează formaldehidei pe care o eliberează formaldehidei pe care o eliberează formaldehidei pe care o eliberează formaldehidei pe care o eliberează îîîîîîîîn urina acidăn urina acidăn urina acidăn urina acidăn urina acidăn urina acidăn urina acidăn urina acidă. . . . . . . . 

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: infecinfecinfecinfecinfecinfecinfecinfecţţii urinare rezistente la antibiotice ii urinare rezistente la antibiotice ii urinare rezistente la antibiotice ii urinare rezistente la antibiotice ii urinare rezistente la antibiotice ii urinare rezistente la antibiotice ii urinare rezistente la antibiotice ii urinare rezistente la antibiotice şşi chimioterapice.i chimioterapice.i chimioterapice.i chimioterapice.i chimioterapice.i chimioterapice.i chimioterapice.i chimioterapice.



Salolul Salolul Salolul Salolul Salolul Salolul Salolul Salolul (salicilatul de fenil) (salicilatul de fenil) 
-- pulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albăpulbere cristalină albă, miros , miros , miros , miros , miros , miros , miros , miros şşi gust aparte, caracteristic, i gust aparte, caracteristic, i gust aparte, caracteristic, i gust aparte, caracteristic, i gust aparte, caracteristic, i gust aparte, caracteristic, i gust aparte, caracteristic, i gust aparte, caracteristic, 

-- solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă îîîîîîîîn alcool n alcool n alcool n alcool n alcool n alcool n alcool n alcool şşi solveni solveni solveni solveni solveni solveni solveni solvenţţi organici, fi organici, fi organici, fi organici, fi organici, fi organici, fi organici, fi organici, f........ greu solubilă  greu solubilă  greu solubilă  greu solubilă  greu solubilă  greu solubilă  greu solubilă  greu solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă........

UrovalidinUrovalidinUrovalidinUrovalidinUrovalidinUrovalidinUrovalidinUrovalidin
-- derivat al cicloserinei. derivat al cicloserinei. derivat al cicloserinei. derivat al cicloserinei. derivat al cicloserinei. derivat al cicloserinei. derivat al cicloserinei. derivat al cicloserinei. 

-- ccccccccononononononononţţine: ferizidona ine: ferizidona ine: ferizidona ine: ferizidona ine: ferizidona ine: ferizidona ine: ferizidona ine: ferizidona şşi fenazopiridinăi fenazopiridinăi fenazopiridinăi fenazopiridinăi fenazopiridinăi fenazopiridinăi fenazopiridinăi fenazopiridină, ceea ce , ceea ce , ceea ce , ceea ce , ceea ce , ceea ce , ceea ce , ceea ce 

-- îîîîîîîîmbinmbinmbinmbinmbinmbinmbinmbinăăăăăăăă spectruspectruspectruspectruspectruspectruspectruspectrullllllll antibacterian larg cu antisepsiantibacterian larg cu antisepsiantibacterian larg cu antisepsiantibacterian larg cu antisepsiantibacterian larg cu antisepsiantibacterian larg cu antisepsiantibacterian larg cu antisepsiantibacterian larg cu antisepsiaaaaaaaa şşi analgezii analgezii analgezii analgezii analgezii analgezii analgezii analgeziaaaaaaaa        
localălocalălocalălocalălocalălocalălocalălocală. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: infecinfecinfecinfecinfecinfecinfecinfecţţii acute ii acute ii acute ii acute ii acute ii acute ii acute ii acute şşi cronice ale căilor urinarei cronice ale căilor urinarei cronice ale căilor urinarei cronice ale căilor urinarei cronice ale căilor urinarei cronice ale căilor urinarei cronice ale căilor urinarei cronice ale căilor urinare, , , , , , , , 

-- sub formă de comprimatesub formă de comprimatesub formă de comprimatesub formă de comprimatesub formă de comprimatesub formă de comprimatesub formă de comprimatesub formă de comprimate........

Balsamul de copaivaBalsamul de copaivaBalsamul de copaivaBalsamul de copaivaBalsamul de copaivaBalsamul de copaivaBalsamul de copaivaBalsamul de copaiva
-- extras din extras din extras din extras din extras din extras din extras din extras din Copaifera reticulataCopaifera reticulataCopaifera reticulataCopaifera reticulataCopaifera reticulataCopaifera reticulataCopaifera reticulataCopaifera reticulata, p, p, p, p, p, p, p, plantă leguminoasălantă leguminoasălantă leguminoasălantă leguminoasălantă leguminoasălantă leguminoasălantă leguminoasălantă leguminoasă. . . . . . . . 

-- eeeeeeeeste unul dintre cele mai bune antiseptice urinare.ste unul dintre cele mai bune antiseptice urinare.ste unul dintre cele mai bune antiseptice urinare.ste unul dintre cele mai bune antiseptice urinare.ste unul dintre cele mai bune antiseptice urinare.ste unul dintre cele mai bune antiseptice urinare.ste unul dintre cele mai bune antiseptice urinare.ste unul dintre cele mai bune antiseptice urinare.

Uleiul de santalUleiul de santalUleiul de santalUleiul de santalUleiul de santalUleiul de santalUleiul de santalUleiul de santal

-------- ulei volatil, bun antiseptic urinar, ulei volatil, bun antiseptic urinar, ulei volatil, bun antiseptic urinar, ulei volatil, bun antiseptic urinar, ulei volatil, bun antiseptic urinar, ulei volatil, bun antiseptic urinar, ulei volatil, bun antiseptic urinar, ulei volatil, bun antiseptic urinar, îîîîîîîînnnnnnnn mică mică mică mică mică mică mică mică măsur măsur măsur măsur măsur măsur măsur măsurăăăăăăăă,,,,,,,, diuretic.diuretic.diuretic.diuretic.diuretic.diuretic.diuretic.diuretic.



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţeeeeeeee
de tip hormonalde tip hormonalde tip hormonalde tip hormonalde tip hormonalde tip hormonalde tip hormonalde tip hormonal

http://maybe-baby.com/gallery/images/1144828120Cycle.jpg



HormoniiHormoniiHormoniiHormoniiHormoniiHormoniiHormoniiHormonii
-- biocatalizatori endogenibiocatalizatori endogenibiocatalizatori endogenibiocatalizatori endogenibiocatalizatori endogenibiocatalizatori endogenibiocatalizatori endogenibiocatalizatori endogeni eliberaeliberaeliberaeliberaeliberaeliberaeliberaeliberaţţi de glandele endocrine, i de glandele endocrine, i de glandele endocrine, i de glandele endocrine, i de glandele endocrine, i de glandele endocrine, i de glandele endocrine, i de glandele endocrine, 
-- rol specific rol specific rol specific rol specific rol specific rol specific rol specific rol specific îîîîîîîîn reglarea funcn reglarea funcn reglarea funcn reglarea funcn reglarea funcn reglarea funcn reglarea funcn reglarea funcţţiilor organismului. iilor organismului. iilor organismului. iilor organismului. iilor organismului. iilor organismului. iilor organismului. iilor organismului. 
-- îîîîîîîîntreg organismul, deci ntreg organismul, deci ntreg organismul, deci ntreg organismul, deci ntreg organismul, deci ntreg organismul, deci ntreg organismul, deci ntreg organismul, deci şşi sistemul endocrin,i sistemul endocrin,i sistemul endocrin,i sistemul endocrin,i sistemul endocrin,i sistemul endocrin,i sistemul endocrin,i sistemul endocrin, e legat de  e legat de  e legat de  e legat de  e legat de  e legat de  e legat de  e legat de 
hipofiză hipofiză hipofiză hipofiză hipofiză hipofiză hipofiză hipofiză şşi subordonat acesteia (i subordonat acesteia (i subordonat acesteia (i subordonat acesteia (i subordonat acesteia (i subordonat acesteia (i subordonat acesteia (i subordonat acesteia (““““““““creier glandularcreier glandularcreier glandularcreier glandularcreier glandularcreier glandularcreier glandularcreier glandular””””””””),),),),),),),),
-- hipofiza hipofiza hipofiza hipofiza hipofiza hipofiza hipofiza hipofiza şşi SN coordonator = i SN coordonator = i SN coordonator = i SN coordonator = i SN coordonator = i SN coordonator = i SN coordonator = i SN coordonator = sistemul neurosistemul neurosistemul neurosistemul neurosistemul neurosistemul neurosistemul neurosistemul neuro--------hormonal,hormonal,hormonal,hormonal,hormonal,hormonal,hormonal,hormonal,

-- hormonii hormonii hormonii hormonii hormonii hormonii hormonii hormonii continuă accontinuă accontinuă accontinuă accontinuă accontinuă accontinuă accontinuă acţţiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiunea sistemului nervos,sistemului nervos,sistemului nervos,sistemului nervos,sistemului nervos,sistemului nervos,sistemului nervos,sistemului nervos,
-- insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienţţa hormonală a hormonală a hormonală a hormonală a hormonală a hormonală a hormonală a hormonală = eliminate prin hormonoterapie.= eliminate prin hormonoterapie.= eliminate prin hormonoterapie.= eliminate prin hormonoterapie.= eliminate prin hormonoterapie.= eliminate prin hormonoterapie.= eliminate prin hormonoterapie.= eliminate prin hormonoterapie.



Hormonii hipofizariHormonii hipofizariHormonii hipofizariHormonii hipofizariHormonii hipofizariHormonii hipofizariHormonii hipofizariHormonii hipofizari



Hormonii sferei reproductive de interes practic:Hormonii sferei reproductive de interes practic:

GnRHGnRH

Hormonii anterohipofizeiHormonii anterohipofizei

Hormonii posterohipofizeiHormonii posterohipofizei

Gonadotrofinele placentareGonadotrofinele placentare

Steroizii sexualiSteroizii sexuali

CorticosteroiziiCorticosteroizii

ProstaglandineleProstaglandinele

Contractoarele uterineContractoarele uterine

Spasmoliticele uterineSpasmoliticele uterine

RelaxinaRelaxina

MelatoninaMelatonina

Lobul posterior produce: 

ocitocină, 

vasopresină, 

melanofor (intermedio-hipofizar). 

Lobul anterior al hipofizei elaborezăal hipofizei elaboreză:

FSH, FSH, 

LH, LH, 

ACTH, ACTH, 

STH, STH, 

TSH, TSH, 

parapara--TSH, TSH, 

hiperglicemiant.hiperglicemiant.



NormalăNormală33--66SuineSuine
Nici un agent Nici un agent 

luteoliticluteolitic
1818OralOral27.5 mg27.5 mg⁄⁄ zizi--11AlilAlil--trenbolonetrenbolone

NormalăNormală33--77CabalineCabaline
Nici un agent Nici un agent 

luteoliticluteolitic
1010--1212OralOral2525--30 mg30 mgAlilAlil--trenbolonetrenbolone

NormalăNormală11--33OvineOvine
Nici un agent Nici un agent 

luteoliticluteolitic
1212--1414

Pesarii Pesarii 
intravaginaleintravaginale

30 mg30 mgFGAFGA

NormalăNormală11--33OvineOvine
Nici un agent Nici un agent 

luteoliticluteolitic
1212--1414

Pesarii Pesarii 
intravaginaleintravaginale

60 mg60 mgMAPMAP

NormalăNormală33--77CabalineCabaline
Nici un agent Nici un agent 

luteoliticluteolitic
1010--1414InjecInjecţţii zilniceii zilnice

100 mg P+ 10 100 mg P+ 10 
mg estradiolmg estradiol

Progesteron Progesteron 
+ estradiol+ estradiol

NormalăNormală22--44
Vaci Vaci 

carne, carne, 
viviţţeleele

Valerat de Valerat de 
estradiol estradiol 
şşi i 

norgestometnorgestomet

99--1010
Implant Implant 
auricularauricular

5 mg OV +5 mg OV +
3 mg 3 mg 

norgestometnorgestomet
NorgestometNorgestomet

NormalăNormală22--33BovineBovine
Nici un agent Nici un agent 

luteoliticluteolitic
1212--1414

Dispozitiv Dispozitiv 
intravaginalintravaginal

375 mg P375 mg PProgesteronProgesteron

NormalăNormală22--44BovineBovine
10 mg 10 mg 

estradiolestradiol
1010--1212

Dispozitiv Dispozitiv 
intravaginalintravaginal

1,55 g P1,55 g PProgesteronProgesteron

Fertilitate
Apariţia 

căldurilor 
(zile)

Specia
Agentul 
luteolitic

Durata 
administrării 

(zile)

Metoda de 
administrare

Doza 
hormonală

Produsul 
utilizat

Abordări farmacologice pentru controlarea momentului ovulaAbordări farmacologice pentru controlarea momentului ovulaţţiei la animalele de rentăiei la animalele de rentă

Inducerea fazei foliculare prin utilizarea progestinelor exogeneInducerea fazei foliculare prin utilizarea progestinelor exogene ( (Sinteză CristinaSinteză Cristina))



RRegresia Cegresia Corpus luteus orpus luteus prin intermediul unui agent luteoliticprin intermediul unui agent luteolitic

NormalăNormală

ScăzutăScăzută??

Nu de Nu de 

utilizeazăutilizează

NormalăNormală

22--77

22--44

22--55

22--77

11--66

11--44

11--1212

11--55

BovineBovine

OvineOvine

SuineSuine

CabalineCabaline

InjecInjecţţie unicăie unică
PGF

2α
sau unul 

din analogii sintetici ai acesteia

FertilitateFertilitate

Debutul  Debutul  

estrului estrului 

(zile)(zile)

Perioada Perioada 

refractară a refractară a 

ciclului (zile)ciclului (zile)

SpeciaSpecia
Metoda de Metoda de 

administrareadministrare

Produsul 

utilizat

*

P P -- progesteron; progesteron; 

OVOV -- valerat de estradiol (Oestradiol valerate); valerat de estradiol (Oestradiol valerate); 

MAPMAP -- medroxi progesteron; medroxi progesteron; 

FGAFGA -- acetatul de fluorogestonacetatul de fluorogeston (Fluorogestone Acetate)(Fluorogestone Acetate)



Necesită nutriţie adecvată. Interval 
post-partum suficient de lung

Bovine, 
ovine, 
cabaline, 
caprine

Acţiune 
asupra 
uterului şi 
encefalului

Progesteron ⁄
Progestative + 
CG + GnRH

Mimează ciclul 
ovarian prin 
administrarea: 
progesteron + 
gonadotropine

Nu existăSuine
Creştere 
foliculară, 
ovulaţie

(c) eCG+ hCG

Nu este eficace la iepe. Călduri 
şterse. Poate necesita administrarea 
de progesteron

Suine, 
Ovine, 
Bovine, 
Animale 
de companie

Creştere 
foliculară

(b) eCG

Este costisitoare iar compuşii 
necesari sunt greu de procurat

Toate speciile
Creştere 
foliculară, 
ovulaţie

(a) LH⁄FSH

Acţiune directă 
asupra ovarelor

Necesită administrarea pulsatilă 
timp de 2-5 zile. Unele animale au 
faz luteală scurtă. Estrul ne este 
prezent la toate animalele

Oi, 
Iepe în anestru, 
Vaci post-partum, 
Femele prepubere

Eliberare 
LH şi FSH

GnRH sau un 
analog sintetic 
al acestuia

Eliberarea 
LH⁄FSH din 
hipofiză

Călduri anovulatorii la unele animaleBovină
Eliberare  
GnRH

Estradiol
Eliberarea 
GnRh din 
hipotalamus

ObservaţiiSpeciaEfect
Hormonii 

recomandaţi
Activitatea

Abordări farmacologice pentru inducerea ovulaAbordări farmacologice pentru inducerea ovulaţţiei la femelele animalelor de fermă iei la femelele animalelor de fermă îîn anestrun anestru

(Sinte(Sinteză Cristinază Cristina) ) 



Gonadotropinele anterohipofizareGonadotropinele anterohipofizareGonadotropinele anterohipofizareGonadotropinele anterohipofizareGonadotropinele anterohipofizareGonadotropinele anterohipofizareGonadotropinele anterohipofizareGonadotropinele anterohipofizare



LH LH LH LH LH LH LH LH cât cât cât cât cât cât cât cât şşi i i i i i i i FSH =FSH =FSH =FSH =FSH =FSH =FSH =FSH = hormoni glicoproteici, cu hormoni glicoproteici, cu hormoni glicoproteici, cu hormoni glicoproteici, cu hormoni glicoproteici, cu hormoni glicoproteici, cu hormoni glicoproteici, cu hormoni glicoproteici, cu GM = 28GM = 28GM = 28GM = 28GM = 28GM = 28GM = 28GM = 28--------32 kDa32 kDa32 kDa32 kDa32 kDa32 kDa32 kDa32 kDa, , , , , , , , 
constând constând constând constând constând constând constând constând îîîîîîîîntrntrntrntrntrntrntrntr--------o fraco fraco fraco fraco fraco fraco fraco fracţţiune de carbohidraiune de carbohidraiune de carbohidraiune de carbohidraiune de carbohidraiune de carbohidraiune de carbohidraiune de carbohidraţţi de 15i de 15i de 15i de 15i de 15i de 15i de 15i de 15--------25%.25%.25%.25%.25%.25%.25%.25%.

UtilizărileUtilizărileUtilizărileUtilizărileUtilizărileUtilizărileUtilizărileUtilizările LH:LH:LH:LH:LH:LH:LH:LH:
-- inducerea ovulainducerea ovulainducerea ovulainducerea ovulainducerea ovulainducerea ovulainducerea ovulainducerea ovulaţţieiieiieiieiieiieiieiiei îîîîîîîîn foliculii maturi,n foliculii maturi,n foliculii maturi,n foliculii maturi,n foliculii maturi,n foliculii maturi,n foliculii maturi,n foliculii maturi,
-- luteinizarea chiluteinizarea chiluteinizarea chiluteinizarea chiluteinizarea chiluteinizarea chiluteinizarea chiluteinizarea chişştilortilortilortilortilortilortilortilor foliculinici,foliculinici,foliculinici,foliculinici,foliculinici,foliculinici,foliculinici,foliculinici,

-- inducerea creinducerea creinducerea creinducerea creinducerea creinducerea creinducerea creinducerea creşşterii foliculare terii foliculare terii foliculare terii foliculare terii foliculare terii foliculare terii foliculare terii foliculare şşi a ovulai a ovulai a ovulai a ovulai a ovulai a ovulai a ovulai a ovulaţţiei,iei,iei,iei,iei,iei,iei,iei,

Utilizările FSH Utilizările FSH Utilizările FSH Utilizările FSH Utilizările FSH Utilizările FSH Utilizările FSH Utilizările FSH 
-- sunt rare: sunt rare: sunt rare: sunt rare: sunt rare: sunt rare: sunt rare: sunt rare: 
-- crecrecrecrecrecrecrecreşşterea numărului de ovocite obterea numărului de ovocite obterea numărului de ovocite obterea numărului de ovocite obterea numărului de ovocite obterea numărului de ovocite obterea numărului de ovocite obterea numărului de ovocite obţţinute de la vacile tratate inute de la vacile tratate inute de la vacile tratate inute de la vacile tratate inute de la vacile tratate inute de la vacile tratate inute de la vacile tratate inute de la vacile tratate îîîîîîîîn n n n n n n n 
vederea inducerii superovulavederea inducerii superovulavederea inducerii superovulavederea inducerii superovulavederea inducerii superovulavederea inducerii superovulavederea inducerii superovulavederea inducerii superovulaţţiei prin creiei prin creiei prin creiei prin creiei prin creiei prin creiei prin creiei prin creşşterea rate ovulaterea rate ovulaterea rate ovulaterea rate ovulaterea rate ovulaterea rate ovulaterea rate ovulaterea rate ovulaţţiei la iei la iei la iei la iei la iei la iei la iei la 
ovine, bovine ovine, bovine ovine, bovine ovine, bovine ovine, bovine ovine, bovine ovine, bovine ovine, bovine şşi suine.i suine.i suine.i suine.i suine.i suine.i suine.i suine.



FSH FSH FSH FSH FSH FSH FSH FSH (Hormonul foliculo(Hormonul foliculo--stimulant)stimulant)
-- stimulează dezvoltarea testiculului  stimulează dezvoltarea testiculului  stimulează dezvoltarea testiculului  stimulează dezvoltarea testiculului  stimulează dezvoltarea testiculului  stimulează dezvoltarea testiculului  stimulează dezvoltarea testiculului  stimulează dezvoltarea testiculului = a= a= a= a= a= a= a= ajută spermatogenezajută spermatogenezajută spermatogenezajută spermatogenezajută spermatogenezajută spermatogenezajută spermatogenezajută spermatogeneza, , , , , , , , 
-- cât cât cât cât cât cât cât cât şşi a ovarelor, i a ovarelor, i a ovarelor, i a ovarelor, i a ovarelor, i a ovarelor, i a ovarelor, i a ovarelor, îîîîîîîîn special la maturarea foliculilor de Graaf.n special la maturarea foliculilor de Graaf.n special la maturarea foliculilor de Graaf.n special la maturarea foliculilor de Graaf.n special la maturarea foliculilor de Graaf.n special la maturarea foliculilor de Graaf.n special la maturarea foliculilor de Graaf.n special la maturarea foliculilor de Graaf.
-- ovulaovulaovulaovulaovulaovulaovulaovulaţţia nu poate exista ia nu poate exista ia nu poate exista ia nu poate exista ia nu poate exista ia nu poate exista ia nu poate exista ia nu poate exista îîîîîîîîn lipsa LHn lipsa LHn lipsa LHn lipsa LHn lipsa LHn lipsa LHn lipsa LHn lipsa LH--------ului.ului.ului.ului.ului.ului.ului.ului.

LH LH LH LH LH LH LH LH (Hormonul luteinic)(Hormonul luteinic)
-- la la la la la la la la masculi masculi masculi masculi masculi masculi masculi masculi elaborarea testosteronului, elaborarea testosteronului, elaborarea testosteronului, elaborarea testosteronului, elaborarea testosteronului, elaborarea testosteronului, elaborarea testosteronului, elaborarea testosteronului, 
-- la la la la la la la la femele,femele,femele,femele,femele,femele,femele,femele, eliberarea foliculinei = ovulaeliberarea foliculinei = ovulaeliberarea foliculinei = ovulaeliberarea foliculinei = ovulaeliberarea foliculinei = ovulaeliberarea foliculinei = ovulaeliberarea foliculinei = ovulaeliberarea foliculinei = ovulaţţie (ie (ie (ie (ie (ie (ie (ie (îîîîîîîîn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenţţa FSH)a FSH)a FSH)a FSH)a FSH)a FSH)a FSH)a FSH), , , , , , , , 
după care desăvârdupă care desăvârdupă care desăvârdupă care desăvârdupă care desăvârdupă care desăvârdupă care desăvârdupă care desăvârşşeeeeeeeeşşte procesul de luteinizare. te procesul de luteinizare. te procesul de luteinizare. te procesul de luteinizare. te procesul de luteinizare. te procesul de luteinizare. te procesul de luteinizare. te procesul de luteinizare. 

ÎÎÎÎÎÎÎÎn afară den afară den afară den afară den afară den afară den afară den afară de gonadostimuline naturale hipofizaregonadostimuline naturale hipofizaregonadostimuline naturale hipofizaregonadostimuline naturale hipofizaregonadostimuline naturale hipofizaregonadostimuline naturale hipofizaregonadostimuline naturale hipofizaregonadostimuline naturale hipofizare ce acce acce acce acce acce acce acce acţţionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează 
timp scurt, timp scurt, timp scurt, timp scurt, timp scurt, timp scurt, timp scurt, timp scurt, îîîîîîîîn această grupă se mai pot include n această grupă se mai pot include n această grupă se mai pot include n această grupă se mai pot include n această grupă se mai pot include n această grupă se mai pot include n această grupă se mai pot include n această grupă se mai pot include şşi:i:i:i:i:i:i:i:
-- gonadotropinele extrahipofizaregonadotropinele extrahipofizaregonadotropinele extrahipofizaregonadotropinele extrahipofizaregonadotropinele extrahipofizaregonadotropinele extrahipofizaregonadotropinele extrahipofizaregonadotropinele extrahipofizare produse deproduse deproduse deproduse deproduse deproduse deproduse deproduse de placentă placentă placentă placentă placentă placentă placentă placentă îîîîîîîîn n n n n n n n 
timpul gestatimpul gestatimpul gestatimpul gestatimpul gestatimpul gestatimpul gestatimpul gestaţţiei iei iei iei iei iei iei iei (factor luteinizant)(factor luteinizant)(factor luteinizant)(factor luteinizant)(factor luteinizant)(factor luteinizant)(factor luteinizant)(factor luteinizant) sausausausausausausausau
-- alte structurialte structurialte structurialte structurialte structurialte structurialte structurialte structuri glandulare,glandulare,glandulare,glandulare,glandulare,glandulare,glandulare,glandulare, extrăgânduextrăgânduextrăgânduextrăgânduextrăgânduextrăgânduextrăgânduextrăgându--------se se se se se se se se îîîîîîîîn această situan această situan această situan această situan această situan această situan această situan această situaţţie din ie din ie din ie din ie din ie din ie din ie din 
urina sau din serul sanguin al femelelor gestanteurina sau din serul sanguin al femelelor gestanteurina sau din serul sanguin al femelelor gestanteurina sau din serul sanguin al femelelor gestanteurina sau din serul sanguin al femelelor gestanteurina sau din serul sanguin al femelelor gestanteurina sau din serul sanguin al femelelor gestanteurina sau din serul sanguin al femelelor gestante. . 



Gonacor Gonacor Gonacor Gonacor Gonacor Gonacor Gonacor Gonacor (Pregnyl, Glanduantin)(Pregnyl, Glanduantin)
-- conconconconconconconconţţine hormon ine hormon ine hormon ine hormon ine hormon ine hormon ine hormon ine hormon coriogonadotropcoriogonadotropcoriogonadotropcoriogonadotropcoriogonadotropcoriogonadotropcoriogonadotropcoriogonadotrop liofilizat, provenit din urina liofilizat, provenit din urina liofilizat, provenit din urina liofilizat, provenit din urina liofilizat, provenit din urina liofilizat, provenit din urina liofilizat, provenit din urina liofilizat, provenit din urina 
femelelor gestante. femelelor gestante. femelelor gestante. femelelor gestante. femelelor gestante. femelelor gestante. femelelor gestante. femelelor gestante. 
-- stimulează dezvoltareastimulează dezvoltareastimulează dezvoltareastimulează dezvoltareastimulează dezvoltareastimulează dezvoltareastimulează dezvoltareastimulează dezvoltarea aparatului genital mascul prin aparatului genital mascul prin aparatului genital mascul prin aparatului genital mascul prin aparatului genital mascul prin aparatului genital mascul prin aparatului genital mascul prin aparatului genital mascul prin 
secresecresecresecresecresecresecresecreţţia mărită de androgeni ia mărită de androgeni ia mărită de androgeni ia mărită de androgeni ia mărită de androgeni ia mărită de androgeni ia mărită de androgeni ia mărită de androgeni şşi, a aparatului genital femel, i, a aparatului genital femel, i, a aparatului genital femel, i, a aparatului genital femel, i, a aparatului genital femel, i, a aparatului genital femel, i, a aparatului genital femel, i, a aparatului genital femel, 
prin prelungirea fazei luteale. prin prelungirea fazei luteale. prin prelungirea fazei luteale. prin prelungirea fazei luteale. prin prelungirea fazei luteale. prin prelungirea fazei luteale. prin prelungirea fazei luteale. prin prelungirea fazei luteale. 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: călduri anovulatorii călduri anovulatorii călduri anovulatorii călduri anovulatorii călduri anovulatorii călduri anovulatorii călduri anovulatorii călduri anovulatorii, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chişşti ovarieni, hipogalaxie, ti ovarieni, hipogalaxie, ti ovarieni, hipogalaxie, ti ovarieni, hipogalaxie, ti ovarieni, hipogalaxie, ti ovarieni, hipogalaxie, ti ovarieni, hipogalaxie, ti ovarieni, hipogalaxie, 
nimfomanie.nimfomanie.nimfomanie.nimfomanie.nimfomanie.nimfomanie.nimfomanie.nimfomanie.

Prolan Prolan Prolan Prolan Prolan Prolan Prolan Prolan 
--------  preparat de extrahipofiză cu hormoni gonadotropi din urina   preparat de extrahipofiză cu hormoni gonadotropi din urina   preparat de extrahipofiză cu hormoni gonadotropi din urina   preparat de extrahipofiză cu hormoni gonadotropi din urina   preparat de extrahipofiză cu hormoni gonadotropi din urina   preparat de extrahipofiză cu hormoni gonadotropi din urina   preparat de extrahipofiză cu hormoni gonadotropi din urina   preparat de extrahipofiză cu hormoni gonadotropi din urina 
unor femele gestante până unor femele gestante până unor femele gestante până unor femele gestante până unor femele gestante până unor femele gestante până unor femele gestante până unor femele gestante până îîîîîîîîn luna a 3n luna a 3n luna a 3n luna a 3n luna a 3n luna a 3n luna a 3n luna a 3--------a de gestaa de gestaa de gestaa de gestaa de gestaa de gestaa de gestaa de gestaţţie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.

Prolan EProlan EProlan EProlan EProlan EProlan EProlan EProlan E
-------- flacoane de la flacoane de la flacoane de la flacoane de la flacoane de la flacoane de la flacoane de la flacoane de la 1 la 10.000 U.I.,1 la 10.000 U.I.,1 la 10.000 U.I.,1 la 10.000 U.I.,1 la 10.000 U.I.,1 la 10.000 U.I.,1 la 10.000 U.I.,1 la 10.000 U.I., având având având având având având având având îîîîîîîîn plus concentran plus concentran plus concentran plus concentran plus concentran plus concentran plus concentran plus concentraţţii ii ii ii ii ii ii ii 
mari de LH mari de LH mari de LH mari de LH mari de LH mari de LH mari de LH mari de LH şşi un adaus de 3i un adaus de 3i un adaus de 3i un adaus de 3i un adaus de 3i un adaus de 3i un adaus de 3i un adaus de 30mg/ml 0mg/ml 0mg/ml 0mg/ml 0mg/ml 0mg/ml 0mg/ml 0mg/ml vitamină Evitamină Evitamină Evitamină Evitamină Evitamină Evitamină Evitamină E........

Prolan SProlan SProlan SProlan SProlan SProlan SProlan SProlan S
-------- îîîîîîîînlocuită vitamina E cu benzoat de estradiolnlocuită vitamina E cu benzoat de estradiolnlocuită vitamina E cu benzoat de estradiolnlocuită vitamina E cu benzoat de estradiolnlocuită vitamina E cu benzoat de estradiolnlocuită vitamina E cu benzoat de estradiolnlocuită vitamina E cu benzoat de estradiolnlocuită vitamina E cu benzoat de estradiol........



PraedynPraedynPraedynPraedynPraedynPraedynPraedynPraedyn
-- conconconconconconconconţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: gonadotropină corionică gonadotropină corionică gonadotropină corionică gonadotropină corionică gonadotropină corionică gonadotropină corionică gonadotropină corionică gonadotropină corionică. . . . . . . . 

-- stimulează ovula stimulează ovula stimulează ovula stimulează ovula stimulează ovula stimulează ovula stimulează ovula stimulează ovulaţţia ia ia ia ia ia ia ia şşi transformarea foliculilor i transformarea foliculilor i transformarea foliculilor i transformarea foliculilor i transformarea foliculilor i transformarea foliculilor i transformarea foliculilor i transformarea foliculilor îîîîîîîîn corp galben n corp galben n corp galben n corp galben n corp galben n corp galben n corp galben n corp galben 
şşi un component foliculostimulant FSH ce va induce i un component foliculostimulant FSH ce va induce i un component foliculostimulant FSH ce va induce i un component foliculostimulant FSH ce va induce i un component foliculostimulant FSH ce va induce i un component foliculostimulant FSH ce va induce i un component foliculostimulant FSH ce va induce i un component foliculostimulant FSH ce va induce 
maturarea foliculilor maturarea foliculilor maturarea foliculilor maturarea foliculilor maturarea foliculilor maturarea foliculilor maturarea foliculilor maturarea foliculilor şşi instalarea căldurilori instalarea căldurilori instalarea căldurilori instalarea căldurilori instalarea căldurilori instalarea căldurilori instalarea căldurilori instalarea căldurilor........

Serul de iapă gestantă Serul de iapă gestantă Serul de iapă gestantă Serul de iapă gestantă Serul de iapă gestantă Serul de iapă gestantă Serul de iapă gestantă Serul de iapă gestantă (S.I.G.)(S.I.G.)(S.I.G.)(S.I.G.)(S.I.G.)(S.I.G.)(S.I.G.)(S.I.G.)
-- conconconconconconconconţţine FSH produs de placentă la ine FSH produs de placentă la ine FSH produs de placentă la ine FSH produs de placentă la ine FSH produs de placentă la ine FSH produs de placentă la ine FSH produs de placentă la ine FSH produs de placentă la 4040404040404040--------120 zile120 zile120 zile120 zile120 zile120 zile120 zile120 zile de gestade gestade gestade gestade gestade gestade gestade gestaţţie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.

-- s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c. îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: anafrodisie anafrodisie anafrodisie anafrodisie anafrodisie anafrodisie anafrodisie anafrodisie, , , , , , , , călduri călduri călduri călduri călduri călduri călduri călduri şşterse anovulatorii, la terse anovulatorii, la terse anovulatorii, la terse anovulatorii, la terse anovulatorii, la terse anovulatorii, la terse anovulatorii, la terse anovulatorii, la găini pentru găini pentru găini pentru găini pentru găini pentru găini pentru găini pentru găini pentru 
stimularea ouatului.stimularea ouatului.stimularea ouatului.stimularea ouatului.stimularea ouatului.stimularea ouatului.stimularea ouatului.stimularea ouatului.

SerigonSerigonSerigonSerigonSerigonSerigonSerigonSerigon
-------- pulbere liofilizată pulbere liofilizată pulbere liofilizată pulbere liofilizată pulbere liofilizată pulbere liofilizată pulbere liofilizată pulbere liofilizată, d, d, d, d, d, d, d, derivată din Serivată din Serivată din Serivată din Serivată din Serivată din Serivată din Serivată din S.I.G. .I.G. .I.G. .I.G. .I.G. .I.G. .I.G. .I.G. 

FolligonFolligonFolligonFolligonFolligonFolligonFolligonFolligon
-- gonadotrop, stimulant al gonadelor la masculi gonadotrop, stimulant al gonadelor la masculi gonadotrop, stimulant al gonadelor la masculi gonadotrop, stimulant al gonadelor la masculi gonadotrop, stimulant al gonadelor la masculi gonadotrop, stimulant al gonadelor la masculi gonadotrop, stimulant al gonadelor la masculi gonadotrop, stimulant al gonadelor la masculi şşi femele,i femele,i femele,i femele,i femele,i femele,i femele,i femele,        

-- dezvoltă foliculii dezvoltă foliculii dezvoltă foliculii dezvoltă foliculii dezvoltă foliculii dezvoltă foliculii dezvoltă foliculii dezvoltă foliculii, l, l, l, l, l, l, l, la masculi stimulează spermatogenezaa masculi stimulează spermatogenezaa masculi stimulează spermatogenezaa masculi stimulează spermatogenezaa masculi stimulează spermatogenezaa masculi stimulează spermatogenezaa masculi stimulează spermatogenezaa masculi stimulează spermatogeneza........



ACTH ACTH ACTH ACTH ACTH ACTH ACTH ACTH (Adenocorticotrop, Corticotropin, Procortan)(Adenocorticotrop, Corticotropin, Procortan)
-- rol rol rol rol rol rol rol rol îîîîîîîîn stimularea corticosuprarenalei care secretă cortizonn stimularea corticosuprarenalei care secretă cortizonn stimularea corticosuprarenalei care secretă cortizonn stimularea corticosuprarenalei care secretă cortizonn stimularea corticosuprarenalei care secretă cortizonn stimularea corticosuprarenalei care secretă cortizonn stimularea corticosuprarenalei care secretă cortizonn stimularea corticosuprarenalei care secretă cortizon........

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: artrite artrite artrite artrite artrite artrite artrite artrite, t, t, t, t, t, t, t, tenosinovite, furbuenosinovite, furbuenosinovite, furbuenosinovite, furbuenosinovite, furbuenosinovite, furbuenosinovite, furbuenosinovite, furburărărărărărărără, acetonemie., acetonemie., acetonemie., acetonemie., acetonemie., acetonemie., acetonemie., acetonemie.         

-- măresc excitabilitatea SNC măresc excitabilitatea SNC măresc excitabilitatea SNC măresc excitabilitatea SNC măresc excitabilitatea SNC măresc excitabilitatea SNC măresc excitabilitatea SNC măresc excitabilitatea SNC, i, i, i, i, i, i, i, induc hipertensiune sanguină nduc hipertensiune sanguină nduc hipertensiune sanguină nduc hipertensiune sanguină nduc hipertensiune sanguină nduc hipertensiune sanguină nduc hipertensiune sanguină nduc hipertensiune sanguină 
(datori(datori(datori(datori(datori(datori(datori(datorită retă retă retă retă retă retă retă reţţinerii clorurii de sodiu inerii clorurii de sodiu inerii clorurii de sodiu inerii clorurii de sodiu inerii clorurii de sodiu inerii clorurii de sodiu inerii clorurii de sodiu inerii clorurii de sodiu îîîîîîîîn n n n n n n n ţţesuturi, ca urmare a esuturi, ca urmare a esuturi, ca urmare a esuturi, ca urmare a esuturi, ca urmare a esuturi, ca urmare a esuturi, ca urmare a esuturi, ca urmare a 
secresecresecresecresecresecresecresecreţţiei de mineralocorticoizi).iei de mineralocorticoizi).iei de mineralocorticoizi).iei de mineralocorticoizi).iei de mineralocorticoizi).iei de mineralocorticoizi).iei de mineralocorticoizi).iei de mineralocorticoizi).

Cortrosin depot Cortrosin depot Cortrosin depot Cortrosin depot Cortrosin depot Cortrosin depot Cortrosin depot Cortrosin depot (Sinachten Depot)(Sinachten Depot)
-- polipeptid de sinteză polipeptid de sinteză polipeptid de sinteză polipeptid de sinteză polipeptid de sinteză polipeptid de sinteză polipeptid de sinteză polipeptid de sinteză, din 24 aminoacizi din ACTH uman. , din 24 aminoacizi din ACTH uman. , din 24 aminoacizi din ACTH uman. , din 24 aminoacizi din ACTH uman. , din 24 aminoacizi din ACTH uman. , din 24 aminoacizi din ACTH uman. , din 24 aminoacizi din ACTH uman. , din 24 aminoacizi din ACTH uman. 

-- activitate 24 hactivitate 24 hactivitate 24 hactivitate 24 hactivitate 24 hactivitate 24 hactivitate 24 hactivitate 24 h datorită fosfatului de zinc pe care  datorită fosfatului de zinc pe care  datorită fosfatului de zinc pe care  datorită fosfatului de zinc pe care  datorită fosfatului de zinc pe care  datorită fosfatului de zinc pe care  datorită fosfatului de zinc pe care  datorită fosfatului de zinc pe care îîîîîîîîl conl conl conl conl conl conl conl conţţine. ine. ine. ine. ine. ine. ine. ine. 

-- se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i.m..m..m..m..m..m..m..m.



Gonadotropinele posthipofizareGonadotropinele posthipofizareGonadotropinele posthipofizareGonadotropinele posthipofizareGonadotropinele posthipofizareGonadotropinele posthipofizareGonadotropinele posthipofizareGonadotropinele posthipofizare



ConConConConConConConConţţin in in in in in in in ocitocinăocitocinăocitocinăocitocinăocitocinăocitocinăocitocinăocitocină ce stimulează uterul prin contracce stimulează uterul prin contracce stimulează uterul prin contracce stimulează uterul prin contracce stimulează uterul prin contracce stimulează uterul prin contracce stimulează uterul prin contracce stimulează uterul prin contracţţie ie ie ie ie ie ie ie şşi i i i i i i i 
vasopresină vasopresină vasopresină vasopresină vasopresină vasopresină vasopresină vasopresină (pitressi(pitressi(pitressi(pitressi(pitressi(pitressi(pitressi(pitressinănănănănănănănă) cu rol ) cu rol ) cu rol ) cu rol ) cu rol ) cu rol ) cu rol ) cu rol îîîîîîîîn stimularea mun stimularea mun stimularea mun stimularea mun stimularea mun stimularea mun stimularea mun stimularea muşşchilor chilor chilor chilor chilor chilor chilor chilor 
vasculari, cu excepvasculari, cu excepvasculari, cu excepvasculari, cu excepvasculari, cu excepvasculari, cu excepvasculari, cu excepvasculari, cu excepţţia celor din vasele renale. ia celor din vasele renale. ia celor din vasele renale. ia celor din vasele renale. ia celor din vasele renale. ia celor din vasele renale. ia celor din vasele renale. ia celor din vasele renale. 

Are rol antidiuretic.Are rol antidiuretic.Are rol antidiuretic.Are rol antidiuretic.Are rol antidiuretic.Are rol antidiuretic.Are rol antidiuretic.Are rol antidiuretic.

Antidiuretin (Desmopressine)Antidiuretin (Desmopressine)Antidiuretin (Desmopressine)Antidiuretin (Desmopressine)Antidiuretin (Desmopressine)Antidiuretin (Desmopressine)Antidiuretin (Desmopressine)Antidiuretin (Desmopressine)
-- analog sintetic al ADH analog sintetic al ADH analog sintetic al ADH analog sintetic al ADH analog sintetic al ADH analog sintetic al ADH analog sintetic al ADH analog sintetic al ADH--------ului natural. ului natural. ului natural. ului natural. ului natural. ului natural. ului natural. ului natural. 

-- produce efect de lungă durată produce efect de lungă durată produce efect de lungă durată produce efect de lungă durată produce efect de lungă durată produce efect de lungă durată produce efect de lungă durată produce efect de lungă durată, , , , , , , , 

-- utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat îîîîîîîîn diabetul insipid, prin instalan diabetul insipid, prin instalan diabetul insipid, prin instalan diabetul insipid, prin instalan diabetul insipid, prin instalan diabetul insipid, prin instalan diabetul insipid, prin instalan diabetul insipid, prin instalaţţii nazale.ii nazale.ii nazale.ii nazale.ii nazale.ii nazale.ii nazale.ii nazale.



Ocitocina Ocitocina Ocitocina Ocitocina Ocitocina Ocitocina Ocitocina Ocitocina (Pitocina)(Pitocina)
-- acacacacacacacacţţiune predominantă asupra uterului pe care iune predominantă asupra uterului pe care iune predominantă asupra uterului pe care iune predominantă asupra uterului pe care iune predominantă asupra uterului pe care iune predominantă asupra uterului pe care iune predominantă asupra uterului pe care iune predominantă asupra uterului pe care îîîîîîîîl stimulează l stimulează l stimulează l stimulează l stimulează l stimulează l stimulează l stimulează 
îîîîîîîîn ultima parte a gestan ultima parte a gestan ultima parte a gestan ultima parte a gestan ultima parte a gestan ultima parte a gestan ultima parte a gestan ultima parte a gestaţţiei iei iei iei iei iei iei iei îîîîîîîînaintea fătăriinaintea fătăriinaintea fătăriinaintea fătăriinaintea fătăriinaintea fătăriinaintea fătăriinaintea fătării. . . . . . . . 
-- un produs sintetic analog este un produs sintetic analog este un produs sintetic analog este un produs sintetic analog este un produs sintetic analog este un produs sintetic analog este un produs sintetic analog este un produs sintetic analog este Ocitocina S Ocitocina S Ocitocina S Ocitocina S Ocitocina S Ocitocina S Ocitocina S Ocitocina S (Syntocyna).(Syntocyna).
-- efect de stimulare asupra uterului, cu acefect de stimulare asupra uterului, cu acefect de stimulare asupra uterului, cu acefect de stimulare asupra uterului, cu acefect de stimulare asupra uterului, cu acefect de stimulare asupra uterului, cu acefect de stimulare asupra uterului, cu acefect de stimulare asupra uterului, cu acţţiune rapidăiune rapidăiune rapidăiune rapidăiune rapidăiune rapidăiune rapidăiune rapidă........

Presoxin Presoxin Presoxin Presoxin Presoxin Presoxin Presoxin Presoxin (glanduitrin)(glanduitrin)
-- extract apos de hipofiză posterioară extract apos de hipofiză posterioară extract apos de hipofiză posterioară extract apos de hipofiză posterioară extract apos de hipofiză posterioară extract apos de hipofiză posterioară extract apos de hipofiză posterioară extract apos de hipofiză posterioară,,,,,,,,
-- conconconconconconconconţţine ocitocină ine ocitocină ine ocitocină ine ocitocină ine ocitocină ine ocitocină ine ocitocină ine ocitocină şşi vasopresinăi vasopresinăi vasopresinăi vasopresinăi vasopresinăi vasopresinăi vasopresinăi vasopresină
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: ovoretenovoretenovoretenovoretenovoretenovoretenovoretenovoretenţţie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, îîîîîîîîn doză de n doză de n doză de n doză de n doză de n doză de n doză de n doză de 1ml/1ml/1ml/1ml/1ml/1ml/1ml/1ml/găină găină găină găină găină găină găină găină şşi i i i i i i i îîîîîîîîn prolaps uterin. n prolaps uterin. n prolaps uterin. n prolaps uterin. n prolaps uterin. n prolaps uterin. n prolaps uterin. n prolaps uterin. 

Contraindicat: Contraindicat: Contraindicat: Contraindicat: Contraindicat: Contraindicat: Contraindicat: Contraindicat: 
distocii prin exces de volum distocii prin exces de volum distocii prin exces de volum distocii prin exces de volum distocii prin exces de volum distocii prin exces de volum distocii prin exces de volum distocii prin exces de volum şşi la animalele gestante.i la animalele gestante.i la animalele gestante.i la animalele gestante.i la animalele gestante.i la animalele gestante.i la animalele gestante.i la animalele gestante.



Preparate suprarenalienePreparate suprarenalienePreparate suprarenalienePreparate suprarenalienePreparate suprarenalienePreparate suprarenalienePreparate suprarenalienePreparate suprarenaliene



AdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalinaAdrenalina
-- secretată de medulosuprarenală secretată de medulosuprarenală secretată de medulosuprarenală secretată de medulosuprarenală secretată de medulosuprarenală secretată de medulosuprarenală secretată de medulosuprarenală secretată de medulosuprarenală. . . . . . . . 

-- corticosuprarenala elaborează corticoizi corticosuprarenala elaborează corticoizi corticosuprarenala elaborează corticoizi corticosuprarenala elaborează corticoizi corticosuprarenala elaborează corticoizi corticosuprarenala elaborează corticoizi corticosuprarenala elaborează corticoizi corticosuprarenala elaborează corticoizi, , , , , , , , 

-- cei mai reprezentativi: corticosteronul cei mai reprezentativi: corticosteronul cei mai reprezentativi: corticosteronul cei mai reprezentativi: corticosteronul cei mai reprezentativi: corticosteronul cei mai reprezentativi: corticosteronul cei mai reprezentativi: corticosteronul cei mai reprezentativi: corticosteronul şşi glucocorticoizii de tip i glucocorticoizii de tip i glucocorticoizii de tip i glucocorticoizii de tip i glucocorticoizii de tip i glucocorticoizii de tip i glucocorticoizii de tip i glucocorticoizii de tip 
cortizon, dezoxicortizon (mineralocorticoizi) cortizon, dezoxicortizon (mineralocorticoizi) cortizon, dezoxicortizon (mineralocorticoizi) cortizon, dezoxicortizon (mineralocorticoizi) cortizon, dezoxicortizon (mineralocorticoizi) cortizon, dezoxicortizon (mineralocorticoizi) cortizon, dezoxicortizon (mineralocorticoizi) cortizon, dezoxicortizon (mineralocorticoizi) şşi compui compui compui compui compui compui compui compuşşii ii ii ii ii ii ii ii 
cetosteroidici.cetosteroidici.cetosteroidici.cetosteroidici.cetosteroidici.cetosteroidici.cetosteroidici.cetosteroidici.

Glucocorticoizii Glucocorticoizii Glucocorticoizii Glucocorticoizii Glucocorticoizii Glucocorticoizii Glucocorticoizii Glucocorticoizii 
-- ca: antiflogistic, antianafilactici, antireumatismali, ca: antiflogistic, antianafilactici, antireumatismali, ca: antiflogistic, antianafilactici, antireumatismali, ca: antiflogistic, antianafilactici, antireumatismali, ca: antiflogistic, antianafilactici, antireumatismali, ca: antiflogistic, antianafilactici, antireumatismali, ca: antiflogistic, antianafilactici, antireumatismali, ca: antiflogistic, antianafilactici, antireumatismali, 
antihipoglicemianantihipoglicemianantihipoglicemianantihipoglicemianantihipoglicemianantihipoglicemianantihipoglicemianantihipoglicemianţţi, i, i, i, i, i, i, i, îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: acetonemie, furbuacetonemie, furbuacetonemie, furbuacetonemie, furbuacetonemie, furbuacetonemie, furbuacetonemie, furbuacetonemie, furburărărărărărărără, oftalmii., oftalmii., oftalmii., oftalmii., oftalmii., oftalmii., oftalmii., oftalmii.

Acetatul de cortizon Acetatul de cortizon Acetatul de cortizon Acetatul de cortizon Acetatul de cortizon Acetatul de cortizon Acetatul de cortizon Acetatul de cortizon (Cortisone)(Cortisone)
-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, a, a, a, a, a, a, a, amorfămorfămorfămorfămorfămorfămorfămorfă, , , , , , , , 

-- insolubilă  insolubilă  insolubilă  insolubilă  insolubilă  insolubilă  insolubilă  insolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. E. E. E. E. E. E. E. Este oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinală. S. S. S. S. S. S. S. Se păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la Separanda.Separanda.Separanda.Separanda.Separanda.Separanda.Separanda.Separanda.



Hidrocortizonul Hidrocortizonul Hidrocortizonul Hidrocortizonul Hidrocortizonul Hidrocortizonul Hidrocortizonul Hidrocortizonul 
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, c, c, c, c, c, c, c, cristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalină, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, a, a, a, a, a, a, a, amarămarămarămarămarămarămarămară, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă 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. . . . . . . . 
Alte produse:Alte produse:Alte produse:Alte produse:Alte produse:Alte produse:Alte produse:Alte produse:
Hidrocorton, Cortisol, Synthacort, Dermacortin.Hidrocorton, Cortisol, Synthacort, Dermacortin.Hidrocorton, Cortisol, Synthacort, Dermacortin.Hidrocorton, Cortisol, Synthacort, Dermacortin.Hidrocorton, Cortisol, Synthacort, Dermacortin.Hidrocorton, Cortisol, Synthacort, Dermacortin.Hidrocorton, Cortisol, Synthacort, Dermacortin.Hidrocorton, Cortisol, Synthacort, Dermacortin.

BixtonimBixtonimBixtonimBixtonimBixtonimBixtonimBixtonimBixtonim
-------- conconconconconconconconţţine 2% ine 2% ine 2% ine 2% ine 2% ine 2% ine 2% ine 2% hidrocortizon, efedrihidrocortizon, efedrihidrocortizon, efedrihidrocortizon, efedrihidrocortizon, efedrihidrocortizon, efedrihidrocortizon, efedrihidrocortizon, efedrinănănănănănănănă, n, n, n, n, n, n, n, nafazolinăafazolinăafazolinăafazolinăafazolinăafazolinăafazolinăafazolină........
CorticinCorticinCorticinCorticinCorticinCorticinCorticinCorticin -------- unguent oftalmic cu cortizon unguent oftalmic cu cortizon unguent oftalmic cu cortizon unguent oftalmic cu cortizon unguent oftalmic cu cortizon unguent oftalmic cu cortizon unguent oftalmic cu cortizon unguent oftalmic cu cortizon şşi bacitracinăi bacitracinăi bacitracinăi bacitracinăi bacitracinăi bacitracinăi bacitracinăi bacitracină........
Se utilizează Se utilizează Se utilizează Se utilizează Se utilizează Se utilizează Se utilizează Se utilizează îîîîîîîîn alergii, artrite, insuficienn alergii, artrite, insuficienn alergii, artrite, insuficienn alergii, artrite, insuficienn alergii, artrite, insuficienn alergii, artrite, insuficienn alergii, artrite, insuficienn alergii, artrite, insuficienţţă suprarenaliană ă suprarenaliană ă suprarenaliană ă suprarenaliană ă suprarenaliană ă suprarenaliană ă suprarenaliană ă suprarenaliană 
acutăacutăacutăacutăacutăacutăacutăacută, colaps cardiovascular., colaps cardiovascular., colaps cardiovascular., colaps cardiovascular., colaps cardiovascular., colaps cardiovascular., colaps cardiovascular., colaps cardiovascular.

Prednisol Prednisol Prednisol Prednisol Prednisol Prednisol Prednisol Prednisol (Supercortil, Contarcyl, Ultracorten) (Supercortil, Contarcyl, Ultracorten) 
-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, alblblblblblblblb--------gălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuie, i, i, i, i, i, i, i, insipidă ce devine amarănsipidă ce devine amarănsipidă ce devine amarănsipidă ce devine amarănsipidă ce devine amarănsipidă ce devine amarănsipidă ce devine amarănsipidă ce devine amară,,,,,,,,
-- insolubilă  insolubilă  insolubilă  insolubilă  insolubilă  insolubilă  insolubilă  insolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, o, o, o, o, o, o, o, oficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinală. . . . . . . . 
-- se cunoase cunoase cunoase cunoase cunoase cunoase cunoase cunoaşşte te te te te te te te şşi i i i i i i i acetatul de prednisolacetatul de prednisolacetatul de prednisolacetatul de prednisolacetatul de prednisolacetatul de prednisolacetatul de prednisolacetatul de prednisol........
-- ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca: antiinflamator antiinflamator antiinflamator antiinflamator antiinflamator antiinflamator antiinflamator antiinflamator şşi antialergic, i antialergic, i antialergic, i antialergic, i antialergic, i antialergic, i antialergic, i antialergic, 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: reumatismulreumatismulreumatismulreumatismulreumatismulreumatismulreumatismulreumatismul poliartritic, miozite, pneumopatii, oftalmii.poliartritic, miozite, pneumopatii, oftalmii.poliartritic, miozite, pneumopatii, oftalmii.poliartritic, miozite, pneumopatii, oftalmii.poliartritic, miozite, pneumopatii, oftalmii.poliartritic, miozite, pneumopatii, oftalmii.poliartritic, miozite, pneumopatii, oftalmii.poliartritic, miozite, pneumopatii, oftalmii.



Prednisolon Prednisolon Prednisolon Prednisolon Prednisolon Prednisolon Prednisolon Prednisolon (Supracortizol, Hostacortin H)(Supracortizol, Hostacortin H)
-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, i, i, i, i, i, i, i, insipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidă, a, a, a, a, a, a, a, amarămarămarămarămarămarămarămară, i, i, i, i, i, i, i, insolubilănsolubilănsolubilănsolubilănsolubilănsolubilănsolubilănsolubilă........

Superprednol Superprednol Superprednol Superprednol Superprednol Superprednol Superprednol Superprednol (Decadron, Milicortene, Dexametason)(Decadron, Milicortene, Dexametason)
-- se administrează oral  se administrează oral  se administrează oral  se administrează oral  se administrează oral  se administrează oral  se administrează oral  se administrează oral şşi injectabil i injectabil i injectabil i injectabil i injectabil i injectabil i injectabil i injectabil 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: afecafecafecafecafecafecafecafecţţiuni reumatismale, rinite, edeme laringiene, urticarie, iuni reumatismale, rinite, edeme laringiene, urticarie, iuni reumatismale, rinite, edeme laringiene, urticarie, iuni reumatismale, rinite, edeme laringiene, urticarie, iuni reumatismale, rinite, edeme laringiene, urticarie, iuni reumatismale, rinite, edeme laringiene, urticarie, iuni reumatismale, rinite, edeme laringiene, urticarie, iuni reumatismale, rinite, edeme laringiene, urticarie, 
eczeme, toxiemii, acetonemii eczeme, toxiemii, acetonemii eczeme, toxiemii, acetonemii eczeme, toxiemii, acetonemii eczeme, toxiemii, acetonemii eczeme, toxiemii, acetonemii eczeme, toxiemii, acetonemii eczeme, toxiemii, acetonemii şşi oftalmologie sol. 1i oftalmologie sol. 1i oftalmologie sol. 1i oftalmologie sol. 1i oftalmologie sol. 1i oftalmologie sol. 1i oftalmologie sol. 1i oftalmologie sol. 1‰‰‰‰‰‰‰‰........

Triamcinolon Triamcinolon Triamcinolon Triamcinolon Triamcinolon Triamcinolon Triamcinolon Triamcinolon (Volon, Kenacort)(Volon, Kenacort)
-------- glucocorticoid sintetic asemănător cu superprednolul glucocorticoid sintetic asemănător cu superprednolul glucocorticoid sintetic asemănător cu superprednolul glucocorticoid sintetic asemănător cu superprednolul glucocorticoid sintetic asemănător cu superprednolul glucocorticoid sintetic asemănător cu superprednolul glucocorticoid sintetic asemănător cu superprednolul glucocorticoid sintetic asemănător cu superprednolul........

Are acAre acAre acAre acAre acAre acAre acAre acţţiune antiinflamatoare iune antiinflamatoare iune antiinflamatoare iune antiinflamatoare iune antiinflamatoare iune antiinflamatoare iune antiinflamatoare iune antiinflamatoare şşi antialergicăi antialergicăi antialergicăi antialergicăi antialergicăi antialergicăi antialergicăi antialergică........

Fluocinolon Fluocinolon Fluocinolon Fluocinolon Fluocinolon Fluocinolon Fluocinolon Fluocinolon 
-- glucocorticoid fluorinat, glucocorticoid fluorinat, glucocorticoid fluorinat, glucocorticoid fluorinat, glucocorticoid fluorinat, glucocorticoid fluorinat, glucocorticoid fluorinat, glucocorticoid fluorinat, 

-- acacacacacacacacţţiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: antiinflamatoare antiinflamatoare antiinflamatoare antiinflamatoare antiinflamatoare antiinflamatoare antiinflamatoare antiinflamatoare, a, a, a, a, a, a, a, antipruriginoasăntipruriginoasăntipruriginoasăntipruriginoasăntipruriginoasăntipruriginoasăntipruriginoasăntipruriginoasă, a, a, a, a, a, a, a, antialergicăntialergicăntialergicăntialergicăntialergicăntialergicăntialergicăntialergică........



Mineralocorticoizi Mineralocorticoizi Mineralocorticoizi Mineralocorticoizi Mineralocorticoizi Mineralocorticoizi Mineralocorticoizi Mineralocorticoizi 
-- influeninflueninflueninflueninflueninflueninflueninfluenţţeazăeazăeazăeazăeazăeazăeazăează:::::::: metabolismul hidroionic al organismului, metabolismul hidroionic al organismului, metabolismul hidroionic al organismului, metabolismul hidroionic al organismului, metabolismul hidroionic al organismului, metabolismul hidroionic al organismului, metabolismul hidroionic al organismului, metabolismul hidroionic al organismului, 
-- rererererererereţţin:in:in:in:in:in:in:in: sodiul, clorul sodiul, clorul sodiul, clorul sodiul, clorul sodiul, clorul sodiul, clorul sodiul, clorul sodiul, clorul şşi apa. i apa. i apa. i apa. i apa. i apa. i apa. i apa. 
-- cei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importanţţi pentru medicina veterinarăi pentru medicina veterinarăi pentru medicina veterinarăi pentru medicina veterinarăi pentru medicina veterinarăi pentru medicina veterinarăi pentru medicina veterinarăi pentru medicina veterinară........

Mincortid Mincortid Mincortid Mincortid Mincortid Mincortid Mincortid Mincortid (DOCA, Decorten, Cortenyl)(DOCA, Decorten, Cortenyl)
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, i, i, i, i, i, i, i, insipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidă, a, a, a, a, a, a, a, aproape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 
-- mineralocorticoid sintetic fără ac mineralocorticoid sintetic fără ac mineralocorticoid sintetic fără ac mineralocorticoid sintetic fără ac mineralocorticoid sintetic fără ac mineralocorticoid sintetic fără ac mineralocorticoid sintetic fără ac mineralocorticoid sintetic fără acţţiune glucocorticoidăiune glucocorticoidăiune glucocorticoidăiune glucocorticoidăiune glucocorticoidăiune glucocorticoidăiune glucocorticoidăiune glucocorticoidă. . . . . . . . 
-- acacacacacacacacţţiunea de bazăiunea de bazăiunea de bazăiunea de bazăiunea de bazăiunea de bazăiunea de bazăiunea de bază = metabolizarea apei = metabolizarea apei = metabolizarea apei = metabolizarea apei = metabolizarea apei = metabolizarea apei = metabolizarea apei = metabolizarea apei şşi a electrolii a electrolii a electrolii a electrolii a electrolii a electrolii a electrolii a electroliţţilor. ilor. ilor. ilor. ilor. ilor. ilor. ilor. 
-- favorizează reten favorizează reten favorizează reten favorizează reten favorizează reten favorizează reten favorizează reten favorizează retenţţia sodiului, ia sodiului, ia sodiului, ia sodiului, ia sodiului, ia sodiului, ia sodiului, ia sodiului, clorurilor, apei, clorurilor, apei, clorurilor, apei, clorurilor, apei, clorurilor, apei, clorurilor, apei, clorurilor, apei, clorurilor, apei, 
-- intensifică eliminarea potasiului intensifică eliminarea potasiului intensifică eliminarea potasiului intensifică eliminarea potasiului intensifică eliminarea potasiului intensifică eliminarea potasiului intensifică eliminarea potasiului intensifică eliminarea potasiului........
-- rol rol rol rol rol rol rol rol îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: corectarea metabolismului hidroionic dereglat, corectarea metabolismului hidroionic dereglat, corectarea metabolismului hidroionic dereglat, corectarea metabolismului hidroionic dereglat, corectarea metabolismului hidroionic dereglat, corectarea metabolismului hidroionic dereglat, corectarea metabolismului hidroionic dereglat, corectarea metabolismului hidroionic dereglat, 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienţţe renale,e renale,e renale,e renale,e renale,e renale,e renale,e renale, activitate hipertensivă activitate hipertensivă activitate hipertensivă activitate hipertensivă activitate hipertensivă activitate hipertensivă activitate hipertensivă activitate hipertensivă. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: şşoc operator, traumatic sau obstetrical.oc operator, traumatic sau obstetrical.oc operator, traumatic sau obstetrical.oc operator, traumatic sau obstetrical.oc operator, traumatic sau obstetrical.oc operator, traumatic sau obstetrical.oc operator, traumatic sau obstetrical.oc operator, traumatic sau obstetrical.



Produse antidiabeticeProduse antidiabeticeProduse antidiabeticeProduse antidiabeticeProduse antidiabeticeProduse antidiabeticeProduse antidiabeticeProduse antidiabetice



InsulinaInsulinaInsulinaInsulinaInsulinaInsulinaInsulinaInsulina
-- se produce se produce se produce se produce se produce se produce se produce se produce îîîîîîîîn pancreas,n pancreas,n pancreas,n pancreas,n pancreas,n pancreas,n pancreas,n pancreas, cu structură polipeptidică cu structură polipeptidică cu structură polipeptidică cu structură polipeptidică cu structură polipeptidică cu structură polipeptidică cu structură polipeptidică cu structură polipeptidică,,,,,,,,
-- intervine intervine intervine intervine intervine intervine intervine intervine îîîîîîîîn metabolismul glucidic,n metabolismul glucidic,n metabolismul glucidic,n metabolismul glucidic,n metabolismul glucidic,n metabolismul glucidic,n metabolismul glucidic,n metabolismul glucidic,        
-- favorizează formarea glicogenului favorizează formarea glicogenului favorizează formarea glicogenului favorizează formarea glicogenului favorizează formarea glicogenului favorizează formarea glicogenului favorizează formarea glicogenului favorizează formarea glicogenului, , , , , , , , 
-- inhibă efectul hiperglicemiant al anterohipofizei inhibă efectul hiperglicemiant al anterohipofizei inhibă efectul hiperglicemiant al anterohipofizei inhibă efectul hiperglicemiant al anterohipofizei inhibă efectul hiperglicemiant al anterohipofizei inhibă efectul hiperglicemiant al anterohipofizei inhibă efectul hiperglicemiant al anterohipofizei inhibă efectul hiperglicemiant al anterohipofizei........
-- îîîîîîîîn scăderea cetonemiei n scăderea cetonemiei n scăderea cetonemiei n scăderea cetonemiei n scăderea cetonemiei n scăderea cetonemiei n scăderea cetonemiei n scăderea cetonemiei şşi restaurarea echilibrului acidobazic.i restaurarea echilibrului acidobazic.i restaurarea echilibrului acidobazic.i restaurarea echilibrului acidobazic.i restaurarea echilibrului acidobazic.i restaurarea echilibrului acidobazic.i restaurarea echilibrului acidobazic.i restaurarea echilibrului acidobazic.

InsulinInsulinInsulinInsulinInsulinInsulinInsulinInsulin--------novo novo novo novo novo novo novo novo 
-- fiole 10 ml ce confiole 10 ml ce confiole 10 ml ce confiole 10 ml ce confiole 10 ml ce confiole 10 ml ce confiole 10 ml ce confiole 10 ml ce conţţin insulină extrasă din pancreas de porc in insulină extrasă din pancreas de porc in insulină extrasă din pancreas de porc in insulină extrasă din pancreas de porc in insulină extrasă din pancreas de porc in insulină extrasă din pancreas de porc in insulină extrasă din pancreas de porc in insulină extrasă din pancreas de porc 
-- diferită de insulina umană prin ultimul aminoacid al lan diferită de insulina umană prin ultimul aminoacid al lan diferită de insulina umană prin ultimul aminoacid al lan diferită de insulina umană prin ultimul aminoacid al lan diferită de insulina umană prin ultimul aminoacid al lan diferită de insulina umană prin ultimul aminoacid al lan diferită de insulina umană prin ultimul aminoacid al lan diferită de insulina umană prin ultimul aminoacid al lanţţului Bului Bului Bului Bului Bului Bului Bului B

Kombinsulin Kombinsulin Kombinsulin Kombinsulin Kombinsulin Kombinsulin Kombinsulin Kombinsulin 
-------- flacoane de 400 U.I. ce conflacoane de 400 U.I. ce conflacoane de 400 U.I. ce conflacoane de 400 U.I. ce conflacoane de 400 U.I. ce conflacoane de 400 U.I. ce conflacoane de 400 U.I. ce conflacoane de 400 U.I. ce conţţin insulină porcină purificatăin insulină porcină purificatăin insulină porcină purificatăin insulină porcină purificatăin insulină porcină purificatăin insulină porcină purificatăin insulină porcină purificatăin insulină porcină purificată........

HGHGHGHGHGHGHGHG--------Insulin Insulin Insulin Insulin Insulin Insulin Insulin Insulin 
-------- flacoane de 10ml sau 400 U.I.flacoane de 10ml sau 400 U.I.flacoane de 10ml sau 400 U.I.flacoane de 10ml sau 400 U.I.flacoane de 10ml sau 400 U.I.flacoane de 10ml sau 400 U.I.flacoane de 10ml sau 400 U.I.flacoane de 10ml sau 400 U.I.

Izofan zincIzofan zincIzofan zincIzofan zincIzofan zincIzofan zincIzofan zincIzofan zinc--------insulinainsulinainsulinainsulinainsulinainsulinainsulinainsulina
-------- acacacacacacacacţţiunea cea mai lentăiunea cea mai lentăiunea cea mai lentăiunea cea mai lentăiunea cea mai lentăiunea cea mai lentăiunea cea mai lentăiunea cea mai lentă........



Sulfamide antidiabeticeSulfamide antidiabeticeSulfamide antidiabeticeSulfamide antidiabeticeSulfamide antidiabeticeSulfamide antidiabeticeSulfamide antidiabeticeSulfamide antidiabetice
Daonil, GlurenormDaonil, GlurenormDaonil, GlurenormDaonil, GlurenormDaonil, GlurenormDaonil, GlurenormDaonil, GlurenormDaonil, Glurenorm
-- îîîîîîîîşşi bazează activitatea pe stimularea celulelor betai bazează activitatea pe stimularea celulelor betai bazează activitatea pe stimularea celulelor betai bazează activitatea pe stimularea celulelor betai bazează activitatea pe stimularea celulelor betai bazează activitatea pe stimularea celulelor betai bazează activitatea pe stimularea celulelor betai bazează activitatea pe stimularea celulelor beta. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn cazul hipoglicemiilor grave provocate de insulină se n cazul hipoglicemiilor grave provocate de insulină se n cazul hipoglicemiilor grave provocate de insulină se n cazul hipoglicemiilor grave provocate de insulină se n cazul hipoglicemiilor grave provocate de insulină se n cazul hipoglicemiilor grave provocate de insulină se n cazul hipoglicemiilor grave provocate de insulină se n cazul hipoglicemiilor grave provocate de insulină se 
utilizează utilizează utilizează utilizează utilizează utilizează utilizează utilizează glucagonul.glucagonul.glucagonul.glucagonul.glucagonul.glucagonul.glucagonul.glucagonul.
-- hormon polipeptidic pancreatic hiperglicemiant produs de hormon polipeptidic pancreatic hiperglicemiant produs de hormon polipeptidic pancreatic hiperglicemiant produs de hormon polipeptidic pancreatic hiperglicemiant produs de hormon polipeptidic pancreatic hiperglicemiant produs de hormon polipeptidic pancreatic hiperglicemiant produs de hormon polipeptidic pancreatic hiperglicemiant produs de hormon polipeptidic pancreatic hiperglicemiant produs de 
celulele alfa.celulele alfa.celulele alfa.celulele alfa.celulele alfa.celulele alfa.celulele alfa.celulele alfa.



Preparate tiroidiene Preparate tiroidiene Preparate tiroidiene Preparate tiroidiene Preparate tiroidiene Preparate tiroidiene Preparate tiroidiene Preparate tiroidiene şşi tireostaticei tireostaticei tireostaticei tireostaticei tireostaticei tireostaticei tireostaticei tireostatice
-- îîîîîîîîn tiroidă există n tiroidă există n tiroidă există n tiroidă există n tiroidă există n tiroidă există n tiroidă există n tiroidă există 20% din iodul organic din organism, de20% din iodul organic din organism, de20% din iodul organic din organism, de20% din iodul organic din organism, de20% din iodul organic din organism, de20% din iodul organic din organism, de20% din iodul organic din organism, de20% din iodul organic din organism, deşşi i i i i i i i 
glanda reprezintă foarte puglanda reprezintă foarte puglanda reprezintă foarte puglanda reprezintă foarte puglanda reprezintă foarte puglanda reprezintă foarte puglanda reprezintă foarte puglanda reprezintă foarte puţţin din greutatea corporală in din greutatea corporală in din greutatea corporală in din greutatea corporală in din greutatea corporală in din greutatea corporală in din greutatea corporală in din greutatea corporală (0,02%). (0,02%). (0,02%). (0,02%). (0,02%). (0,02%). (0,02%). (0,02%). 
-- iodul iodul iodul iodul iodul iodul iodul iodul -------- element indispensabil funcelement indispensabil funcelement indispensabil funcelement indispensabil funcelement indispensabil funcelement indispensabil funcelement indispensabil funcelement indispensabil funcţţionării tiroideiionării tiroideiionării tiroideiionării tiroideiionării tiroideiionării tiroideiionării tiroideiionării tiroidei, p, p, p, p, p, p, p, pentru că entru că entru că entru că entru că entru că entru că entru că 
intră intră intră intră intră intră intră intră îîîîîîîîn compozin compozin compozin compozin compozin compozin compozin compoziţţia tiroxinei ia tiroxinei ia tiroxinei ia tiroxinei ia tiroxinei ia tiroxinei ia tiroxinei ia tiroxinei şşi diiodtirozinei, având i diiodtirozinei, având i diiodtirozinei, având i diiodtirozinei, având i diiodtirozinei, având i diiodtirozinei, având i diiodtirozinei, având i diiodtirozinei, având şşi alt rol i alt rol i alt rol i alt rol i alt rol i alt rol i alt rol i alt rol îîîîîîîîn n n n n n n n 
metabolism.metabolism.metabolism.metabolism.metabolism.metabolism.metabolism.metabolism.

TiroxinaTiroxinaTiroxinaTiroxinaTiroxinaTiroxinaTiroxinaTiroxina
-- extras prima dată din tiroidă extras prima dată din tiroidă extras prima dată din tiroidă extras prima dată din tiroidă extras prima dată din tiroidă extras prima dată din tiroidă extras prima dată din tiroidă extras prima dată din tiroidă, ulterior, ob, ulterior, ob, ulterior, ob, ulterior, ob, ulterior, ob, ulterior, ob, ulterior, ob, ulterior, obţţinut prin sintezăinut prin sintezăinut prin sintezăinut prin sintezăinut prin sintezăinut prin sintezăinut prin sintezăinut prin sinteză. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: hipotiroidism cu administrare parenterală sau orală hipotiroidism cu administrare parenterală sau orală hipotiroidism cu administrare parenterală sau orală hipotiroidism cu administrare parenterală sau orală hipotiroidism cu administrare parenterală sau orală hipotiroidism cu administrare parenterală sau orală hipotiroidism cu administrare parenterală sau orală hipotiroidism cu administrare parenterală sau orală........
-- ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca: stimulant al metabolismului celular, corectândustimulant al metabolismului celular, corectândustimulant al metabolismului celular, corectândustimulant al metabolismului celular, corectândustimulant al metabolismului celular, corectândustimulant al metabolismului celular, corectândustimulant al metabolismului celular, corectândustimulant al metabolismului celular, corectându--------l pe cel l pe cel l pe cel l pe cel l pe cel l pe cel l pe cel l pe cel 
glucidic glucidic glucidic glucidic glucidic glucidic glucidic glucidic şşi hidric, i hidric, i hidric, i hidric, i hidric, i hidric, i hidric, i hidric, îîîîîîîîn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienn insuficienţţe tiroidene,e tiroidene,e tiroidene,e tiroidene,e tiroidene,e tiroidene,e tiroidene,e tiroidene, mixedem mixedem mixedem mixedem mixedem mixedem mixedem mixedem, t, t, t, t, t, t, t, tulburări ulburări ulburări ulburări ulburări ulburări ulburări ulburări 
trofice ale fanerelor, trofice ale fanerelor, trofice ale fanerelor, trofice ale fanerelor, trofice ale fanerelor, trofice ale fanerelor, trofice ale fanerelor, trofice ale fanerelor, îîîîîîîîntârzieri ale dezvoltării psihomotoriintârzieri ale dezvoltării psihomotoriintârzieri ale dezvoltării psihomotoriintârzieri ale dezvoltării psihomotoriintârzieri ale dezvoltării psihomotoriintârzieri ale dezvoltării psihomotoriintârzieri ale dezvoltării psihomotoriintârzieri ale dezvoltării psihomotorii........

TriiodTriiodTriiodTriiodTriiodTriiodTriiodTriiod--------tironinatironinatironinatironinatironinatironinatironinatironina
-- aminoacid al tiroidei care are un atom de iod mai puaminoacid al tiroidei care are un atom de iod mai puaminoacid al tiroidei care are un atom de iod mai puaminoacid al tiroidei care are un atom de iod mai puaminoacid al tiroidei care are un atom de iod mai puaminoacid al tiroidei care are un atom de iod mai puaminoacid al tiroidei care are un atom de iod mai puaminoacid al tiroidei care are un atom de iod mai puţţin. in. in. in. in. in. in. in. 
-- ca preparat comercial se cunoaca preparat comercial se cunoaca preparat comercial se cunoaca preparat comercial se cunoaca preparat comercial se cunoaca preparat comercial se cunoaca preparat comercial se cunoaca preparat comercial se cunoaşşte: te: te: te: te: te: te: te: Tiroton Tiroton Tiroton Tiroton Tiroton Tiroton Tiroton Tiroton -------- intervine intervine intervine intervine intervine intervine intervine intervine îîîîîîîîn n n n n n n n 
metabolismul tisular metabolismul tisular metabolismul tisular metabolismul tisular metabolismul tisular metabolismul tisular metabolismul tisular metabolismul tisular şşi i i i i i i i îîîîîîîîn echilibrul hidric. n echilibrul hidric. n echilibrul hidric. n echilibrul hidric. n echilibrul hidric. n echilibrul hidric. n echilibrul hidric. n echilibrul hidric. 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienţţa tiroidei, cretinism, obezitate, mixedem. a tiroidei, cretinism, obezitate, mixedem. a tiroidei, cretinism, obezitate, mixedem. a tiroidei, cretinism, obezitate, mixedem. a tiroidei, cretinism, obezitate, mixedem. a tiroidei, cretinism, obezitate, mixedem. a tiroidei, cretinism, obezitate, mixedem. a tiroidei, cretinism, obezitate, mixedem. 



TyreotonTyreotonTyreotonTyreotonTyreotonTyreotonTyreotonTyreoton
-- amestec de triiodtironină  amestec de triiodtironină  amestec de triiodtironină  amestec de triiodtironină  amestec de triiodtironină  amestec de triiodtironină  amestec de triiodtironină  amestec de triiodtironină şşi levotirozinăi levotirozinăi levotirozinăi levotirozinăi levotirozinăi levotirozinăi levotirozinăi levotirozină. . . . . . . . 
-- eficace eficace eficace eficace eficace eficace eficace eficace îîîîîîîîn hipotiroidism.n hipotiroidism.n hipotiroidism.n hipotiroidism.n hipotiroidism.n hipotiroidism.n hipotiroidism.n hipotiroidism.
-- hipertiroidismul poate fi eliminat prin substanhipertiroidismul poate fi eliminat prin substanhipertiroidismul poate fi eliminat prin substanhipertiroidismul poate fi eliminat prin substanhipertiroidismul poate fi eliminat prin substanhipertiroidismul poate fi eliminat prin substanhipertiroidismul poate fi eliminat prin substanhipertiroidismul poate fi eliminat prin substanţţe tireostatice, e tireostatice, e tireostatice, e tireostatice, e tireostatice, e tireostatice, e tireostatice, e tireostatice, 
care dpdv chimic sunt derivacare dpdv chimic sunt derivacare dpdv chimic sunt derivacare dpdv chimic sunt derivacare dpdv chimic sunt derivacare dpdv chimic sunt derivacare dpdv chimic sunt derivacare dpdv chimic sunt derivaţţi de tiouree.i de tiouree.i de tiouree.i de tiouree.i de tiouree.i de tiouree.i de tiouree.i de tiouree.        
-- radicalul tiroureic inhibă secre radicalul tiroureic inhibă secre radicalul tiroureic inhibă secre radicalul tiroureic inhibă secre radicalul tiroureic inhibă secre radicalul tiroureic inhibă secre radicalul tiroureic inhibă secre radicalul tiroureic inhibă secreţţia de hormon tiroidian.ia de hormon tiroidian.ia de hormon tiroidian.ia de hormon tiroidian.ia de hormon tiroidian.ia de hormon tiroidian.ia de hormon tiroidian.ia de hormon tiroidian.

Metiltiouracil Metiltiouracil Metiltiouracil Metiltiouracil Metiltiouracil Metiltiouracil Metiltiouracil Metiltiouracil (Alkirol)(Alkirol)
-- se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşte te te te te te te te îîîîîîîîn boala Basedow n boala Basedow n boala Basedow n boala Basedow n boala Basedow n boala Basedow n boala Basedow n boala Basedow şşi adenomul tireotoxic. i adenomul tireotoxic. i adenomul tireotoxic. i adenomul tireotoxic. i adenomul tireotoxic. i adenomul tireotoxic. i adenomul tireotoxic. i adenomul tireotoxic. 
-- ssssssss--------a folosit pentru a folosit pentru a folosit pentru a folosit pentru a folosit pentru a folosit pentru a folosit pentru a folosit pentru îîîîîîîîngrăngrăngrăngrăngrăngrăngrăngrăşşarea porcilor area porcilor area porcilor area porcilor area porcilor area porcilor area porcilor area porcilor şşi păsărilori păsărilori păsărilori păsărilori păsărilori păsărilori păsărilori păsărilor........

Carbimazolul Carbimazolul Carbimazolul Carbimazolul Carbimazolul Carbimazolul Carbimazolul Carbimazolul (Neomercazole)(Neomercazole)
-- tireostatic foarte activ, frânând formarea hormonului, tireostatic foarte activ, frânând formarea hormonului, tireostatic foarte activ, frânând formarea hormonului, tireostatic foarte activ, frânând formarea hormonului, tireostatic foarte activ, frânând formarea hormonului, tireostatic foarte activ, frânând formarea hormonului, tireostatic foarte activ, frânând formarea hormonului, tireostatic foarte activ, frânând formarea hormonului, 
-- scade metabolismul bazal.  scade metabolismul bazal.  scade metabolismul bazal.  scade metabolismul bazal.  scade metabolismul bazal.  scade metabolismul bazal.  scade metabolismul bazal.  scade metabolismul bazal.  



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţe androgenee androgenee androgenee androgenee androgenee androgenee androgenee androgene



Testosteronul Testosteronul Testosteronul Testosteronul Testosteronul Testosteronul Testosteronul Testosteronul 
-- obobobobobobobobţţinut iniinut iniinut iniinut iniinut iniinut iniinut iniinut iniţţial din ial din ial din ial din ial din ial din ial din ial din testicule (astesticule (astesticule (astesticule (astesticule (astesticule (astesticule (astesticule (astăzi se sintetizeazătăzi se sintetizeazătăzi se sintetizeazătăzi se sintetizeazătăzi se sintetizeazătăzi se sintetizeazătăzi se sintetizeazătăzi se sintetizează).).).).).).).).

-- formarea se petrece formarea se petrece formarea se petrece formarea se petrece formarea se petrece formarea se petrece formarea se petrece formarea se petrece îîîîîîîîn testicule n testicule n testicule n testicule n testicule n testicule n testicule n testicule 

-- are la bază un hormon de  are la bază un hormon de  are la bază un hormon de  are la bază un hormon de  are la bază un hormon de  are la bază un hormon de  are la bază un hormon de  are la bază un hormon de origine corticosuprarenalianăorigine corticosuprarenalianăorigine corticosuprarenalianăorigine corticosuprarenalianăorigine corticosuprarenalianăorigine corticosuprarenalianăorigine corticosuprarenalianăorigine corticosuprarenaliană. . . . . . . . 

-- asigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigură:::::::: instinctul sexual, stimularea, dezvoltarea instinctul sexual, stimularea, dezvoltarea instinctul sexual, stimularea, dezvoltarea instinctul sexual, stimularea, dezvoltarea instinctul sexual, stimularea, dezvoltarea instinctul sexual, stimularea, dezvoltarea instinctul sexual, stimularea, dezvoltarea instinctul sexual, stimularea, dezvoltarea şşi i i i i i i i 
funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncţţionarea organelor genitale masculine, ionarea organelor genitale masculine, ionarea organelor genitale masculine, ionarea organelor genitale masculine, ionarea organelor genitale masculine, ionarea organelor genitale masculine, ionarea organelor genitale masculine, ionarea organelor genitale masculine, 

-- răspunzător  răspunzător  răspunzător  răspunzător  răspunzător  răspunzător  răspunzător  răspunzător şşi de caracterele sexuale secundare. i de caracterele sexuale secundare. i de caracterele sexuale secundare. i de caracterele sexuale secundare. i de caracterele sexuale secundare. i de caracterele sexuale secundare. i de caracterele sexuale secundare. i de caracterele sexuale secundare. 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: deficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficienţţe endotesticulare,e endotesticulare,e endotesticulare,e endotesticulare,e endotesticulare,e endotesticulare,e endotesticulare,e endotesticulare, atenuează tulburările trofice atenuează tulburările trofice atenuează tulburările trofice atenuează tulburările trofice atenuează tulburările trofice atenuează tulburările trofice atenuează tulburările trofice atenuează tulburările trofice, , , , , , , , 
vasculare vasculare vasculare vasculare vasculare vasculare vasculare vasculare şşi nu i nu i nu i nu i nu i nu i nu i nu îîîîîîîîn ultimul rând nervoase ce apar n ultimul rând nervoase ce apar n ultimul rând nervoase ce apar n ultimul rând nervoase ce apar n ultimul rând nervoase ce apar n ultimul rând nervoase ce apar n ultimul rând nervoase ce apar n ultimul rând nervoase ce apar îîîîîîîîn urma n urma n urma n urma n urma n urma n urma n urma 

deficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficiendeficienţţeieieieieieieiei. . . . . . . . 



-- îîîîîîîîn MV se n MV se n MV se n MV se n MV se n MV se n MV se n MV se folosefolosefolosefolosefolosefolosefolosefoloseşşte rar,te rar,te rar,te rar,te rar,te rar,te rar,te rar,

-- la femele hormonul = efecte inhibitorii (antagonist  la femele hormonul = efecte inhibitorii (antagonist  la femele hormonul = efecte inhibitorii (antagonist  la femele hormonul = efecte inhibitorii (antagonist  la femele hormonul = efecte inhibitorii (antagonist  la femele hormonul = efecte inhibitorii (antagonist  la femele hormonul = efecte inhibitorii (antagonist  la femele hormonul = efecte inhibitorii (antagonist  
estrogenic). estrogenic). estrogenic). estrogenic). estrogenic). estrogenic). estrogenic). estrogenic). 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: hiperfoliculinemie, galactoree, neoplazii, mai ales hiperfoliculinemie, galactoree, neoplazii, mai ales hiperfoliculinemie, galactoree, neoplazii, mai ales hiperfoliculinemie, galactoree, neoplazii, mai ales hiperfoliculinemie, galactoree, neoplazii, mai ales hiperfoliculinemie, galactoree, neoplazii, mai ales hiperfoliculinemie, galactoree, neoplazii, mai ales hiperfoliculinemie, galactoree, neoplazii, mai ales îîîîîîîîn n n n n n n n 
carcinom mamar. carcinom mamar. carcinom mamar. carcinom mamar. carcinom mamar. carcinom mamar. carcinom mamar. carcinom mamar. 

-- pt pt pt pt pt pt pt pt. r. r. r. r. r. r. r. reglarea ciclului ovarian când se asociază cu eglarea ciclului ovarian când se asociază cu eglarea ciclului ovarian când se asociază cu eglarea ciclului ovarian când se asociază cu eglarea ciclului ovarian când se asociază cu eglarea ciclului ovarian când se asociază cu eglarea ciclului ovarian când se asociază cu eglarea ciclului ovarian când se asociază cu estradiolulestradiolulestradiolulestradiolulestradiolulestradiolulestradiolulestradiolul........

-- cel mai utilizat testosteron: cel mai utilizat testosteron: cel mai utilizat testosteron: cel mai utilizat testosteron: cel mai utilizat testosteron: cel mai utilizat testosteron: cel mai utilizat testosteron: cel mai utilizat testosteron: enantatul de testosteronenantatul de testosteronenantatul de testosteronenantatul de testosteronenantatul de testosteronenantatul de testosteronenantatul de testosteronenantatul de testosteron = are = are = are = are = are = are = are = are 
acacacacacacacacţţiune de lungă durată prin eliberarea gonadotropineloriune de lungă durată prin eliberarea gonadotropineloriune de lungă durată prin eliberarea gonadotropineloriune de lungă durată prin eliberarea gonadotropineloriune de lungă durată prin eliberarea gonadotropineloriune de lungă durată prin eliberarea gonadotropineloriune de lungă durată prin eliberarea gonadotropineloriune de lungă durată prin eliberarea gonadotropinelor........

-- uuuuuuuuşşurează procesul de urează procesul de urează procesul de urează procesul de urează procesul de urează procesul de urează procesul de urează procesul de maturare al foliculilor,maturare al foliculilor,maturare al foliculilor,maturare al foliculilor,maturare al foliculilor,maturare al foliculilor,maturare al foliculilor,maturare al foliculilor,        

-- ajută la ovula ajută la ovula ajută la ovula ajută la ovula ajută la ovula ajută la ovula ajută la ovula ajută la ovulaţţie ie ie ie ie ie ie ie şşi instalarea căldurilor i instalarea căldurilor i instalarea căldurilor i instalarea căldurilor i instalarea căldurilor i instalarea căldurilor i instalarea căldurilor i instalarea căldurilor şşi nu i nu i nu i nu i nu i nu i nu i nu îîîîîîîîn ultimul rând n ultimul rând n ultimul rând n ultimul rând n ultimul rând n ultimul rând n ultimul rând n ultimul rând 
la procesul de la procesul de la procesul de la procesul de la procesul de la procesul de la procesul de la procesul de luteinizare.luteinizare.luteinizare.luteinizare.luteinizare.luteinizare.luteinizare.luteinizare.



FecundanFecundanFecundanFecundanFecundanFecundanFecundanFecundan
-- conconconconconconconconţţine asocierea de testosteron enantat ine asocierea de testosteron enantat ine asocierea de testosteron enantat ine asocierea de testosteron enantat ine asocierea de testosteron enantat ine asocierea de testosteron enantat ine asocierea de testosteron enantat ine asocierea de testosteron enantat şşi estradiol. i estradiol. i estradiol. i estradiol. i estradiol. i estradiol. i estradiol. i estradiol. 

-- pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru diagnosticul gestadiagnosticul gestadiagnosticul gestadiagnosticul gestadiagnosticul gestadiagnosticul gestadiagnosticul gestadiagnosticul gestaţţieiieiieiieiieiieiieiiei la la la la la la la la 1010101010101010--------15 zile15 zile15 zile15 zile15 zile15 zile15 zile15 zile de la montă sau de la  de la montă sau de la  de la montă sau de la  de la montă sau de la  de la montă sau de la  de la montă sau de la  de la montă sau de la  de la montă sau de la 
inseminare la vaci inseminare la vaci inseminare la vaci inseminare la vaci inseminare la vaci inseminare la vaci inseminare la vaci inseminare la vaci şşi diagnosticul gestai diagnosticul gestai diagnosticul gestai diagnosticul gestai diagnosticul gestai diagnosticul gestai diagnosticul gestai diagnosticul gestaţţiei la iei la iei la iei la iei la iei la iei la iei la scroafăscroafăscroafăscroafăscroafăscroafăscroafăscroafă........

GravignostGravignostGravignostGravignostGravignostGravignostGravignostGravignost
-- aceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaaceeaşşi compozii compozii compozii compozii compozii compozii compozii compoziţţie, pt. diagnosticul gestaie, pt. diagnosticul gestaie, pt. diagnosticul gestaie, pt. diagnosticul gestaie, pt. diagnosticul gestaie, pt. diagnosticul gestaie, pt. diagnosticul gestaie, pt. diagnosticul gestaţţiei la scrofiiei la scrofiiei la scrofiiei la scrofiiei la scrofiiei la scrofiiei la scrofiiei la scrofiţţe.e.e.e.e.e.e.e.

Testolent Testolent Testolent Testolent Testolent Testolent Testolent Testolent 
-- conconconconconconconconţţine propionat ine propionat ine propionat ine propionat ine propionat ine propionat ine propionat ine propionat şşi fenilpropionat de testosteron i fenilpropionat de testosteron i fenilpropionat de testosteron i fenilpropionat de testosteron i fenilpropionat de testosteron i fenilpropionat de testosteron i fenilpropionat de testosteron i fenilpropionat de testosteron acacacacacacacacţţiune 3 iune 3 iune 3 iune 3 iune 3 iune 3 iune 3 iune 3 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt........

Androgenii sunt de asemenea compuAndrogenii sunt de asemenea compuAndrogenii sunt de asemenea compuAndrogenii sunt de asemenea compuAndrogenii sunt de asemenea compuAndrogenii sunt de asemenea compuAndrogenii sunt de asemenea compuAndrogenii sunt de asemenea compuşşi anabolizani anabolizani anabolizani anabolizani anabolizani anabolizani anabolizani anabolizanţţi:i:i:i:i:i:i:i:

Cel mai folosit esteCel mai folosit esteCel mai folosit esteCel mai folosit esteCel mai folosit esteCel mai folosit esteCel mai folosit esteCel mai folosit este Clostebolul (steranabol).Clostebolul (steranabol).Clostebolul (steranabol).Clostebolul (steranabol).Clostebolul (steranabol).Clostebolul (steranabol).Clostebolul (steranabol).Clostebolul (steranabol).

Madiolul Madiolul Madiolul Madiolul Madiolul Madiolul Madiolul Madiolul 
-- îîîîîîîîn anorexia nervoasăn anorexia nervoasăn anorexia nervoasăn anorexia nervoasăn anorexia nervoasăn anorexia nervoasăn anorexia nervoasăn anorexia nervoasă, dozele virilizând , dozele virilizând , dozele virilizând , dozele virilizând , dozele virilizând , dozele virilizând , dozele virilizând , dozele virilizând femelele.femelele.femelele.femelele.femelele.femelele.femelele.femelele.

Dianabolul (naposin)Dianabolul (naposin)Dianabolul (naposin)Dianabolul (naposin)Dianabolul (naposin)Dianabolul (naposin)Dianabolul (naposin)Dianabolul (naposin) ======== cel mai puternic cel mai puternic cel mai puternic cel mai puternic cel mai puternic cel mai puternic cel mai puternic cel mai puternic anabolizant.anabolizant.anabolizant.anabolizant.anabolizant.anabolizant.anabolizant.anabolizant.

Eliminarea testosteronului, prin uriEliminarea testosteronului, prin uriEliminarea testosteronului, prin uriEliminarea testosteronului, prin uriEliminarea testosteronului, prin uriEliminarea testosteronului, prin uriEliminarea testosteronului, prin uriEliminarea testosteronului, prin urină sub formă denă sub formă denă sub formă denă sub formă denă sub formă denă sub formă denă sub formă denă sub formă de androsteronandrosteronandrosteronandrosteronandrosteronandrosteronandrosteronandrosteron........



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţe estrogenee estrogenee estrogenee estrogenee estrogenee estrogenee estrogenee estrogene



Foliculina Foliculina Foliculina Foliculina Foliculina Foliculina Foliculina Foliculina (estradiol dihidrofolic)(estradiol dihidrofolic)
-- produs de către foliculii De Graff produs de către foliculii De Graff produs de către foliculii De Graff produs de către foliculii De Graff produs de către foliculii De Graff produs de către foliculii De Graff produs de către foliculii De Graff produs de către foliculii De Graff, , , , , , , , 

-- eliminarea eliminarea eliminarea eliminarea eliminarea eliminarea eliminarea eliminarea, p, p, p, p, p, p, p, prin urină sub formă de rin urină sub formă de rin urină sub formă de rin urină sub formă de rin urină sub formă de rin urină sub formă de rin urină sub formă de rin urină sub formă de estronăestronăestronăestronăestronăestronăestronăestronă........

StimuleazăStimuleazăStimuleazăStimuleazăStimuleazăStimuleazăStimuleazăStimulează::::::::

-- organelor sexuale organelor sexuale organelor sexuale organelor sexuale organelor sexuale organelor sexuale organelor sexuale organelor sexuale şşi caracterelor secundare la femele;i caracterelor secundare la femele;i caracterelor secundare la femele;i caracterelor secundare la femele;i caracterelor secundare la femele;i caracterelor secundare la femele;i caracterelor secundare la femele;i caracterelor secundare la femele;

-- participă la  participă la  participă la  participă la  participă la  participă la  participă la  participă la funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncţţiaiaiaiaiaiaiaia şşi i i i i i i i maturarea maturarea maturarea maturarea maturarea maturarea maturarea maturarea foliculilor, deci la ovulafoliculilor, deci la ovulafoliculilor, deci la ovulafoliculilor, deci la ovulafoliculilor, deci la ovulafoliculilor, deci la ovulafoliculilor, deci la ovulafoliculilor, deci la ovulaţţie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.

-- la femelela femelela femelela femelela femelela femelela femelela femele -------- determină apari determină apari determină apari determină apari determină apari determină apari determină apari determină apariţţia călduriloria călduriloria călduriloria călduriloria călduriloria călduriloria călduriloria căldurilor, , , , , , , , 

-- la masculi la masculi la masculi la masculi la masculi la masculi la masculi la masculi -------- inhibă func inhibă func inhibă func inhibă func inhibă func inhibă func inhibă func inhibă funcţţiile sexuale iile sexuale iile sexuale iile sexuale iile sexuale iile sexuale iile sexuale iile sexuale şşi atrofia testicularăi atrofia testicularăi atrofia testicularăi atrofia testicularăi atrofia testicularăi atrofia testicularăi atrofia testicularăi atrofia testiculară. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn general se folosesc n general se folosesc n general se folosesc n general se folosesc n general se folosesc n general se folosesc n general se folosesc n general se folosesc esterii estradioluui.esterii estradioluui.esterii estradioluui.esterii estradioluui.esterii estradioluui.esterii estradioluui.esterii estradioluui.esterii estradioluui.



Ginosedol BGinosedol BGinosedol BGinosedol BGinosedol BGinosedol BGinosedol BGinosedol B
-- e benzoatul de estradiol.e benzoatul de estradiol.e benzoatul de estradiol.e benzoatul de estradiol.e benzoatul de estradiol.e benzoatul de estradiol.e benzoatul de estradiol.e benzoatul de estradiol.
-- administrare i.m., administrare i.m., administrare i.m., administrare i.m., administrare i.m., administrare i.m., administrare i.m., administrare i.m., 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: hipofoliculemie hipofoliculemie hipofoliculemie hipofoliculemie hipofoliculemie hipofoliculemie hipofoliculemie hipofoliculemie şşi hipertrofia de prostatăi hipertrofia de prostatăi hipertrofia de prostatăi hipertrofia de prostatăi hipertrofia de prostatăi hipertrofia de prostatăi hipertrofia de prostatăi hipertrofia de prostată........

Etinil estradiol Etinil estradiol Etinil estradiol Etinil estradiol Etinil estradiol Etinil estradiol Etinil estradiol Etinil estradiol (Lynoral)(Lynoral)
-------- cel mai apreciabil cel mai apreciabil cel mai apreciabil cel mai apreciabil cel mai apreciabil cel mai apreciabil cel mai apreciabil cel mai apreciabil antagonist al androgenilor.antagonist al androgenilor.antagonist al androgenilor.antagonist al androgenilor.antagonist al androgenilor.antagonist al androgenilor.antagonist al androgenilor.antagonist al androgenilor.

Alte preparate: Alte preparate: Alte preparate: Alte preparate: Alte preparate: Alte preparate: Alte preparate: Alte preparate: 
Ovestrin (Oestriol);Ovestrin (Oestriol);Ovestrin (Oestriol);Ovestrin (Oestriol);Ovestrin (Oestriol);Ovestrin (Oestriol);Ovestrin (Oestriol);Ovestrin (Oestriol);
Estrolent;Estrolent;Estrolent;Estrolent;Estrolent;Estrolent;Estrolent;Estrolent;
Presomen Presomen Presomen Presomen Presomen Presomen Presomen Presomen 
AmbosexAmbosexAmbosexAmbosexAmbosexAmbosexAmbosexAmbosex comprimate folosite comprimate folosite comprimate folosite comprimate folosite comprimate folosite comprimate folosite comprimate folosite comprimate folosite îîîîîîîîn hiperfuncn hiperfuncn hiperfuncn hiperfuncn hiperfuncn hiperfuncn hiperfuncn hiperfuncţţia hipofizei;ia hipofizei;ia hipofizei;ia hipofizei;ia hipofizei;ia hipofizei;ia hipofizei;ia hipofizei;
EstrotestEstrotestEstrotestEstrotestEstrotestEstrotestEstrotestEstrotest -------- îîîîîîîîn hiperfoliculemie = n hiperfoliculemie = n hiperfoliculemie = n hiperfoliculemie = n hiperfoliculemie = n hiperfoliculemie = n hiperfoliculemie = n hiperfoliculemie = inhibarea gonadotropineiinhibarea gonadotropineiinhibarea gonadotropineiinhibarea gonadotropineiinhibarea gonadotropineiinhibarea gonadotropineiinhibarea gonadotropineiinhibarea gonadotropinei
hipofizare hipofizare hipofizare hipofizare hipofizare hipofizare hipofizare hipofizare şşi i i i i i i i îîîîîîîîn corectarea dezechilibrelor neurovegetativen corectarea dezechilibrelor neurovegetativen corectarea dezechilibrelor neurovegetativen corectarea dezechilibrelor neurovegetativen corectarea dezechilibrelor neurovegetativen corectarea dezechilibrelor neurovegetativen corectarea dezechilibrelor neurovegetativen corectarea dezechilibrelor neurovegetative



Estrogenii  sinteticiEstrogenii  sinteticiEstrogenii  sinteticiEstrogenii  sinteticiEstrogenii  sinteticiEstrogenii  sinteticiEstrogenii  sinteticiEstrogenii  sintetici

-- deosebideosebideosebideosebideosebideosebideosebideosebiţţi de foliculinăi de foliculinăi de foliculinăi de foliculinăi de foliculinăi de foliculinăi de foliculinăi de foliculină, d, d, d, d, d, d, d, dar au proprietăar au proprietăar au proprietăar au proprietăar au proprietăar au proprietăar au proprietăar au proprietăţţi asemănătoarei asemănătoarei asemănătoarei asemănătoarei asemănătoarei asemănătoarei asemănătoarei asemănătoare. . . . . . . . 

-- cei mai practici antagonicei mai practici antagonicei mai practici antagonicei mai practici antagonicei mai practici antagonicei mai practici antagonicei mai practici antagonicei mai practici antagonişşti ai hormonilor sexuali masculini,ti ai hormonilor sexuali masculini,ti ai hormonilor sexuali masculini,ti ai hormonilor sexuali masculini,ti ai hormonilor sexuali masculini,ti ai hormonilor sexuali masculini,ti ai hormonilor sexuali masculini,ti ai hormonilor sexuali masculini,

-- castrare hormonală la vieri castrare hormonală la vieri castrare hormonală la vieri castrare hormonală la vieri castrare hormonală la vieri castrare hormonală la vieri castrare hormonală la vieri castrare hormonală la vieri şşi masculii speciilor de păsării masculii speciilor de păsării masculii speciilor de păsării masculii speciilor de păsării masculii speciilor de păsării masculii speciilor de păsării masculii speciilor de păsării masculii speciilor de păsări. . . . . . . . 

-- se mai pot folosi se mai pot folosi se mai pot folosi se mai pot folosi se mai pot folosi se mai pot folosi se mai pot folosi se mai pot folosi îîîîîîîîn n n n n n n n tratamentul tumorilor testiculare.tratamentul tumorilor testiculare.tratamentul tumorilor testiculare.tratamentul tumorilor testiculare.tratamentul tumorilor testiculare.tratamentul tumorilor testiculare.tratamentul tumorilor testiculare.tratamentul tumorilor testiculare.

Sintofolin Sintofolin Sintofolin Sintofolin Sintofolin Sintofolin Sintofolin Sintofolin (Synestrol, Oestrasol, Diacetilhexestrol)(Synestrol, Oestrasol, Diacetilhexestrol)
-------- pulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albă, c, c, c, c, c, c, c, cristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalină, , , , , , , , fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă........



Dietilstilbestrol Dietilstilbestrol Dietilstilbestrol Dietilstilbestrol Dietilstilbestrol Dietilstilbestrol Dietilstilbestrol Dietilstilbestrol (Distilbene)(Distilbene)
-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, alblblblblblblblb--------gălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuie, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 
-- se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşte sub formă de comprimatete sub formă de comprimatete sub formă de comprimatete sub formă de comprimatete sub formă de comprimatete sub formă de comprimatete sub formă de comprimatete sub formă de comprimate, cunoscându, cunoscându, cunoscându, cunoscându, cunoscându, cunoscându, cunoscându, cunoscându--------se se se se se se se se şşi o i o i o i o i o i o i o i o 
solusolusolusolusolusolusolusoluţţie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă Cyren B,Cyren B,Cyren B,Cyren B,Cyren B,Cyren B,Cyren B,Cyren B, un ester dipropionic un ester dipropionic un ester dipropionic un ester dipropionic un ester dipropionic un ester dipropionic un ester dipropionic un ester dipropionic îîîîîîîîn concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentraţţie ie ie ie ie ie ie ie 
de la 0,de la 0,de la 0,de la 0,de la 0,de la 0,de la 0,de la 0,1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 până la ână la ână la ână la ână la ână la ână la ână la 0,5%.0,5%.0,5%.0,5%.0,5%.0,5%.0,5%.0,5%.
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: hipofoliculemie, vaginite hipofoliculemie, vaginite hipofoliculemie, vaginite hipofoliculemie, vaginite hipofoliculemie, vaginite hipofoliculemie, vaginite hipofoliculemie, vaginite hipofoliculemie, vaginite şşi adenomul de prostatăi adenomul de prostatăi adenomul de prostatăi adenomul de prostatăi adenomul de prostatăi adenomul de prostatăi adenomul de prostatăi adenomul de prostată........

TACE TACE TACE TACE TACE TACE TACE TACE (chlortrianisene)(chlortrianisene)
-- structură chimică complicată structură chimică complicată structură chimică complicată structură chimică complicată structură chimică complicată structură chimică complicată structură chimică complicată structură chimică complicată. . . . . . . . 
-- estrogen de sinteză estrogen de sinteză estrogen de sinteză estrogen de sinteză estrogen de sinteză estrogen de sinteză estrogen de sinteză estrogen de sinteză, eficace p.o., efect , eficace p.o., efect , eficace p.o., efect , eficace p.o., efect , eficace p.o., efect , eficace p.o., efect , eficace p.o., efect , eficace p.o., efect îîîîîîîîndelungat. ndelungat. ndelungat. ndelungat. ndelungat. ndelungat. ndelungat. ndelungat. 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: cancerul de prostată  cancerul de prostată  cancerul de prostată  cancerul de prostată  cancerul de prostată  cancerul de prostată  cancerul de prostată  cancerul de prostată şşi i i i i i i i îîîîîîîîn hipogonadismul femel.n hipogonadismul femel.n hipogonadismul femel.n hipogonadismul femel.n hipogonadismul femel.n hipogonadismul femel.n hipogonadismul femel.n hipogonadismul femel.



SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţe gestagene (progestative)e gestagene (progestative)e gestagene (progestative)e gestagene (progestative)e gestagene (progestative)e gestagene (progestative)e gestagene (progestative)e gestagene (progestative)



Progesteron Progesteron Progesteron Progesteron Progesteron Progesteron Progesteron Progesteron (Progestin, Lutocor, Luteosteron)(Progestin, Lutocor, Luteosteron)
-- pulbere cristalină albă pulbere cristalină albă pulbere cristalină albă pulbere cristalină albă pulbere cristalină albă pulbere cristalină albă pulbere cristalină albă pulbere cristalină albă........

-- rol de a pregăti miometrul  rol de a pregăti miometrul  rol de a pregăti miometrul  rol de a pregăti miometrul  rol de a pregăti miometrul  rol de a pregăti miometrul  rol de a pregăti miometrul  rol de a pregăti miometrul pentru nidapentru nidapentru nidapentru nidapentru nidapentru nidapentru nidapentru nidaţţieieieieieieieie, , , , , , , , 

-- esenesenesenesenesenesenesenesenţţial ial ial ial ial ial ial ial îîîîîîîîn menn menn menn menn menn menn menn menţţinerea inerea inerea inerea inerea inerea inerea inerea sarcinii,sarcinii,sarcinii,sarcinii,sarcinii,sarcinii,sarcinii,sarcinii,

-- îîîîîîîîn pregătirea n pregătirea n pregătirea n pregătirea n pregătirea n pregătirea n pregătirea n pregătirea glandei mamareglandei mamareglandei mamareglandei mamareglandei mamareglandei mamareglandei mamareglandei mamare pt. viitoarea lactapt. viitoarea lactapt. viitoarea lactapt. viitoarea lactapt. viitoarea lactapt. viitoarea lactapt. viitoarea lactapt. viitoarea lactaţţie; ie; ie; ie; ie; ie; ie; ie; 

-- îîîîîîîîmpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică ovulaovulaovulaovulaovulaovulaovulaovulaţţia ia ia ia ia ia ia ia şşi căldurile i căldurile i căldurile i căldurile i căldurile i căldurile i căldurile i căldurile (efect antigonadotrop). (efect antigonadotrop). (efect antigonadotrop). (efect antigonadotrop). (efect antigonadotrop). (efect antigonadotrop). (efect antigonadotrop). (efect antigonadotrop). 

-- dozele maridozele maridozele maridozele maridozele maridozele maridozele maridozele mari determină masculinizarea fătului femel determină masculinizarea fătului femel determină masculinizarea fătului femel determină masculinizarea fătului femel determină masculinizarea fătului femel determină masculinizarea fătului femel determină masculinizarea fătului femel determină masculinizarea fătului femel. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: nimfomanie, degenerarnimfomanie, degenerarnimfomanie, degenerarnimfomanie, degenerarnimfomanie, degenerarnimfomanie, degenerarnimfomanie, degenerarnimfomanie, degenerare chistică folicularăe chistică folicularăe chistică folicularăe chistică folicularăe chistică folicularăe chistică folicularăe chistică folicularăe chistică foliculară, anafrodisiac, anafrodisiac, anafrodisiac, anafrodisiac, anafrodisiac, anafrodisiac, anafrodisiac, anafrodisiac,,,,,,,,

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilităţţii (dii (dii (dii (dii (dii (dii (dii (datorită insuficienatorită insuficienatorită insuficienatorită insuficienatorită insuficienatorită insuficienatorită insuficienatorită insuficienţţei corpului ei corpului ei corpului ei corpului ei corpului ei corpului ei corpului ei corpului 
galben), galben), galben), galben), galben), galben), galben), galben), 

-- pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru sincronizarea căldurilor la ovinesincronizarea căldurilor la ovinesincronizarea căldurilor la ovinesincronizarea căldurilor la ovinesincronizarea căldurilor la ovinesincronizarea căldurilor la ovinesincronizarea căldurilor la ovinesincronizarea căldurilor la ovine. . . . . . . . 



Acetat de hidroxiprogesteronAcetat de hidroxiprogesteronAcetat de hidroxiprogesteronAcetat de hidroxiprogesteronAcetat de hidroxiprogesteronAcetat de hidroxiprogesteronAcetat de hidroxiprogesteronAcetat de hidroxiprogesteron
-- produs de sinteză cu activitate mai energică produs de sinteză cu activitate mai energică produs de sinteză cu activitate mai energică produs de sinteză cu activitate mai energică produs de sinteză cu activitate mai energică produs de sinteză cu activitate mai energică produs de sinteză cu activitate mai energică produs de sinteză cu activitate mai energică. . . . . . . . 
-- la sincronizarea căldurilor la sincronizarea căldurilor la sincronizarea căldurilor la sincronizarea căldurilor la sincronizarea căldurilor la sincronizarea căldurilor la sincronizarea căldurilor la sincronizarea căldurilor........
Produse comerciale:Produse comerciale:Produse comerciale:Produse comerciale:Produse comerciale:Produse comerciale:Produse comerciale:Produse comerciale: Gestafortin (Clormadion), Bovisynchron.Gestafortin (Clormadion), Bovisynchron.Gestafortin (Clormadion), Bovisynchron.Gestafortin (Clormadion), Bovisynchron.Gestafortin (Clormadion), Bovisynchron.Gestafortin (Clormadion), Bovisynchron.Gestafortin (Clormadion), Bovisynchron.Gestafortin (Clormadion), Bovisynchron.

Medroxiproegsteron Medroxiproegsteron Medroxiproegsteron Medroxiproegsteron Medroxiproegsteron Medroxiproegsteron Medroxiproegsteron Medroxiproegsteron (Farlutal)(Farlutal)
-- derivat sintetic derivat sintetic derivat sintetic derivat sintetic derivat sintetic derivat sintetic derivat sintetic derivat sintetic, a, a, a, a, a, a, a, activitate progestativăctivitate progestativăctivitate progestativăctivitate progestativăctivitate progestativăctivitate progestativăctivitate progestativăctivitate progestativă, , , , , , , , 
-- folosit la sincronizarea căldurilor folosit la sincronizarea căldurilor folosit la sincronizarea căldurilor folosit la sincronizarea căldurilor folosit la sincronizarea căldurilor folosit la sincronizarea căldurilor folosit la sincronizarea căldurilor folosit la sincronizarea căldurilor).).).).).).).).

OrgametrilOrgametrilOrgametrilOrgametrilOrgametrilOrgametrilOrgametrilOrgametril
-------- folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit îîîîîîîîn endometrite n endometrite n endometrite n endometrite n endometrite n endometrite n endometrite n endometrite şşi metroragii), i metroragii), i metroragii), i metroragii), i metroragii), i metroragii), i metroragii), i metroragii), 

Gestanon Gestanon Gestanon Gestanon Gestanon Gestanon Gestanon Gestanon (Turinal)(Turinal)
-------- placentotrop care asigură continuitatea gesta placentotrop care asigură continuitatea gesta placentotrop care asigură continuitatea gesta placentotrop care asigură continuitatea gesta placentotrop care asigură continuitatea gesta placentotrop care asigură continuitatea gesta placentotrop care asigură continuitatea gesta placentotrop care asigură continuitatea gestaţţiei.iei.iei.iei.iei.iei.iei.iei.
Depostat Depostat Depostat Depostat Depostat Depostat Depostat Depostat 
-------- antigonadotrop foarte eficient antigonadotrop foarte eficient antigonadotrop foarte eficient antigonadotrop foarte eficient antigonadotrop foarte eficient antigonadotrop foarte eficient antigonadotrop foarte eficient antigonadotrop foarte eficient îîîîîîîîn adenomul de prostatăn adenomul de prostatăn adenomul de prostatăn adenomul de prostatăn adenomul de prostatăn adenomul de prostatăn adenomul de prostatăn adenomul de prostată........



Suisincron Suisincron Suisincron Suisincron Suisincron Suisincron Suisincron Suisincron 
-- preparat cuplat cu zinc metalibur) preparat cuplat cu zinc metalibur) preparat cuplat cu zinc metalibur) preparat cuplat cu zinc metalibur) preparat cuplat cu zinc metalibur) preparat cuplat cu zinc metalibur) preparat cuplat cu zinc metalibur) preparat cuplat cu zinc metalibur) 
-- acacacacacacacacţţiune asupra VSHiune asupra VSHiune asupra VSHiune asupra VSHiune asupra VSHiune asupra VSHiune asupra VSHiune asupra VSH--------ului. ului. ului. ului. ului. ului. ului. ului. 
-- p.o. la scroafe 20 zile, p.o. la scroafe 20 zile, p.o. la scroafe 20 zile, p.o. la scroafe 20 zile, p.o. la scroafe 20 zile, p.o. la scroafe 20 zile, p.o. la scroafe 20 zile, p.o. la scroafe 20 zile, îîîîîîîîn a 5n a 5n a 5n a 5n a 5n a 5n a 5n a 5--------a sau a 6a sau a 6a sau a 6a sau a 6a sau a 6a sau a 6a sau a 6a sau a 6--------a zi =a zi =a zi =a zi =a zi =a zi =a zi =a zi = călduri ovulatorii călduri ovulatorii călduri ovulatorii călduri ovulatorii călduri ovulatorii călduri ovulatorii călduri ovulatorii călduri ovulatorii

Metalibur Metalibur Metalibur Metalibur Metalibur Metalibur Metalibur Metalibur 
-- antigonadotrop mai toxic.antigonadotrop mai toxic.antigonadotrop mai toxic.antigonadotrop mai toxic.antigonadotrop mai toxic.antigonadotrop mai toxic.antigonadotrop mai toxic.antigonadotrop mai toxic.
-- unii derivaunii derivaunii derivaunii derivaunii derivaunii derivaunii derivaunii derivaţţi sintetici progestativi, prin asociere cu estrogenii, i sintetici progestativi, prin asociere cu estrogenii, i sintetici progestativi, prin asociere cu estrogenii, i sintetici progestativi, prin asociere cu estrogenii, i sintetici progestativi, prin asociere cu estrogenii, i sintetici progestativi, prin asociere cu estrogenii, i sintetici progestativi, prin asociere cu estrogenii, i sintetici progestativi, prin asociere cu estrogenii, 
-- îîîîîîîîn doze mici,n doze mici,n doze mici,n doze mici,n doze mici,n doze mici,n doze mici,n doze mici, dar frecvent dar frecvent dar frecvent dar frecvent dar frecvent dar frecvent dar frecvent dar frecvent, , , , , , , , 
-- suprimă maturarea foliculilor  suprimă maturarea foliculilor  suprimă maturarea foliculilor  suprimă maturarea foliculilor  suprimă maturarea foliculilor  suprimă maturarea foliculilor  suprimă maturarea foliculilor  suprimă maturarea foliculilor şşi ovulai ovulai ovulai ovulai ovulai ovulai ovulai ovulaţţia la femele.ia la femele.ia la femele.ia la femele.ia la femele.ia la femele.ia la femele.ia la femele.
-- Comercial amintim Norlestrin (NonComercial amintim Norlestrin (NonComercial amintim Norlestrin (NonComercial amintim Norlestrin (NonComercial amintim Norlestrin (NonComercial amintim Norlestrin (NonComercial amintim Norlestrin (NonComercial amintim Norlestrin (Non--------ovulon). ovulon). ovulon). ovulon). ovulon). ovulon). ovulon). ovulon). 

Lutestan (Testolutan)Lutestan (Testolutan)Lutestan (Testolutan)Lutestan (Testolutan)Lutestan (Testolutan)Lutestan (Testolutan)Lutestan (Testolutan)Lutestan (Testolutan)
-- determină inhibarea gonadotropinei hipofizare  determină inhibarea gonadotropinei hipofizare  determină inhibarea gonadotropinei hipofizare  determină inhibarea gonadotropinei hipofizare  determină inhibarea gonadotropinei hipofizare  determină inhibarea gonadotropinei hipofizare  determină inhibarea gonadotropinei hipofizare  determină inhibarea gonadotropinei hipofizare şşi simultan i simultan i simultan i simultan i simultan i simultan i simultan i simultan 
protecprotecprotecprotecprotecprotecprotecprotecţţia mucoasei uterului de activitatea estrogenăia mucoasei uterului de activitatea estrogenăia mucoasei uterului de activitatea estrogenăia mucoasei uterului de activitatea estrogenăia mucoasei uterului de activitatea estrogenăia mucoasei uterului de activitatea estrogenăia mucoasei uterului de activitatea estrogenăia mucoasei uterului de activitatea estrogenă. . . . . . . . 
-- i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. îîîîîîîîn hiperfoliculemie.n hiperfoliculemie.n hiperfoliculemie.n hiperfoliculemie.n hiperfoliculemie.n hiperfoliculemie.n hiperfoliculemie.n hiperfoliculemie.



Preparate paratiroidienePreparate paratiroidienePreparate paratiroidienePreparate paratiroidienePreparate paratiroidienePreparate paratiroidienePreparate paratiroidienePreparate paratiroidiene



Hormonul paratiroidianHormonul paratiroidianHormonul paratiroidianHormonul paratiroidianHormonul paratiroidianHormonul paratiroidianHormonul paratiroidianHormonul paratiroidian
-- nu a fost pus nu a fost pus nu a fost pus nu a fost pus nu a fost pus nu a fost pus nu a fost pus nu a fost pus îîîîîîîîncă ncă ncă ncă ncă ncă ncă ncă îîîîîîîîn evidenn evidenn evidenn evidenn evidenn evidenn evidenn evidenţţă ă ă ă ă ă ă ă îîîîîîîîn stare purăn stare purăn stare purăn stare purăn stare purăn stare purăn stare purăn stare pură, , , , , , , , 
-- se pot folosi extracte de paratiroidă ce sunt eficace  se pot folosi extracte de paratiroidă ce sunt eficace  se pot folosi extracte de paratiroidă ce sunt eficace  se pot folosi extracte de paratiroidă ce sunt eficace  se pot folosi extracte de paratiroidă ce sunt eficace  se pot folosi extracte de paratiroidă ce sunt eficace  se pot folosi extracte de paratiroidă ce sunt eficace  se pot folosi extracte de paratiroidă ce sunt eficace îîîîîîîîn n n n n n n n 
hiperparatiroidii. hiperparatiroidii. hiperparatiroidii. hiperparatiroidii. hiperparatiroidii. hiperparatiroidii. hiperparatiroidii. hiperparatiroidii. 
-- acest lucru arată că acest hormon există  acest lucru arată că acest hormon există  acest lucru arată că acest hormon există  acest lucru arată că acest hormon există  acest lucru arată că acest hormon există  acest lucru arată că acest hormon există  acest lucru arată că acest hormon există  acest lucru arată că acest hormon există îîîîîîîîntrntrntrntrntrntrntrntr--------un titru ridicat.un titru ridicat.un titru ridicat.un titru ridicat.un titru ridicat.un titru ridicat.un titru ridicat.un titru ridicat.

ParathormonulParathormonulParathormonulParathormonulParathormonulParathormonulParathormonulParathormonul
-- extract de glandă pratiroidă extract de glandă pratiroidă extract de glandă pratiroidă extract de glandă pratiroidă extract de glandă pratiroidă extract de glandă pratiroidă extract de glandă pratiroidă extract de glandă pratiroidă
-- activitate favorizantă  activitate favorizantă  activitate favorizantă  activitate favorizantă  activitate favorizantă  activitate favorizantă  activitate favorizantă  activitate favorizantă îîîîîîîîn hipofuncn hipofuncn hipofuncn hipofuncn hipofuncn hipofuncn hipofuncn hipofuncţţia paratiroidei. ia paratiroidei. ia paratiroidei. ia paratiroidei. ia paratiroidei. ia paratiroidei. ia paratiroidei. ia paratiroidei. 
-- îîîîîîîîn hipocalcemie, hiperfosforemie, tetanie, spasmofilie. n hipocalcemie, hiperfosforemie, tetanie, spasmofilie. n hipocalcemie, hiperfosforemie, tetanie, spasmofilie. n hipocalcemie, hiperfosforemie, tetanie, spasmofilie. n hipocalcemie, hiperfosforemie, tetanie, spasmofilie. n hipocalcemie, hiperfosforemie, tetanie, spasmofilie. n hipocalcemie, hiperfosforemie, tetanie, spasmofilie. n hipocalcemie, hiperfosforemie, tetanie, spasmofilie. 
-- îîîîîîîîn contracararea tetaniilor efectul este destul de lent.n contracararea tetaniilor efectul este destul de lent.n contracararea tetaniilor efectul este destul de lent.n contracararea tetaniilor efectul este destul de lent.n contracararea tetaniilor efectul este destul de lent.n contracararea tetaniilor efectul este destul de lent.n contracararea tetaniilor efectul este destul de lent.n contracararea tetaniilor efectul este destul de lent.



Preparate epifizarePreparate epifizarePreparate epifizarePreparate epifizarePreparate epifizarePreparate epifizarePreparate epifizarePreparate epifizare



EpifizanEpifizanEpifizanEpifizanEpifizanEpifizanEpifizanEpifizan
-- activitate antigonadică  activitate antigonadică  activitate antigonadică  activitate antigonadică  activitate antigonadică  activitate antigonadică  activitate antigonadică  activitate antigonadică şşi slab inhibitoare a tiroidei. i slab inhibitoare a tiroidei. i slab inhibitoare a tiroidei. i slab inhibitoare a tiroidei. i slab inhibitoare a tiroidei. i slab inhibitoare a tiroidei. i slab inhibitoare a tiroidei. i slab inhibitoare a tiroidei. 
-- îîîîîîîîn tratamentul de substitun tratamentul de substitun tratamentul de substitun tratamentul de substitun tratamentul de substitun tratamentul de substitun tratamentul de substitun tratamentul de substituţţie ie ie ie ie ie ie ie îîîîîîîîn: sindrom hipon: sindrom hipon: sindrom hipon: sindrom hipon: sindrom hipon: sindrom hipon: sindrom hipon: sindrom hipo--------epifizarepifizarepifizarepifizarepifizarepifizarepifizarepifizar        
(macrogenitosomii), (macrogenitosomii), (macrogenitosomii), (macrogenitosomii), (macrogenitosomii), (macrogenitosomii), (macrogenitosomii), (macrogenitosomii), hiperfoliculemie, hiperfoliculemie, hiperfoliculemie, hiperfoliculemie, hiperfoliculemie, hiperfoliculemie, hiperfoliculemie, hiperfoliculemie, călduri prelungitecălduri prelungitecălduri prelungitecălduri prelungitecălduri prelungitecălduri prelungitecălduri prelungitecălduri prelungite, , , , , , , , 
fibrom uterin, metroragii estrogene, gestafibrom uterin, metroragii estrogene, gestafibrom uterin, metroragii estrogene, gestafibrom uterin, metroragii estrogene, gestafibrom uterin, metroragii estrogene, gestafibrom uterin, metroragii estrogene, gestafibrom uterin, metroragii estrogene, gestafibrom uterin, metroragii estrogene, gestaţţie ie ie ie ie ie ie ie şşi lactai lactai lactai lactai lactai lactai lactai lactaţţie ie ie ie ie ie ie ie 
imaginară la căimaginară la căimaginară la căimaginară la căimaginară la căimaginară la căimaginară la căimaginară la căţţele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, 
-- ca adjuvant ca adjuvant ca adjuvant ca adjuvant ca adjuvant ca adjuvant ca adjuvant ca adjuvant îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: hipertiroidie hipertiroidie hipertiroidie hipertiroidie hipertiroidie hipertiroidie hipertiroidie hipertiroidie, t, t, t, t, t, t, t, tulburări de creulburări de creulburări de creulburări de creulburări de creulburări de creulburări de creulburări de creşştere.tere.tere.tere.tere.tere.tere.tere.

Preparate timicePreparate timicePreparate timicePreparate timicePreparate timicePreparate timicePreparate timicePreparate timice
-- bun bun bun bun bun bun bun bun stimulant al dezvoltăriistimulant al dezvoltăriistimulant al dezvoltăriistimulant al dezvoltăriistimulant al dezvoltăriistimulant al dezvoltăriistimulant al dezvoltăriistimulant al dezvoltării şşi maturizării sexualei maturizării sexualei maturizării sexualei maturizării sexualei maturizării sexualei maturizării sexualei maturizării sexualei maturizării sexuale. . . . . . . . 
-- se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă îîîîîîîîn tulburări de cren tulburări de cren tulburări de cren tulburări de cren tulburări de cren tulburări de cren tulburări de cren tulburări de creşştere, infantilism, distrofii.tere, infantilism, distrofii.tere, infantilism, distrofii.tere, infantilism, distrofii.tere, infantilism, distrofii.tere, infantilism, distrofii.tere, infantilism, distrofii.tere, infantilism, distrofii.

LeucotrofinaLeucotrofinaLeucotrofinaLeucotrofinaLeucotrofinaLeucotrofinaLeucotrofinaLeucotrofina
-- are 2 variante: p.o. are 2 variante: p.o. are 2 variante: p.o. are 2 variante: p.o. are 2 variante: p.o. are 2 variante: p.o. are 2 variante: p.o. are 2 variante: p.o. 20%20%20%20%20%20%20%20% şşi i i i i i i i injectabil 1:50. injectabil 1:50. injectabil 1:50. injectabil 1:50. injectabil 1:50. injectabil 1:50. injectabil 1:50. injectabil 1:50. 
-- îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: leucopenie, el mai buleucopenie, el mai buleucopenie, el mai buleucopenie, el mai buleucopenie, el mai buleucopenie, el mai buleucopenie, el mai buleucopenie, el mai bun stimulant de leucopoiezăn stimulant de leucopoiezăn stimulant de leucopoiezăn stimulant de leucopoiezăn stimulant de leucopoiezăn stimulant de leucopoiezăn stimulant de leucopoiezăn stimulant de leucopoieză........



ProstaglandineleProstaglandineleProstaglandineleProstaglandineleProstaglandineleProstaglandineleProstaglandineleProstaglandinele



-- au fost descoperite au fost descoperite au fost descoperite au fost descoperite au fost descoperite au fost descoperite au fost descoperite au fost descoperite îîîîîîîîn America n America n America n America n America n America n America n America îîîîîîîîn anii '30.n anii '30.n anii '30.n anii '30.n anii '30.n anii '30.n anii '30.n anii '30.
-- sunt substansunt substansunt substansunt substansunt substansunt substansunt substansunt substanţţe care apare care apare care apare care apare care apare care apare care apare care aparţţinininininininin grupei lipidicegrupei lipidicegrupei lipidicegrupei lipidicegrupei lipidicegrupei lipidicegrupei lipidicegrupei lipidice........
-- îîîîîîîîntâlnite studiinduntâlnite studiinduntâlnite studiinduntâlnite studiinduntâlnite studiinduntâlnite studiinduntâlnite studiinduntâlnite studiindu--------se activitatea spermei asupra uterului.se activitatea spermei asupra uterului.se activitatea spermei asupra uterului.se activitatea spermei asupra uterului.se activitatea spermei asupra uterului.se activitatea spermei asupra uterului.se activitatea spermei asupra uterului.se activitatea spermei asupra uterului.
-- primele prostaglandine cristalizate primele prostaglandine cristalizate primele prostaglandine cristalizate primele prostaglandine cristalizate primele prostaglandine cristalizate primele prostaglandine cristalizate primele prostaglandine cristalizate primele prostaglandine cristalizate şşi purificate i purificate i purificate i purificate i purificate i purificate i purificate i purificate şşi prima i prima i prima i prima i prima i prima i prima i prima 
separare a lor a avut loc separare a lor a avut loc separare a lor a avut loc separare a lor a avut loc separare a lor a avut loc separare a lor a avut loc separare a lor a avut loc separare a lor a avut loc îîîîîîîîn anii 'n anii 'n anii 'n anii 'n anii 'n anii 'n anii 'n anii '60, c60, c60, c60, c60, c60, c60, c60, când au apărut primele ând au apărut primele ând au apărut primele ând au apărut primele ând au apărut primele ând au apărut primele ând au apărut primele ând au apărut primele 
grupe:grupe:grupe:grupe:grupe:grupe:grupe:grupe: E E E E E E E E şşi F.i F.i F.i F.i F.i F.i F.i F.
-- se cunosc aproximativ se cunosc aproximativ se cunosc aproximativ se cunosc aproximativ se cunosc aproximativ se cunosc aproximativ se cunosc aproximativ se cunosc aproximativ 23 23 23 23 23 23 23 23 de prostaglandine naturale, care de prostaglandine naturale, care de prostaglandine naturale, care de prostaglandine naturale, care de prostaglandine naturale, care de prostaglandine naturale, care de prostaglandine naturale, care de prostaglandine naturale, care 
au fost au fost au fost au fost au fost au fost au fost au fost îîîîîîîîncadrate ncadrate ncadrate ncadrate ncadrate ncadrate ncadrate ncadrate îîîîîîîîn grupele:n grupele:n grupele:n grupele:n grupele:n grupele:n grupele:n grupele: A, B, E A, B, E A, B, E A, B, E A, B, E A, B, E A, B, E A, B, E şşi F.i F.i F.i F.i F.i F.i F.i F.
-- şşi formule sintetice denumite: i formule sintetice denumite: i formule sintetice denumite: i formule sintetice denumite: i formule sintetice denumite: i formule sintetice denumite: i formule sintetice denumite: i formule sintetice denumite: prostanoiziprostanoiziprostanoiziprostanoiziprostanoiziprostanoiziprostanoiziprostanoizi........



Mod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acţţiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune
-- active active active active active active active active îîîîîîîîn organism de la nivelul de pico sau nanograme. n organism de la nivelul de pico sau nanograme. n organism de la nivelul de pico sau nanograme. n organism de la nivelul de pico sau nanograme. n organism de la nivelul de pico sau nanograme. n organism de la nivelul de pico sau nanograme. n organism de la nivelul de pico sau nanograme. n organism de la nivelul de pico sau nanograme. 
-- cele care provin din lichidele seminale determină  cele care provin din lichidele seminale determină  cele care provin din lichidele seminale determină  cele care provin din lichidele seminale determină  cele care provin din lichidele seminale determină  cele care provin din lichidele seminale determină  cele care provin din lichidele seminale determină  cele care provin din lichidele seminale determină 
vasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilatavasodilataţţie localăie localăie localăie localăie localăie localăie localăie locală, , , , , , , , 
-- stimulează mobilitatea spermatozoizilor stimulează mobilitatea spermatozoizilor stimulează mobilitatea spermatozoizilor stimulează mobilitatea spermatozoizilor stimulează mobilitatea spermatozoizilor stimulează mobilitatea spermatozoizilor stimulează mobilitatea spermatozoizilor stimulează mobilitatea spermatozoizilor, , , , , , , , 
-- produc produc produc produc produc produc produc produc: l: l: l: l: l: l: l: luteoliză ovarianăuteoliză ovarianăuteoliză ovarianăuteoliză ovarianăuteoliză ovarianăuteoliză ovarianăuteoliză ovarianăuteoliză ovariană, , , , , , , , 
-- contractă fibrele musculare uterine  contractă fibrele musculare uterine  contractă fibrele musculare uterine  contractă fibrele musculare uterine  contractă fibrele musculare uterine  contractă fibrele musculare uterine  contractă fibrele musculare uterine  contractă fibrele musculare uterine = efect ocitocic, mai = efect ocitocic, mai = efect ocitocic, mai = efect ocitocic, mai = efect ocitocic, mai = efect ocitocic, mai = efect ocitocic, mai = efect ocitocic, mai 
ales ales ales ales ales ales ales ales îîîîîîîîn cazul PGFn cazul PGFn cazul PGFn cazul PGFn cazul PGFn cazul PGFn cazul PGFn cazul PGF--------22222222--------alfa care pot alfa care pot alfa care pot alfa care pot alfa care pot alfa care pot alfa care pot alfa care pot îîîîîîîîntrerupe gestantrerupe gestantrerupe gestantrerupe gestantrerupe gestantrerupe gestantrerupe gestantrerupe gestaţţia.ia.ia.ia.ia.ia.ia.ia.
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: hipertensiune arterială  PGA hipertensiune arterială  PGA hipertensiune arterială  PGA hipertensiune arterială  PGA hipertensiune arterială  PGA hipertensiune arterială  PGA hipertensiune arterială  PGA hipertensiune arterială  PGA şşi E,i E,i E,i E,i E,i E,i E,i E, aritmii  PGE aritmii  PGE aritmii  PGE aritmii  PGE aritmii  PGE aritmii  PGE aritmii  PGE aritmii  PGE1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, boala boala boala boala boala boala boala boala 
ulceroasăulceroasăulceroasăulceroasăulceroasăulceroasăulceroasăulceroasă, tromboembolii., tromboembolii., tromboembolii., tromboembolii., tromboembolii., tromboembolii., tromboembolii., tromboembolii.

PGFPGFPGFPGFPGFPGFPGFPGF--------2alfa 2alfa 2alfa 2alfa 2alfa 2alfa 2alfa 2alfa (Enzaprost, Oestrophan)(Enzaprost, Oestrophan)
-- îîîîîîîîn cren cren cren cren cren cren cren creşşterea animalelor, terea animalelor, terea animalelor, terea animalelor, terea animalelor, terea animalelor, terea animalelor, terea animalelor, 
-- rol rol rol rol rol rol rol rol luteoliticluteoliticluteoliticluteoliticluteoliticluteoliticluteoliticluteolitic şşi unul de contraci unul de contraci unul de contraci unul de contraci unul de contraci unul de contraci unul de contraci unul de contracţţie a musculaturii netede.ie a musculaturii netede.ie a musculaturii netede.ie a musculaturii netede.ie a musculaturii netede.ie a musculaturii netede.ie a musculaturii netede.ie a musculaturii netede.



Lutalyse Lutalyse Lutalyse Lutalyse Lutalyse Lutalyse Lutalyse Lutalyse (Dinoprost)(Dinoprost)
-- produs sintetic de PGFprodus sintetic de PGFprodus sintetic de PGFprodus sintetic de PGFprodus sintetic de PGFprodus sintetic de PGFprodus sintetic de PGFprodus sintetic de PGF--------2alfa, cristalin, 2alfa, cristalin, 2alfa, cristalin, 2alfa, cristalin, 2alfa, cristalin, 2alfa, cristalin, 2alfa, cristalin, 2alfa, cristalin, îîîîîîîîn fiole de 1n fiole de 1n fiole de 1n fiole de 1n fiole de 1n fiole de 1n fiole de 1n fiole de 10ml 0ml 0ml 0ml 0ml 0ml 0ml 0ml 5%. 5%. 5%. 5%. 5%. 5%. 5%. 5%. 

-- se administrează pe cale i se administrează pe cale i se administrează pe cale i se administrează pe cale i se administrează pe cale i se administrează pe cale i se administrează pe cale i se administrează pe cale i.m. la .m. la .m. la .m. la .m. la .m. la .m. la .m. la bovine, cabaline bovine, cabaline bovine, cabaline bovine, cabaline bovine, cabaline bovine, cabaline bovine, cabaline bovine, cabaline şşi suine.i suine.i suine.i suine.i suine.i suine.i suine.i suine.

-- induce induce induce induce induce induce induce induce regresia corpului galbenregresia corpului galbenregresia corpului galbenregresia corpului galbenregresia corpului galbenregresia corpului galbenregresia corpului galbenregresia corpului galben şşi i i i i i i i 

-- stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează bronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricbronhoconstricţţia ia ia ia ia ia ia ia şşi musculatura netedăi musculatura netedăi musculatura netedăi musculatura netedăi musculatura netedăi musculatura netedăi musculatura netedăi musculatura netedă. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn controlul estrului n controlul estrului n controlul estrului n controlul estrului n controlul estrului n controlul estrului n controlul estrului n controlul estrului şşi al ovulai al ovulai al ovulai al ovulai al ovulai al ovulai al ovulai al ovulaţţiei la bovine iei la bovine iei la bovine iei la bovine iei la bovine iei la bovine iei la bovine iei la bovine şşi cabaline, i cabaline, i cabaline, i cabaline, i cabaline, i cabaline, i cabaline, i cabaline, 

-- îîîîîîîîn metrite cronice, piometrite la bovine, pt. dirijarea reproducn metrite cronice, piometrite la bovine, pt. dirijarea reproducn metrite cronice, piometrite la bovine, pt. dirijarea reproducn metrite cronice, piometrite la bovine, pt. dirijarea reproducn metrite cronice, piometrite la bovine, pt. dirijarea reproducn metrite cronice, piometrite la bovine, pt. dirijarea reproducn metrite cronice, piometrite la bovine, pt. dirijarea reproducn metrite cronice, piometrite la bovine, pt. dirijarea reproducțțieiieiieiieiieiieiieiiei

EstrumateEstrumateEstrumateEstrumateEstrumateEstrumateEstrumateEstrumate
-- analog sintetic prostaglandinic, analog sintetic prostaglandinic, analog sintetic prostaglandinic, analog sintetic prostaglandinic, analog sintetic prostaglandinic, analog sintetic prostaglandinic, analog sintetic prostaglandinic, analog sintetic prostaglandinic, îîîîîîîînrudit cu PGFnrudit cu PGFnrudit cu PGFnrudit cu PGFnrudit cu PGFnrudit cu PGFnrudit cu PGFnrudit cu PGF--------2alfa.2alfa.2alfa.2alfa.2alfa.2alfa.2alfa.2alfa.

-- luteolitic cu potenluteolitic cu potenluteolitic cu potenluteolitic cu potenluteolitic cu potenluteolitic cu potenluteolitic cu potenluteolitic cu potenţţial ridicat la bovine.ial ridicat la bovine.ial ridicat la bovine.ial ridicat la bovine.ial ridicat la bovine.ial ridicat la bovine.ial ridicat la bovine.ial ridicat la bovine.



Alte produse endocrineAlte produse endocrineAlte produse endocrineAlte produse endocrineAlte produse endocrineAlte produse endocrineAlte produse endocrineAlte produse endocrine



Endorfinele Endorfinele Endorfinele Endorfinele Endorfinele Endorfinele Endorfinele Endorfinele 
-- peptide secretate de către encefal peptide secretate de către encefal peptide secretate de către encefal peptide secretate de către encefal peptide secretate de către encefal peptide secretate de către encefal peptide secretate de către encefal peptide secretate de către encefal, numite , numite , numite , numite , numite , numite , numite , numite şşi encefaline. i encefaline. i encefaline. i encefaline. i encefaline. i encefaline. i encefaline. i encefaline. 

-- sediul sintezei:sediul sintezei:sediul sintezei:sediul sintezei:sediul sintezei:sediul sintezei:sediul sintezei:sediul sintezei: neuronii din nucleul caudat neuronii din nucleul caudat neuronii din nucleul caudat neuronii din nucleul caudat neuronii din nucleul caudat neuronii din nucleul caudat neuronii din nucleul caudat neuronii din nucleul caudat, h, h, h, h, h, h, h, hipotalamus, ipotalamus, ipotalamus, ipotalamus, ipotalamus, ipotalamus, ipotalamus, ipotalamus, 
hipofiză hipofiză hipofiză hipofiză hipofiză hipofiză hipofiză hipofiză şşi alte formai alte formai alte formai alte formai alte formai alte formai alte formai alte formaţţiuni nervoase adiacente, iuni nervoase adiacente, iuni nervoase adiacente, iuni nervoase adiacente, iuni nervoase adiacente, iuni nervoase adiacente, iuni nervoase adiacente, iuni nervoase adiacente, 

-- acacacacacacacacţţiune iune iune iune iune iune iune iune puternic analgezicăputernic analgezicăputernic analgezicăputernic analgezicăputernic analgezicăputernic analgezicăputernic analgezicăputernic analgezică, a, a, a, a, a, a, a, asemănătoare cu a opiaceelor semănătoare cu a opiaceelor semănătoare cu a opiaceelor semănătoare cu a opiaceelor semănătoare cu a opiaceelor semănătoare cu a opiaceelor semănătoare cu a opiaceelor semănătoare cu a opiaceelor 

-- moderatoarele hormonilormoderatoarele hormonilormoderatoarele hormonilormoderatoarele hormonilormoderatoarele hormonilormoderatoarele hormonilormoderatoarele hormonilormoderatoarele hormonilor: vasopresina, ocitocina, prolactina: vasopresina, ocitocina, prolactina: vasopresina, ocitocina, prolactina: vasopresina, ocitocina, prolactina: vasopresina, ocitocina, prolactina: vasopresina, ocitocina, prolactina: vasopresina, ocitocina, prolactina: vasopresina, ocitocina, prolactina

Interferonul Interferonul Interferonul Interferonul Interferonul Interferonul Interferonul Interferonul 
-- structură lipoproteică structură lipoproteică structură lipoproteică structură lipoproteică structură lipoproteică structură lipoproteică structură lipoproteică structură lipoproteică, d, d, d, d, d, d, d, de natură tisulară aglandularăe natură tisulară aglandularăe natură tisulară aglandularăe natură tisulară aglandularăe natură tisulară aglandularăe natură tisulară aglandularăe natură tisulară aglandularăe natură tisulară aglandulară. . . . . . . . 

-- unul din cei mai buni unul din cei mai buni unul din cei mai buni unul din cei mai buni unul din cei mai buni unul din cei mai buni unul din cei mai buni unul din cei mai buni factori antiviralifactori antiviralifactori antiviralifactori antiviralifactori antiviralifactori antiviralifactori antiviralifactori antivirali şşi inhibatori ai i inhibatori ai i inhibatori ai i inhibatori ai i inhibatori ai i inhibatori ai i inhibatori ai i inhibatori ai 
proliferării celulareproliferării celulareproliferării celulareproliferării celulareproliferării celulareproliferării celulareproliferării celulareproliferării celulare, fiind un virtual medicament , fiind un virtual medicament , fiind un virtual medicament , fiind un virtual medicament , fiind un virtual medicament , fiind un virtual medicament , fiind un virtual medicament , fiind un virtual medicament îîîîîîîîmpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva 
proliferării virusale proliferării virusale proliferării virusale proliferării virusale proliferării virusale proliferării virusale proliferării virusale proliferării virusale şşi i i i i i i i îîîîîîîîn unele neoplasme.n unele neoplasme.n unele neoplasme.n unele neoplasme.n unele neoplasme.n unele neoplasme.n unele neoplasme.n unele neoplasme.



VitamineleVitamineleVitamineleVitamineleVitamineleVitamineleVitamineleVitaminele
http://2.bp.blogspot.com/-V6bAzQcD1g0/TZWSMG0JvbI/AAAAAAAAAHQ/jO6Nyy__PF0/s1600/vitamin-A-deficiency.jpg



-- biocatalizatori exogeni, biocatalizatori exogeni, biocatalizatori exogeni, biocatalizatori exogeni, biocatalizatori exogeni, biocatalizatori exogeni, biocatalizatori exogeni, biocatalizatori exogeni, 

-- rol important rol important rol important rol important rol important rol important rol important rol important îîîîîîîîn cadrul n cadrul n cadrul n cadrul n cadrul n cadrul n cadrul n cadrul schimburilor nutritive.schimburilor nutritive.schimburilor nutritive.schimburilor nutritive.schimburilor nutritive.schimburilor nutritive.schimburilor nutritive.schimburilor nutritive.

-- nu au nu au nu au nu au nu au nu au nu au nu au îîîîîîîîn structură azotn structură azotn structură azotn structură azotn structură azotn structură azotn structură azotn structură azot, deci nu sunt amine. , deci nu sunt amine. , deci nu sunt amine. , deci nu sunt amine. , deci nu sunt amine. , deci nu sunt amine. , deci nu sunt amine. , deci nu sunt amine. 

-- se cunosc se cunosc se cunosc se cunosc se cunosc se cunosc se cunosc se cunosc 14 structuri14 structuri14 structuri14 structuri14 structuri14 structuri14 structuri14 structuri vitaminice, unele sintetice. vitaminice, unele sintetice. vitaminice, unele sintetice. vitaminice, unele sintetice. vitaminice, unele sintetice. vitaminice, unele sintetice. vitaminice, unele sintetice. vitaminice, unele sintetice. 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: hipo hipo hipo hipo hipo hipo hipo hipo şşi avitaminoze,i avitaminoze,i avitaminoze,i avitaminoze,i avitaminoze,i avitaminoze,i avitaminoze,i avitaminoze, corectând tulburările metabolice  corectând tulburările metabolice  corectând tulburările metabolice  corectând tulburările metabolice  corectând tulburările metabolice  corectând tulburările metabolice  corectând tulburările metabolice  corectând tulburările metabolice 
prin participarea lor la procesele oxidoprin participarea lor la procesele oxidoprin participarea lor la procesele oxidoprin participarea lor la procesele oxidoprin participarea lor la procesele oxidoprin participarea lor la procesele oxidoprin participarea lor la procesele oxidoprin participarea lor la procesele oxido--------reducătoarereducătoarereducătoarereducătoarereducătoarereducătoarereducătoarereducătoare, , , , , , , , 

-- activitate specificăactivitate specificăactivitate specificăactivitate specificăactivitate specificăactivitate specificăactivitate specificăactivitate specifică de de de de de de de de coenzimecoenzimecoenzimecoenzimecoenzimecoenzimecoenzimecoenzime, prin ac, prin ac, prin ac, prin ac, prin ac, prin ac, prin ac, prin acţţiune iune iune iune iune iune iune iune sinergică sinergică sinergică sinergică sinergică sinergică sinergică sinergică sau sau sau sau sau sau sau sau 
antagonică antagonică antagonică antagonică antagonică antagonică antagonică antagonică fafafafafafafafaţţă de hormoniă de hormoniă de hormoniă de hormoniă de hormoniă de hormoniă de hormoniă de hormoni........



-- cea mai cunoscută clasificare este  cea mai cunoscută clasificare este  cea mai cunoscută clasificare este  cea mai cunoscută clasificare este  cea mai cunoscută clasificare este  cea mai cunoscută clasificare este  cea mai cunoscută clasificare este  cea mai cunoscută clasificare este după solubilitateadupă solubilitateadupă solubilitateadupă solubilitateadupă solubilitateadupă solubilitateadupă solubilitateadupă solubilitatea lor:lor:lor:lor:lor:lor:lor:lor:

Vitamine liposolubileVitamine liposolubileVitamine liposolubileVitamine liposolubileVitamine liposolubileVitamine liposolubileVitamine liposolubileVitamine liposolubile
-- acestea se absorb din intestin odată cu grăsimile acestea se absorb din intestin odată cu grăsimile acestea se absorb din intestin odată cu grăsimile acestea se absorb din intestin odată cu grăsimile acestea se absorb din intestin odată cu grăsimile acestea se absorb din intestin odată cu grăsimile acestea se absorb din intestin odată cu grăsimile acestea se absorb din intestin odată cu grăsimile, , , , , , , , 

-- carencarencarencarencarencarencarencarenţţele acestor vitamine se manifestă tardivele acestor vitamine se manifestă tardivele acestor vitamine se manifestă tardivele acestor vitamine se manifestă tardivele acestor vitamine se manifestă tardivele acestor vitamine se manifestă tardivele acestor vitamine se manifestă tardivele acestor vitamine se manifestă tardiv, , , , , , , , 

-- îîîîîîîîn ficat se găsesc rezerve din aceste vitaminen ficat se găsesc rezerve din aceste vitaminen ficat se găsesc rezerve din aceste vitaminen ficat se găsesc rezerve din aceste vitaminen ficat se găsesc rezerve din aceste vitaminen ficat se găsesc rezerve din aceste vitaminen ficat se găsesc rezerve din aceste vitaminen ficat se găsesc rezerve din aceste vitamine. . . . . . . . 

Vitamine hidrosolubileVitamine hidrosolubileVitamine hidrosolubileVitamine hidrosolubileVitamine hidrosolubileVitamine hidrosolubileVitamine hidrosolubileVitamine hidrosolubile
-- de obicei de obicei de obicei de obicei de obicei de obicei de obicei de obicei îîîîîîîîn n n n n n n n surse exogenesurse exogenesurse exogenesurse exogenesurse exogenesurse exogenesurse exogenesurse exogene, , , , , , , , 

-- pot coexistapot coexistapot coexistapot coexistapot coexistapot coexistapot coexistapot coexista cu vitaminele liposolubile, cu vitaminele liposolubile, cu vitaminele liposolubile, cu vitaminele liposolubile, cu vitaminele liposolubile, cu vitaminele liposolubile, cu vitaminele liposolubile, cu vitaminele liposolubile, 

-- carencarencarencarencarencarencarencarenţţa lor se observă imediata lor se observă imediata lor se observă imediata lor se observă imediata lor se observă imediata lor se observă imediata lor se observă imediata lor se observă imediat........

Toxicitatea vitaminelorToxicitatea vitaminelorToxicitatea vitaminelorToxicitatea vitaminelorToxicitatea vitaminelorToxicitatea vitaminelorToxicitatea vitaminelorToxicitatea vitaminelor
-- îîîîîîîîn general scăzutăn general scăzutăn general scăzutăn general scăzutăn general scăzutăn general scăzutăn general scăzutăn general scăzută. . . . . . . . 

-- cele liposolubile, prin cumulare, supradozare = cele liposolubile, prin cumulare, supradozare = cele liposolubile, prin cumulare, supradozare = cele liposolubile, prin cumulare, supradozare = cele liposolubile, prin cumulare, supradozare = cele liposolubile, prin cumulare, supradozare = cele liposolubile, prin cumulare, supradozare = cele liposolubile, prin cumulare, supradozare = efecte toxice.efecte toxice.efecte toxice.efecte toxice.efecte toxice.efecte toxice.efecte toxice.efecte toxice.        

-- hidrosolubilele hidrosolubilele hidrosolubilele hidrosolubilele hidrosolubilele hidrosolubilele hidrosolubilele hidrosolubilele, d, d, d, d, d, d, d, datorită eliminăriiatorită eliminăriiatorită eliminăriiatorită eliminăriiatorită eliminăriiatorită eliminăriiatorită eliminăriiatorită eliminării, , , , , , , , nunununununununu generează ac generează ac generează ac generează ac generează ac generează ac generează ac generează acţţiuni nocive.iuni nocive.iuni nocive.iuni nocive.iuni nocive.iuni nocive.iuni nocive.iuni nocive.



Vitamina A Vitamina A Vitamina A Vitamina A Vitamina A Vitamina A Vitamina A Vitamina A 
-- Retinol, Retinol, Retinol, Retinol, Retinol, Retinol, Retinol, Retinol, 

-- Vitamina antiinfecVitamina antiinfecVitamina antiinfecVitamina antiinfecVitamina antiinfecVitamina antiinfecVitamina antiinfecVitamina antiinfecţţioasăioasăioasăioasăioasăioasăioasăioasă, , , , , , , , 

-- Vitamina antixeroftalmică Vitamina antixeroftalmică Vitamina antixeroftalmică Vitamina antixeroftalmică Vitamina antixeroftalmică Vitamina antixeroftalmică Vitamina antixeroftalmică Vitamina antixeroftalmică, , , , , , , , 

-- Factorul de creFactorul de creFactorul de creFactorul de creFactorul de creFactorul de creFactorul de creFactorul de creşştere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, 

-- Factorul de protejare a mucoaselor Factorul de protejare a mucoaselor Factorul de protejare a mucoaselor Factorul de protejare a mucoaselor Factorul de protejare a mucoaselor Factorul de protejare a mucoaselor Factorul de protejare a mucoaselor Factorul de protejare a mucoaselor şşi epiteliilori epiteliilori epiteliilori epiteliilori epiteliilori epiteliilori epiteliilori epiteliilor



Forma oficinalăForma oficinalăForma oficinalăForma oficinalăForma oficinalăForma oficinalăForma oficinalăForma oficinală = = = = = = = = acetatulacetatulacetatulacetatulacetatulacetatulacetatulacetatul,,,,,,,, solusolusolusolusolusolusolusoluţţie uleioasăie uleioasăie uleioasăie uleioasăie uleioasăie uleioasăie uleioasăie uleioasă, sau amestec de , sau amestec de , sau amestec de , sau amestec de , sau amestec de , sau amestec de , sau amestec de , sau amestec de 
cristale galben cristale galben cristale galben cristale galben cristale galben cristale galben cristale galben cristale galben -------- portocalii, cu miros portocalii, cu miros portocalii, cu miros portocalii, cu miros portocalii, cu miros portocalii, cu miros portocalii, cu miros portocalii, cu miros şşi gust caracteristic care i gust caracteristic care i gust caracteristic care i gust caracteristic care i gust caracteristic care i gust caracteristic care i gust caracteristic care i gust caracteristic care 
conconconconconconconconţţine ine ine ine ine ine ine ine 950 U.I./g.950 U.I./g.950 U.I./g.950 U.I./g.950 U.I./g.950 U.I./g.950 U.I./g.950 U.I./g.
Precursorul este Precursorul este Precursorul este Precursorul este Precursorul este Precursorul este Precursorul este Precursorul este carotenul.carotenul.carotenul.carotenul.carotenul.carotenul.carotenul.carotenul.

Carotenul e Carotenul e Carotenul e Carotenul e Carotenul e Carotenul e Carotenul e Carotenul e inactiv biologicinactiv biologicinactiv biologicinactiv biologicinactiv biologicinactiv biologicinactiv biologicinactiv biologic,,,,,,,, dar dar dar dar dar dar dar dar îîîîîîîîn organism, influenn organism, influenn organism, influenn organism, influenn organism, influenn organism, influenn organism, influenn organism, influenţţat de at de at de at de at de at de at de at de 
carotinaza hepaticăcarotinaza hepaticăcarotinaza hepaticăcarotinaza hepaticăcarotinaza hepaticăcarotinaza hepaticăcarotinaza hepaticăcarotinaza hepatică şşi i i i i i i i îîîîîîîîn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenţţa hormonului a hormonului a hormonului a hormonului a hormonului a hormonului a hormonului a hormonului tiroidian =tiroidian =tiroidian =tiroidian =tiroidian =tiroidian =tiroidian =tiroidian =
vitamina A activatăvitamina A activatăvitamina A activatăvitamina A activatăvitamina A activatăvitamina A activatăvitamina A activatăvitamina A activată. . . . . . . . 
Aceasta se va Aceasta se va Aceasta se va Aceasta se va Aceasta se va Aceasta se va Aceasta se va Aceasta se va depozita depozita depozita depozita depozita depozita depozita depozita îîîîîîîîn ficatn ficatn ficatn ficatn ficatn ficatn ficatn ficat subsubsubsubsubsubsubsub formă  formă  formă  formă  formă  formă  formă  formă de rezervăde rezervăde rezervăde rezervăde rezervăde rezervăde rezervăde rezervă........
CarenCarenCarenCarenCarenCarenCarenCarențțaaaaaaaa =  =  =  =  =  =  =  = tulburarea trofică a tegumentuluitulburarea trofică a tegumentuluitulburarea trofică a tegumentuluitulburarea trofică a tegumentuluitulburarea trofică a tegumentuluitulburarea trofică a tegumentuluitulburarea trofică a tegumentuluitulburarea trofică a tegumentului, d, d, d, d, d, d, d, deranjamente eranjamente eranjamente eranjamente eranjamente eranjamente eranjamente eranjamente 
vizuale, mai alvizuale, mai alvizuale, mai alvizuale, mai alvizuale, mai alvizuale, mai alvizuale, mai alvizuale, mai ales la lumină crepusculară es la lumină crepusculară es la lumină crepusculară es la lumină crepusculară es la lumină crepusculară es la lumină crepusculară es la lumină crepusculară es la lumină crepusculară -------- hemeralopie hemeralopie hemeralopie hemeralopie hemeralopie hemeralopie hemeralopie hemeralopie, , , , , , , , 
xeroftalmie (vitamina Axeroftalmie (vitamina Axeroftalmie (vitamina Axeroftalmie (vitamina Axeroftalmie (vitamina Axeroftalmie (vitamina Axeroftalmie (vitamina Axeroftalmie (vitamina A intră  intră  intră  intră  intră  intră  intră  intră îîîîîîîîn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenţţa purpurului a purpurului a purpurului a purpurului a purpurului a purpurului a purpurului a purpurului 
retinian).retinian).retinian).retinian).retinian).retinian).retinian).retinian).



Hipovitaminoza A Hipovitaminoza A Hipovitaminoza A Hipovitaminoza A Hipovitaminoza A Hipovitaminoza A Hipovitaminoza A Hipovitaminoza A 
urmată de tulburări de creurmată de tulburări de creurmată de tulburări de creurmată de tulburări de creurmată de tulburări de creurmată de tulburări de creurmată de tulburări de creurmată de tulburări de creşştere, sterilitate tere, sterilitate tere, sterilitate tere, sterilitate tere, sterilitate tere, sterilitate tere, sterilitate tere, sterilitate şşi i i i i i i i îîîîîîîîn general n general n general n general n general n general n general n general 
scăderea accentuată a rezistenscăderea accentuată a rezistenscăderea accentuată a rezistenscăderea accentuată a rezistenscăderea accentuată a rezistenscăderea accentuată a rezistenscăderea accentuată a rezistenscăderea accentuată a rezistenţţei organismului faei organismului faei organismului faei organismului faei organismului faei organismului faei organismului faei organismului faţţă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de 
agresiunea bacterianăagresiunea bacterianăagresiunea bacterianăagresiunea bacterianăagresiunea bacterianăagresiunea bacterianăagresiunea bacterianăagresiunea bacteriană........
Vitamina AVitamina AVitamina AVitamina AVitamina AVitamina AVitamina AVitamina A rol rol rol rol rol rol rol rol îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: 
-- desfă desfă desfă desfă desfă desfă desfă desfăşşurarea urarea urarea urarea urarea urarea urarea urarea normalănormalănormalănormalănormalănormalănormalănormală a metabolismului cel. epiteliale, a metabolismului cel. epiteliale, a metabolismului cel. epiteliale, a metabolismului cel. epiteliale, a metabolismului cel. epiteliale, a metabolismului cel. epiteliale, a metabolismului cel. epiteliale, a metabolismului cel. epiteliale, 
-- crecrecrecrecrecrecrecreşşterea statutară terea statutară terea statutară terea statutară terea statutară terea statutară terea statutară terea statutară şşi ponderalăi ponderalăi ponderalăi ponderalăi ponderalăi ponderalăi ponderalăi ponderală, , , , , , , , 
-- desfă desfă desfă desfă desfă desfă desfă desfăşşurarea proceselor metabolice ale steroizilor sexuali urarea proceselor metabolice ale steroizilor sexuali urarea proceselor metabolice ale steroizilor sexuali urarea proceselor metabolice ale steroizilor sexuali urarea proceselor metabolice ale steroizilor sexuali urarea proceselor metabolice ale steroizilor sexuali urarea proceselor metabolice ale steroizilor sexuali urarea proceselor metabolice ale steroizilor sexuali 
şşi glucocorticoizilor, i glucocorticoizilor, i glucocorticoizilor, i glucocorticoizilor, i glucocorticoizilor, i glucocorticoizilor, i glucocorticoizilor, i glucocorticoizilor, 
-- rol deosebit rol deosebit rol deosebit rol deosebit rol deosebit rol deosebit rol deosebit rol deosebit îîîîîîîîn dinamica n dinamica n dinamica n dinamica n dinamica n dinamica n dinamica n dinamica proceselor de oxidoproceselor de oxidoproceselor de oxidoproceselor de oxidoproceselor de oxidoproceselor de oxidoproceselor de oxidoproceselor de oxido--------reducere.reducere.reducere.reducere.reducere.reducere.reducere.reducere.
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: perioada de creperioada de creperioada de creperioada de creperioada de creperioada de creperioada de creperioada de creşştere, gastere, gastere, gastere, gastere, gastere, gastere, gastere, gastroenterite, pneumopatitroenterite, pneumopatitroenterite, pneumopatitroenterite, pneumopatitroenterite, pneumopatitroenterite, pneumopatitroenterite, pneumopatitroenterite, pneumopatii i i i i i i i 
catarale, coccidicatarale, coccidicatarale, coccidicatarale, coccidicatarale, coccidicatarale, coccidicatarale, coccidicatarale, coccidiozăozăozăozăozăozăozăoză, la femele , la femele , la femele , la femele , la femele , la femele , la femele , la femele îîîîîîîîn lactan lactan lactan lactan lactan lactan lactan lactaţţie ie ie ie ie ie ie ie şşi i i i i i i i îîîîîîîîn gestan gestan gestan gestan gestan gestan gestan gestaţţie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, la a a a a a a a 
păsări ouătoarepăsări ouătoarepăsări ouătoarepăsări ouătoarepăsări ouătoarepăsări ouătoarepăsări ouătoarepăsări ouătoare, afec, afec, afec, afec, afec, afec, afec, afecţţiuni oculare, boli infeciuni oculare, boli infeciuni oculare, boli infeciuni oculare, boli infeciuni oculare, boli infeciuni oculare, boli infeciuni oculare, boli infeciuni oculare, boli infecţţioase, eczeioase, eczeioase, eczeioase, eczeioase, eczeioase, eczeioase, eczeioase, eczeme, me, me, me, me, me, me, me, 
arsuri, degearsuri, degearsuri, degearsuri, degearsuri, degearsuri, degearsuri, degearsuri, degerăturirăturirăturirăturirăturirăturirăturirături, hipertiroidism , hipertiroidism , hipertiroidism , hipertiroidism , hipertiroidism , hipertiroidism , hipertiroidism , hipertiroidism 
-- vitamina A este vitamina A este vitamina A este vitamina A este vitamina A este vitamina A este vitamina A este vitamina A este antagonică cu tiroxinaantagonică cu tiroxinaantagonică cu tiroxinaantagonică cu tiroxinaantagonică cu tiroxinaantagonică cu tiroxinaantagonică cu tiroxinaantagonică cu tiroxina........



CondiCondiCondiCondiCondiCondiCondiCondiţţionăriionăriionăriionăriionăriionăriionăriionări: capsule, drajeuri, fiole : capsule, drajeuri, fiole : capsule, drajeuri, fiole : capsule, drajeuri, fiole : capsule, drajeuri, fiole : capsule, drajeuri, fiole : capsule, drajeuri, fiole : capsule, drajeuri, fiole de 1de 1de 1de 1de 1de 1de 1de 1 şşi i i i i i i i 5ml,5ml,5ml,5ml,5ml,5ml,5ml,5ml, solusolusolusolusolusolusolusoluţţii buvabile ii buvabile ii buvabile ii buvabile ii buvabile ii buvabile ii buvabile ii buvabile 
cu cu cu cu cu cu cu cu 30.000 U.I.30.000 U.I.30.000 U.I.30.000 U.I.30.000 U.I.30.000 U.I.30.000 U.I.30.000 U.I. şşi unguente i unguente i unguente i unguente i unguente i unguente i unguente i unguente îîîîîîîîn tuburi de 20g cu 1.000.000 U.I., n tuburi de 20g cu 1.000.000 U.I., n tuburi de 20g cu 1.000.000 U.I., n tuburi de 20g cu 1.000.000 U.I., n tuburi de 20g cu 1.000.000 U.I., n tuburi de 20g cu 1.000.000 U.I., n tuburi de 20g cu 1.000.000 U.I., n tuburi de 20g cu 1.000.000 U.I., 
produse apoase injectabile de 400,000 U.I., flac. de 50, 100ml.produse apoase injectabile de 400,000 U.I., flac. de 50, 100ml.produse apoase injectabile de 400,000 U.I., flac. de 50, 100ml.produse apoase injectabile de 400,000 U.I., flac. de 50, 100ml.produse apoase injectabile de 400,000 U.I., flac. de 50, 100ml.produse apoase injectabile de 400,000 U.I., flac. de 50, 100ml.produse apoase injectabile de 400,000 U.I., flac. de 50, 100ml.produse apoase injectabile de 400,000 U.I., flac. de 50, 100ml.
Vitamina A hidrosolubilăVitamina A hidrosolubilăVitamina A hidrosolubilăVitamina A hidrosolubilăVitamina A hidrosolubilăVitamina A hidrosolubilăVitamina A hidrosolubilăVitamina A hidrosolubilă = = = = = = = = forma palmitat,forma palmitat,forma palmitat,forma palmitat,forma palmitat,forma palmitat,forma palmitat,forma palmitat, se prepară  se prepară  se prepară  se prepară  se prepară  se prepară  se prepară  se prepară ex ex ex ex ex ex ex ex 
temporetemporetemporetemporetemporetemporetemporetempore, nu se men, nu se men, nu se men, nu se men, nu se men, nu se men, nu se men, nu se menţţine de la o zi la alta. ine de la o zi la alta. ine de la o zi la alta. ine de la o zi la alta. ine de la o zi la alta. ine de la o zi la alta. ine de la o zi la alta. ine de la o zi la alta. 
la: la: la: la: la: la: la: la: găini ouătoaregăini ouătoaregăini ouătoaregăini ouătoaregăini ouătoaregăini ouătoaregăini ouătoaregăini ouătoare şşi i i i i i i i pui de carnepui de carnepui de carnepui de carnepui de carnepui de carnepui de carnepui de carne, tineretul celorlalte specii., tineretul celorlalte specii., tineretul celorlalte specii., tineretul celorlalte specii., tineretul celorlalte specii., tineretul celorlalte specii., tineretul celorlalte specii., tineretul celorlalte specii.
local:local:local:local:local:local:local:local: pe piele pe piele pe piele pe piele pe piele pe piele pe piele pe piele şşi mucoase, i mucoase, i mucoase, i mucoase, i mucoase, i mucoase, i mucoase, i mucoase, îîîîîîîîn forme medicamentoase adecvate.n forme medicamentoase adecvate.n forme medicamentoase adecvate.n forme medicamentoase adecvate.n forme medicamentoase adecvate.n forme medicamentoase adecvate.n forme medicamentoase adecvate.n forme medicamentoase adecvate.

Oleum jecoris Oleum jecoris Oleum jecoris Oleum jecoris Oleum jecoris Oleum jecoris Oleum jecoris Oleum jecoris 
-- ulei gras ulei gras ulei gras ulei gras ulei gras ulei gras ulei gras ulei gras, p, p, p, p, p, p, p, purificat prin răcire la urificat prin răcire la urificat prin răcire la urificat prin răcire la urificat prin răcire la urificat prin răcire la urificat prin răcire la urificat prin răcire la 00000000°°°°°°°°C . C . C . C . C . C . C . C . 
-- conconconconconconconconţţine cel puine cel puine cel puine cel puine cel puine cel puine cel puine cel puţţin in in in in in in in 850 U.I./g,850 U.I./g,850 U.I./g,850 U.I./g,850 U.I./g,850 U.I./g,850 U.I./g,850 U.I./g, vit. A + vit. A + vit. A + vit. A + vit. A + vit. A + vit. A + vit. A + 1/10 p.1/10 p.1/10 p.1/10 p.1/10 p.1/10 p.1/10 p.1/10 p. de U.I. vitamina de U.I. vitamina de U.I. vitamina de U.I. vitamina de U.I. vitamina de U.I. vitamina de U.I. vitamina de U.I. vitamina 
D/g. D/g. D/g. D/g. D/g. D/g. D/g. D/g. 
-- galben deschis, miros galben deschis, miros galben deschis, miros galben deschis, miros galben deschis, miros galben deschis, miros galben deschis, miros galben deschis, miros şşi gust de pei gust de pei gust de pei gust de pei gust de pei gust de pei gust de pei gust de peşşte. te. te. te. te. te. te. te. 
-- p.o., doze: p.o., doze: p.o., doze: p.o., doze: p.o., doze: p.o., doze: p.o., doze: p.o., doze: 100g,100g,100g,100g,100g,100g,100g,100g, până la  până la  până la  până la  până la  până la  până la  până la 1cg.1cg.1cg.1cg.1cg.1cg.1cg.1cg.
-- îîîîîîîîn compozin compozin compozin compozin compozin compozin compozin compoziţţia ia ia ia ia ia ia ia JecolanuluiJecolanuluiJecolanuluiJecolanuluiJecolanuluiJecolanuluiJecolanuluiJecolanului şşi a Jecozincului i a Jecozincului i a Jecozincului i a Jecozincului i a Jecozincului i a Jecozincului i a Jecozincului i a Jecozincului 
-- externexternexternexternexternexternexternextern îîîîîîîîn ulcerele pielii,n ulcerele pielii,n ulcerele pielii,n ulcerele pielii,n ulcerele pielii,n ulcerele pielii,n ulcerele pielii,n ulcerele pielii, arsuri arsuri arsuri arsuri arsuri arsuri arsuri arsuri, d, d, d, d, d, d, d, degerăturiegerăturiegerăturiegerăturiegerăturiegerăturiegerăturiegerături........



asociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasocierea = vitamina A + D2 (Vitol) ce con= vitamina A + D2 (Vitol) ce con= vitamina A + D2 (Vitol) ce con= vitamina A + D2 (Vitol) ce con= vitamina A + D2 (Vitol) ce con= vitamina A + D2 (Vitol) ce con= vitamina A + D2 (Vitol) ce con= vitamina A + D2 (Vitol) ce conţţine 300 U.I. vit.A ine 300 U.I. vit.A ine 300 U.I. vit.A ine 300 U.I. vit.A ine 300 U.I. vit.A ine 300 U.I. vit.A ine 300 U.I. vit.A ine 300 U.I. vit.A şşi i i i i i i i 

1000 U.I. vit.D1000 U.I. vit.D1000 U.I. vit.D1000 U.I. vit.D1000 U.I. vit.D1000 U.I. vit.D1000 U.I. vit.D1000 U.I. vit.D22222222. . . . . . . . 

sub formă desub formă desub formă desub formă desub formă desub formă desub formă desub formă de: drajeuri, capsule, fiole buvabile de 3ml cu : drajeuri, capsule, fiole buvabile de 3ml cu : drajeuri, capsule, fiole buvabile de 3ml cu : drajeuri, capsule, fiole buvabile de 3ml cu : drajeuri, capsule, fiole buvabile de 3ml cu : drajeuri, capsule, fiole buvabile de 3ml cu : drajeuri, capsule, fiole buvabile de 3ml cu : drajeuri, capsule, fiole buvabile de 3ml cu 

350.000 U.I. vit. A 350.000 U.I. vit. A 350.000 U.I. vit. A 350.000 U.I. vit. A 350.000 U.I. vit. A 350.000 U.I. vit. A 350.000 U.I. vit. A 350.000 U.I. vit. A şşi i i i i i i i 300.000 U.I. vit. D300.000 U.I. vit. D300.000 U.I. vit. D300.000 U.I. vit. D300.000 U.I. vit. D300.000 U.I. vit. D300.000 U.I. vit. D300.000 U.I. vit. D22222222 şşi fiole de 5ml i fiole de 5ml i fiole de 5ml i fiole de 5ml i fiole de 5ml i fiole de 5ml i fiole de 5ml i fiole de 5ml 

injectabil cu injectabil cu injectabil cu injectabil cu injectabil cu injectabil cu injectabil cu injectabil cu 30.000U.I. vit. A30.000U.I. vit. A30.000U.I. vit. A30.000U.I. vit. A30.000U.I. vit. A30.000U.I. vit. A30.000U.I. vit. A30.000U.I. vit. A şşi i i i i i i i 15.000 U.I.  vit. D15.000 U.I.  vit. D15.000 U.I.  vit. D15.000 U.I.  vit. D15.000 U.I.  vit. D15.000 U.I.  vit. D15.000 U.I.  vit. D15.000 U.I.  vit. D22222222........

îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: osteomalacie osteomalacie osteomalacie osteomalacie osteomalacie osteomalacie osteomalacie osteomalacie, o, o, o, o, o, o, o, osteoporozăsteoporozăsteoporozăsteoporozăsteoporozăsteoporozăsteoporozăsteoporoză, rahitism, fracturi. , rahitism, fracturi. , rahitism, fracturi. , rahitism, fracturi. , rahitism, fracturi. , rahitism, fracturi. , rahitism, fracturi. , rahitism, fracturi. 

Vitamina AVitamina AVitamina AVitamina AVitamina AVitamina AVitamina AVitamina A--------EEEEEEEE
-- fiole injectabile cu fiole injectabile cu fiole injectabile cu fiole injectabile cu fiole injectabile cu fiole injectabile cu fiole injectabile cu fiole injectabile cu 500.000 U.I. vit. A 500.000 U.I. vit. A 500.000 U.I. vit. A 500.000 U.I. vit. A 500.000 U.I. vit. A 500.000 U.I. vit. A 500.000 U.I. vit. A 500.000 U.I. vit. A şşi  0,25g  vit. E. i  0,25g  vit. E. i  0,25g  vit. E. i  0,25g  vit. E. i  0,25g  vit. E. i  0,25g  vit. E. i  0,25g  vit. E. i  0,25g  vit. E. 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilită combaterea sterilităţţii ii ii ii ii ii ii ii şşi prevenirea avorturilor.i prevenirea avorturilor.i prevenirea avorturilor.i prevenirea avorturilor.i prevenirea avorturilor.i prevenirea avorturilor.i prevenirea avorturilor.i prevenirea avorturilor.

-- s.c., i.m.: s.c., i.m.: s.c., i.m.: s.c., i.m.: s.c., i.m.: s.c., i.m.: s.c., i.m.: s.c., i.m.: 88888888--------10ml.10ml.10ml.10ml.10ml.10ml.10ml.10ml. Repetările se fac la  Repetările se fac la  Repetările se fac la  Repetările se fac la  Repetările se fac la  Repetările se fac la  Repetările se fac la  Repetările se fac la 33333333--------44444444--------zile, de 2zile, de 2zile, de 2zile, de 2zile, de 2zile, de 2zile, de 2zile, de 2--------3 ori3 ori3 ori3 ori3 ori3 ori3 ori3 ori. . . . . . . . 

-- cel mai eficient compus comercial asociat e vitamina cel mai eficient compus comercial asociat e vitamina cel mai eficient compus comercial asociat e vitamina cel mai eficient compus comercial asociat e vitamina cel mai eficient compus comercial asociat e vitamina cel mai eficient compus comercial asociat e vitamina cel mai eficient compus comercial asociat e vitamina cel mai eficient compus comercial asociat e vitamina ADADADADADADADAD33333333EEEEEEEE
(Ursovit, Turlin, Trigantol).(Ursovit, Turlin, Trigantol).(Ursovit, Turlin, Trigantol).(Ursovit, Turlin, Trigantol).(Ursovit, Turlin, Trigantol).(Ursovit, Turlin, Trigantol).(Ursovit, Turlin, Trigantol).(Ursovit, Turlin, Trigantol).



Vitamina B1 Vitamina B1 Vitamina B1 Vitamina B1 Vitamina B1 Vitamina B1 Vitamina B1 Vitamina B1 
-- anti berianti berianti berianti berianti berianti berianti berianti beri--------bericăbericăbericăbericăbericăbericăbericăberică, , , , , , , , 

-- antinevriticăantinevriticăantinevriticăantinevriticăantinevriticăantinevriticăantinevriticăantinevritică, , , , , , , , 

-- tiamina, tiamina, tiamina, tiamina, tiamina, tiamina, tiamina, tiamina, 

-- amurinaamurinaamurinaamurinaamurinaamurinaamurinaamurina



Denumirea oficială Denumirea oficială Denumirea oficială Denumirea oficială Denumirea oficială Denumirea oficială Denumirea oficială Denumirea oficială = = = = = = = = tiamina.tiamina.tiamina.tiamina.tiamina.tiamina.tiamina.tiamina.

-- hidrosolubilăhidrosolubilăhidrosolubilăhidrosolubilăhidrosolubilăhidrosolubilăhidrosolubilăhidrosolubilă,,,,,,,, oficinal fiind clorhidratul. oficinal fiind clorhidratul. oficinal fiind clorhidratul. oficinal fiind clorhidratul. oficinal fiind clorhidratul. oficinal fiind clorhidratul. oficinal fiind clorhidratul. oficinal fiind clorhidratul. 

-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, c, c, c, c, c, c, c, cristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalină, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, a, a, a, a, a, a, a, amarămarămarămarămarămarămarămară, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- se obse obse obse obse obse obse obse obţţine ine ine ine ine ine ine ine şşi sintetic.i sintetic.i sintetic.i sintetic.i sintetic.i sintetic.i sintetic.i sintetic.

-- îîîîîîîîn organism, prin esterificare cu acidul pirofosforic, = n organism, prin esterificare cu acidul pirofosforic, = n organism, prin esterificare cu acidul pirofosforic, = n organism, prin esterificare cu acidul pirofosforic, = n organism, prin esterificare cu acidul pirofosforic, = n organism, prin esterificare cu acidul pirofosforic, = n organism, prin esterificare cu acidul pirofosforic, = n organism, prin esterificare cu acidul pirofosforic, = forma forma forma forma forma forma forma forma 
activăactivăactivăactivăactivăactivăactivăactivă cu rol cu rol cu rol cu rol cu rol cu rol cu rol cu rol îîîîîîîîn metabolismul glucidelor. n metabolismul glucidelor. n metabolismul glucidelor. n metabolismul glucidelor. n metabolismul glucidelor. n metabolismul glucidelor. n metabolismul glucidelor. n metabolismul glucidelor. 

-- esenesenesenesenesenesenesenesenţţialmente facilitează ialmente facilitează ialmente facilitează ialmente facilitează ialmente facilitează ialmente facilitează ialmente facilitează ialmente facilitează decarboxilarea acidului piruvic. decarboxilarea acidului piruvic. decarboxilarea acidului piruvic. decarboxilarea acidului piruvic. decarboxilarea acidului piruvic. decarboxilarea acidului piruvic. decarboxilarea acidului piruvic. decarboxilarea acidului piruvic. 

-- îîîîîîîîn carenn carenn carenn carenn carenn carenn carenn carenţţele de vitamină Bele de vitamină Bele de vitamină Bele de vitamină Bele de vitamină Bele de vitamină Bele de vitamină Bele de vitamină B1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ac. pac. pac. pac. pac. pac. pac. pac. piruvic nu se va metaboliza, iruvic nu se va metaboliza, iruvic nu se va metaboliza, iruvic nu se va metaboliza, iruvic nu se va metaboliza, iruvic nu se va metaboliza, iruvic nu se va metaboliza, iruvic nu se va metaboliza, 
se acumulează se acumulează se acumulează se acumulează se acumulează se acumulează se acumulează se acumulează îîîîîîîîn n n n n n n n ţţesuturi, dând tesuturi, dând tesuturi, dând tesuturi, dând tesuturi, dând tesuturi, dând tesuturi, dând tesuturi, dând tulburări legate de parezeulburări legate de parezeulburări legate de parezeulburări legate de parezeulburări legate de parezeulburări legate de parezeulburări legate de parezeulburări legate de pareze, , , , , , , , 
polinevrite, spolinevrite, spolinevrite, spolinevrite, spolinevrite, spolinevrite, spolinevrite, spolinevrite, stări de abateretări de abateretări de abateretări de abateretări de abateretări de abateretări de abateretări de abatere, o, o, o, o, o, o, o, obosealăbosealăbosealăbosealăbosealăbosealăbosealăboseală, paralizii., paralizii., paralizii., paralizii., paralizii., paralizii., paralizii., paralizii.



Vitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina B22222222

-- riboflavina, riboflavina, riboflavina, riboflavina, riboflavina, riboflavina, riboflavina, riboflavina, 

-- actoflavina, actoflavina, actoflavina, actoflavina, actoflavina, actoflavina, actoflavina, actoflavina, 

-- betaflavinabetaflavinabetaflavinabetaflavinabetaflavinabetaflavinabetaflavinabetaflavina



-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, g, g, g, g, g, g, g, galbenăalbenăalbenăalbenăalbenăalbenăalbenăalbenă, m, m, m, m, m, m, m, miros slab, guiros slab, guiros slab, guiros slab, guiros slab, guiros slab, guiros slab, guiros slab, gust amar, st amar, st amar, st amar, st amar, st amar, st amar, st amar, greu greu greu greu greu greu greu greu 
solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, o, o, o, o, o, o, o, oficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinală. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn drojdie, n drojdie, n drojdie, n drojdie, n drojdie, n drojdie, n drojdie, n drojdie, germenii grăungermenii grăungermenii grăungermenii grăungermenii grăungermenii grăungermenii grăungermenii grăunţţelor de lucernăelor de lucernăelor de lucernăelor de lucernăelor de lucernăelor de lucernăelor de lucernăelor de lucernă, albu, albu, albu, albu, albu, albu, albu, albuşş, ficat., ficat., ficat., ficat., ficat., ficat., ficat., ficat.
-- îîîîîîîîn organism se activează n organism se activează n organism se activează n organism se activează n organism se activează n organism se activează n organism se activează n organism se activează prin fosforilareprin fosforilareprin fosforilareprin fosforilareprin fosforilareprin fosforilareprin fosforilareprin fosforilare, intervenind favorabil , intervenind favorabil , intervenind favorabil , intervenind favorabil , intervenind favorabil , intervenind favorabil , intervenind favorabil , intervenind favorabil 
îîîîîîîîn metabolismul: glucidelor, lipidelor n metabolismul: glucidelor, lipidelor n metabolismul: glucidelor, lipidelor n metabolismul: glucidelor, lipidelor n metabolismul: glucidelor, lipidelor n metabolismul: glucidelor, lipidelor n metabolismul: glucidelor, lipidelor n metabolismul: glucidelor, lipidelor șși proteinelor.i proteinelor.i proteinelor.i proteinelor.i proteinelor.i proteinelor.i proteinelor.i proteinelor.        
-- intră  intră  intră  intră  intră  intră  intră  intră îîîîîîîîn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenţţa a a a a a a a fermentului galben respiratorfermentului galben respiratorfermentului galben respiratorfermentului galben respiratorfermentului galben respiratorfermentului galben respiratorfermentului galben respiratorfermentului galben respirator, ce are rol , ce are rol , ce are rol , ce are rol , ce are rol , ce are rol , ce are rol , ce are rol 
îîîîîîîîn respiran respiran respiran respiran respiran respiran respiran respiraţţia celulară a ia celulară a ia celulară a ia celulară a ia celulară a ia celulară a ia celulară a ia celulară a ţţesuturilor lipsite de vascularizaesuturilor lipsite de vascularizaesuturilor lipsite de vascularizaesuturilor lipsite de vascularizaesuturilor lipsite de vascularizaesuturilor lipsite de vascularizaesuturilor lipsite de vascularizaesuturilor lipsite de vascularizaţţie ie ie ie ie ie ie ie 
(cornee, cristalin), rol (cornee, cristalin), rol (cornee, cristalin), rol (cornee, cristalin), rol (cornee, cristalin), rol (cornee, cristalin), rol (cornee, cristalin), rol (cornee, cristalin), rol îîîîîîîîn hematopoeză n hematopoeză n hematopoeză n hematopoeză n hematopoeză n hematopoeză n hematopoeză n hematopoeză şşi i i i i i i i îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcţţia vizualăia vizualăia vizualăia vizualăia vizualăia vizualăia vizualăia vizuală........
-- carencarencarencarencarencarencarencarenţţaaaaaaaa ======== fotofobie, leziuni tegumentare, cefalee, fotofobie, leziuni tegumentare, cefalee, fotofobie, leziuni tegumentare, cefalee, fotofobie, leziuni tegumentare, cefalee, fotofobie, leziuni tegumentare, cefalee, fotofobie, leziuni tegumentare, cefalee, fotofobie, leziuni tegumentare, cefalee, fotofobie, leziuni tegumentare, cefalee, 
hemeralopiehemeralopiehemeralopiehemeralopiehemeralopiehemeralopiehemeralopiehemeralopie
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: terapia terapia terapia terapia terapia terapia terapia terapia stomatitelor, cheratoza fstomatitelor, cheratoza fstomatitelor, cheratoza fstomatitelor, cheratoza fstomatitelor, cheratoza fstomatitelor, cheratoza fstomatitelor, cheratoza fstomatitelor, cheratoza foliculară seboreicăoliculară seboreicăoliculară seboreicăoliculară seboreicăoliculară seboreicăoliculară seboreicăoliculară seboreicăoliculară seboreică, , , , , , , , 
dermatite, conjunctivite.dermatite, conjunctivite.dermatite, conjunctivite.dermatite, conjunctivite.dermatite, conjunctivite.dermatite, conjunctivite.dermatite, conjunctivite.dermatite, conjunctivite.



Vitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina B6 6 6 6 6 6 6 6 

-- piridoxina,piridoxina,piridoxina,piridoxina,piridoxina,piridoxina,piridoxina,piridoxina,

-- benadon,benadon,benadon,benadon,benadon,benadon,benadon,benadon,

-- adermin,adermin,adermin,adermin,adermin,adermin,adermin,adermin,

-- hexobionhexobionhexobionhexobionhexobionhexobionhexobionhexobion



-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, cu gust u, cu gust u, cu gust u, cu gust u, cu gust u, cu gust u, cu gust u, cu gust uşşor acrior acrior acrior acrior acrior acrior acrior acrişşor. or. or. or. or. or. or. or. 
-- îîîîîîîîn organism,n organism,n organism,n organism,n organism,n organism,n organism,n organism, sub formă fosforilată sub formă fosforilată sub formă fosforilată sub formă fosforilată sub formă fosforilată sub formă fosforilată sub formă fosforilată sub formă fosforilată, , , , , , , , 
-- intervine intervine intervine intervine intervine intervine intervine intervine îîîîîîîîn diferite n diferite n diferite n diferite n diferite n diferite n diferite n diferite procese enzimatice,procese enzimatice,procese enzimatice,procese enzimatice,procese enzimatice,procese enzimatice,procese enzimatice,procese enzimatice,        
-- poate fi parte componentă a unor enzime poate fi parte componentă a unor enzime poate fi parte componentă a unor enzime poate fi parte componentă a unor enzime poate fi parte componentă a unor enzime poate fi parte componentă a unor enzime poate fi parte componentă a unor enzime poate fi parte componentă a unor enzime........
-- rol rol rol rol rol rol rol rol îîîîîîîîn metabolizarea grăsimilorn metabolizarea grăsimilorn metabolizarea grăsimilorn metabolizarea grăsimilorn metabolizarea grăsimilorn metabolizarea grăsimilorn metabolizarea grăsimilorn metabolizarea grăsimilor, , , , , , , , favorizând sinteza lorfavorizând sinteza lorfavorizând sinteza lorfavorizând sinteza lorfavorizând sinteza lorfavorizând sinteza lorfavorizând sinteza lorfavorizând sinteza lor din din din din din din din din 
acizi graacizi graacizi graacizi graacizi graacizi graacizi graacizi graşşi nesaturai nesaturai nesaturai nesaturai nesaturai nesaturai nesaturai nesaturaţţi, i, i, i, i, i, i, i, 
-- rol rol rol rol rol rol rol rol îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: metabolizarea protidelormetabolizarea protidelormetabolizarea protidelormetabolizarea protidelormetabolizarea protidelormetabolizarea protidelormetabolizarea protidelormetabolizarea protidelor (triptofan), (triptofan), (triptofan), (triptofan), (triptofan), (triptofan), (triptofan), (triptofan), 
-- activator:activator:activator:activator:activator:activator:activator:activator: al troficită al troficită al troficită al troficită al troficită al troficită al troficită al troficităţţii celulelor cutanate ii celulelor cutanate ii celulelor cutanate ii celulelor cutanate ii celulelor cutanate ii celulelor cutanate ii celulelor cutanate ii celulelor cutanate şşi nervoase. i nervoase. i nervoase. i nervoase. i nervoase. i nervoase. i nervoase. i nervoase. 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: afecafecafecafecafecafecafecafecţţiuni hematologice, dermatologice, polinevrite, iuni hematologice, dermatologice, polinevrite, iuni hematologice, dermatologice, polinevrite, iuni hematologice, dermatologice, polinevrite, iuni hematologice, dermatologice, polinevrite, iuni hematologice, dermatologice, polinevrite, iuni hematologice, dermatologice, polinevrite, iuni hematologice, dermatologice, polinevrite, 
distrofii,  convalescendistrofii,  convalescendistrofii,  convalescendistrofii,  convalescendistrofii,  convalescendistrofii,  convalescendistrofii,  convalescendistrofii,  convalescenţţăăăăăăăă........
-- fiole 1, 2, 5ml, solufiole 1, 2, 5ml, solufiole 1, 2, 5ml, solufiole 1, 2, 5ml, solufiole 1, 2, 5ml, solufiole 1, 2, 5ml, solufiole 1, 2, 5ml, solufiole 1, 2, 5ml, soluţţie 2,5% sau 5% ie 2,5% sau 5% ie 2,5% sau 5% ie 2,5% sau 5% ie 2,5% sau 5% ie 2,5% sau 5% ie 2,5% sau 5% ie 2,5% sau 5% şşi comprimate de 0,25gi comprimate de 0,25gi comprimate de 0,25gi comprimate de 0,25gi comprimate de 0,25gi comprimate de 0,25gi comprimate de 0,25gi comprimate de 0,25g



Vitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina B99999999

-- acid folicacid folicacid folicacid folicacid folicacid folicacid folicacid folic



-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, a, a, a, a, a, a, a, aproape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: orz, spanac, ficat, drojdie de bere. orz, spanac, ficat, drojdie de bere. orz, spanac, ficat, drojdie de bere. orz, spanac, ficat, drojdie de bere. orz, spanac, ficat, drojdie de bere. orz, spanac, ficat, drojdie de bere. orz, spanac, ficat, drojdie de bere. orz, spanac, ficat, drojdie de bere. 

-- se obse obse obse obse obse obse obse obţţine ine ine ine ine ine ine ine şşi sintetic.i sintetic.i sintetic.i sintetic.i sintetic.i sintetic.i sintetic.i sintetic.

-- alcătuită din  alcătuită din  alcătuită din  alcătuită din  alcătuită din  alcătuită din  alcătuită din  alcătuită din 3 grupe: 3 grupe: 3 grupe: 3 grupe: 3 grupe: 3 grupe: 3 grupe: 3 grupe: 

-- pteridinăpteridinăpteridinăpteridinăpteridinăpteridinăpteridinăpteridină, , , , , , , , 

-- ac. paraaminobenzoic ac. paraaminobenzoic ac. paraaminobenzoic ac. paraaminobenzoic ac. paraaminobenzoic ac. paraaminobenzoic ac. paraaminobenzoic ac. paraaminobenzoic şşi i i i i i i i 

-- ac. glutamic. ac. glutamic. ac. glutamic. ac. glutamic. ac. glutamic. ac. glutamic. ac. glutamic. ac. glutamic. 

MenMenMenMenMenMenMenMenţţine constantine constantine constantine constantine constantine constantine constantine constant numărul de eritrocite numărul de eritrocite numărul de eritrocite numărul de eritrocite numărul de eritrocite numărul de eritrocite numărul de eritrocite numărul de eritrocite, volumul , volumul , volumul , volumul , volumul , volumul , volumul , volumul şşi procentul i procentul i procentul i procentul i procentul i procentul i procentul i procentul 
acestora acestora acestora acestora acestora acestora acestora acestora îîîîîîîîn hemoglobinăn hemoglobinăn hemoglobinăn hemoglobinăn hemoglobinăn hemoglobinăn hemoglobinăn hemoglobină. . . . . . . . 

ÎÎÎÎÎÎÎÎn plus mai n plus mai n plus mai n plus mai n plus mai n plus mai n plus mai n plus mai stimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimulează:::::::: leucopoezaleucopoezaleucopoezaleucopoezaleucopoezaleucopoezaleucopoezaleucopoeza şşi i i i i i i i sinteza proteicăsinteza proteicăsinteza proteicăsinteza proteicăsinteza proteicăsinteza proteicăsinteza proteicăsinteza proteică........



Acidul para amino benzoicAcidul para amino benzoicAcidul para amino benzoicAcidul para amino benzoicAcidul para amino benzoicAcidul para amino benzoicAcidul para amino benzoicAcidul para amino benzoic
-- Paraminol, Paraminol, Paraminol, Paraminol, Paraminol, Paraminol, Paraminol, Paraminol, 

-- Vitamina H1Vitamina H1Vitamina H1Vitamina H1Vitamina H1Vitamina H1Vitamina H1Vitamina H1

-- APABAPABAPABAPABAPABAPABAPABAPAB



-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, alblblblblblblblb--------gălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuie, gust u, gust u, gust u, gust u, gust u, gust u, gust u, gust uşşor acru, or acru, or acru, or acru, or acru, or acru, or acru, or acru, amarăamarăamarăamarăamarăamarăamarăamară, , , , , , , , 

-- solubilitate mică  solubilitate mică  solubilitate mică  solubilitate mică  solubilitate mică  solubilitate mică  solubilitate mică  solubilitate mică îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, este oficinal., este oficinal., este oficinal., este oficinal., este oficinal., este oficinal., este oficinal., este oficinal.

-- este un este un este un este un este un este un este un este un factor antisulfamidic,factor antisulfamidic,factor antisulfamidic,factor antisulfamidic,factor antisulfamidic,factor antisulfamidic,factor antisulfamidic,factor antisulfamidic,

-- rol rol rol rol rol rol rol rol îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: menmenmenmenmenmenmenmenţţinerea cutisului, fanerelor inerea cutisului, fanerelor inerea cutisului, fanerelor inerea cutisului, fanerelor inerea cutisului, fanerelor inerea cutisului, fanerelor inerea cutisului, fanerelor inerea cutisului, fanerelor 

-- carencarencarencarencarencarencarencarențțaaaaaaaa =  =  =  =  =  =  =  = depigmentarea păruluidepigmentarea păruluidepigmentarea păruluidepigmentarea păruluidepigmentarea păruluidepigmentarea păruluidepigmentarea păruluidepigmentarea părului. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: boli ale pielii boli ale pielii boli ale pielii boli ale pielii boli ale pielii boli ale pielii boli ale pielii boli ale pielii, t, t, t, t, t, t, t, tulburări de trofism ale păruluiulburări de trofism ale păruluiulburări de trofism ale păruluiulburări de trofism ale păruluiulburări de trofism ale păruluiulburări de trofism ale păruluiulburări de trofism ale păruluiulburări de trofism ale părului........



-- vitamină hidrosolubilă vitamină hidrosolubilă vitamină hidrosolubilă vitamină hidrosolubilă vitamină hidrosolubilă vitamină hidrosolubilă vitamină hidrosolubilă vitamină hidrosolubilă, o, o, o, o, o, o, o, oficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinală. . . . . . . . 

-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, roşşie sau sub cristale, inodore, insipide. ie sau sub cristale, inodore, insipide. ie sau sub cristale, inodore, insipide. ie sau sub cristale, inodore, insipide. ie sau sub cristale, inodore, insipide. ie sau sub cristale, inodore, insipide. ie sau sub cristale, inodore, insipide. ie sau sub cristale, inodore, insipide. 

-- dedededededededeşşi este higroscopicăi este higroscopicăi este higroscopicăi este higroscopicăi este higroscopicăi este higroscopicăi este higroscopicăi este higroscopică, este pu, este pu, este pu, este pu, este pu, este pu, este pu, este puţţin solubilă in solubilă in solubilă in solubilă in solubilă in solubilă in solubilă in solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă........

-- are activitate antianemică are activitate antianemică are activitate antianemică are activitate antianemică are activitate antianemică are activitate antianemică are activitate antianemică are activitate antianemică. . . . . . . . 

-- factorul antianemic din ficat = factorul antianemic din ficat = factorul antianemic din ficat = factorul antianemic din ficat = factorul antianemic din ficat = factorul antianemic din ficat = factorul antianemic din ficat = factorul antianemic din ficat = eriteinaeriteinaeriteinaeriteinaeriteinaeriteinaeriteinaeriteina provine dintrprovine dintrprovine dintrprovine dintrprovine dintrprovine dintrprovine dintrprovine dintr--------un: un: un: un: un: un: un: un: 

-- factor extrinsecfactor extrinsecfactor extrinsecfactor extrinsecfactor extrinsecfactor extrinsecfactor extrinsecfactor extrinsec alimentar: alimentar: alimentar: alimentar: alimentar: alimentar: alimentar: alimentar: vitamina Bvitamina Bvitamina Bvitamina Bvitamina Bvitamina Bvitamina Bvitamina B1212121212121212 şşi i i i i i i i 

-- un un un un un un un un factor intrisecfactor intrisecfactor intrisecfactor intrisecfactor intrisecfactor intrisecfactor intrisecfactor intrisec din mucoasa gastrică din mucoasa gastrică din mucoasa gastrică din mucoasa gastrică din mucoasa gastrică din mucoasa gastrică din mucoasa gastrică din mucoasa gastrică: : : : : : : : apoferiteinăapoferiteinăapoferiteinăapoferiteinăapoferiteinăapoferiteinăapoferiteinăapoferiteină........

-- e produsă  e produsă  e produsă  e produsă  e produsă  e produsă  e produsă  e produsă şşi de ciuperci din familia i de ciuperci din familia i de ciuperci din familia i de ciuperci din familia i de ciuperci din familia i de ciuperci din familia i de ciuperci din familia i de ciuperci din familia StreptomycesStreptomycesStreptomycesStreptomycesStreptomycesStreptomycesStreptomycesStreptomyces........

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: anemii toxicoanemii toxicoanemii toxicoanemii toxicoanemii toxicoanemii toxicoanemii toxicoanemii toxico--------infecinfecinfecinfecinfecinfecinfecinfecţţiose, tuliose, tuliose, tuliose, tuliose, tuliose, tuliose, tuliose, tulburări nutriburări nutriburări nutriburări nutriburări nutriburări nutriburări nutriburări nutriţţionale, nervoase, ionale, nervoase, ionale, nervoase, ionale, nervoase, ionale, nervoase, ionale, nervoase, ionale, nervoase, ionale, nervoase, 
hepatite (rol de hepatite (rol de hepatite (rol de hepatite (rol de hepatite (rol de hepatite (rol de hepatite (rol de hepatite (rol de factor lipotrop), cirfactor lipotrop), cirfactor lipotrop), cirfactor lipotrop), cirfactor lipotrop), cirfactor lipotrop), cirfactor lipotrop), cirfactor lipotrop), ciroze, duoze, duoze, duoze, duoze, duoze, duoze, duoze, după hemoragiipă hemoragiipă hemoragiipă hemoragiipă hemoragiipă hemoragiipă hemoragiipă hemoragii........



AlAlAlAlAlAlAlAlțți reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentanțți din grupul Bi din grupul Bi din grupul Bi din grupul Bi din grupul Bi din grupul Bi din grupul Bi din grupul B



Vitamina H Vitamina H Vitamina H Vitamina H Vitamina H Vitamina H Vitamina H Vitamina H (biotina, Murnil)(biotina, Murnil)
-- din complexul B, un acid organic din complexul B, un acid organic din complexul B, un acid organic din complexul B, un acid organic din complexul B, un acid organic din complexul B, un acid organic din complexul B, un acid organic din complexul B, un acid organic optic activ (optic activ (optic activ (optic activ (optic activ (optic activ (optic activ (optic activ (dextrogir), dextrogir), dextrogir), dextrogir), dextrogir), dextrogir), dextrogir), dextrogir), 
cristale aciculare, incolore, pucristale aciculare, incolore, pucristale aciculare, incolore, pucristale aciculare, incolore, pucristale aciculare, incolore, pucristale aciculare, incolore, pucristale aciculare, incolore, pucristale aciculare, incolore, puţţin solubile. in solubile. in solubile. in solubile. in solubile. in solubile. in solubile. in solubile. Sarea e oficinalăSarea e oficinalăSarea e oficinalăSarea e oficinalăSarea e oficinalăSarea e oficinalăSarea e oficinalăSarea e oficinală. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: metabolizarea aminoacizilor metabolizarea aminoacizilor metabolizarea aminoacizilor metabolizarea aminoacizilor metabolizarea aminoacizilor metabolizarea aminoacizilor metabolizarea aminoacizilor metabolizarea aminoacizilor, s, s, s, s, s, s, s, stimulează rezistentimulează rezistentimulează rezistentimulează rezistentimulează rezistentimulează rezistentimulează rezistentimulează rezistenţţa pielii a pielii a pielii a pielii a pielii a pielii a pielii a pielii 
șși fanerelor.i fanerelor.i fanerelor.i fanerelor.i fanerelor.i fanerelor.i fanerelor.i fanerelor.

Vitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina BVitamina B88888888 (inozitol, Tonozid)(inozitol, Tonozid)
-- un hexadihidroxihexan, un hexadihidroxihexan, un hexadihidroxihexan, un hexadihidroxihexan, un hexadihidroxihexan, un hexadihidroxihexan, un hexadihidroxihexan, un hexadihidroxihexan, cu 8 izomeri,cu 8 izomeri,cu 8 izomeri,cu 8 izomeri,cu 8 izomeri,cu 8 izomeri,cu 8 izomeri,cu 8 izomeri, din care doar din care doar din care doar din care doar din care doar din care doar din care doar din care doar 
mezoinozitolulmezoinozitolulmezoinozitolulmezoinozitolulmezoinozitolulmezoinozitolulmezoinozitolulmezoinozitolul e optic activ. e optic activ. e optic activ. e optic activ. e optic activ. e optic activ. e optic activ. e optic activ. 

-- acacacacacacacacţţiune lipotropăiune lipotropăiune lipotropăiune lipotropăiune lipotropăiune lipotropăiune lipotropăiune lipotropă, hepatoprotector., hepatoprotector., hepatoprotector., hepatoprotector., hepatoprotector., hepatoprotector., hepatoprotector., hepatoprotector.

-- îîîîîîîîn distrofii musculare progresive, n distrofii musculare progresive, n distrofii musculare progresive, n distrofii musculare progresive, n distrofii musculare progresive, n distrofii musculare progresive, n distrofii musculare progresive, n distrofii musculare progresive, îîîîîîîîn hipercolesterolemie.n hipercolesterolemie.n hipercolesterolemie.n hipercolesterolemie.n hipercolesterolemie.n hipercolesterolemie.n hipercolesterolemie.n hipercolesterolemie.

Vitamina B15 Vitamina B15 Vitamina B15 Vitamina B15 Vitamina B15 Vitamina B15 Vitamina B15 Vitamina B15 (acidul pangamic)(acidul pangamic)
-- activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate: antitoxică antitoxică antitoxică antitoxică antitoxică antitoxică antitoxică antitoxică, l, l, l, l, l, l, l, lipotropăipotropăipotropăipotropăipotropăipotropăipotropăipotropă. . . . . . . . 

-- scade sensibilitatea organismului fascade sensibilitatea organismului fascade sensibilitatea organismului fascade sensibilitatea organismului fascade sensibilitatea organismului fascade sensibilitatea organismului fascade sensibilitatea organismului fascade sensibilitatea organismului faţţă de acă de acă de acă de acă de acă de acă de acă de acţţiunile iunile iunile iunile iunile iunile iunile iunile 
secundare ale alcoolului etilic, opiaceelor, barbituricelor, secundare ale alcoolului etilic, opiaceelor, barbituricelor, secundare ale alcoolului etilic, opiaceelor, barbituricelor, secundare ale alcoolului etilic, opiaceelor, barbituricelor, secundare ale alcoolului etilic, opiaceelor, barbituricelor, secundare ale alcoolului etilic, opiaceelor, barbituricelor, secundare ale alcoolului etilic, opiaceelor, barbituricelor, secundare ale alcoolului etilic, opiaceelor, barbituricelor, 
antibioticelor.antibioticelor.antibioticelor.antibioticelor.antibioticelor.antibioticelor.antibioticelor.antibioticelor.



Vitamina PP Vitamina PP Vitamina PP Vitamina PP Vitamina PP Vitamina PP Vitamina PP Vitamina PP 
(nicotinamida, Nicobion, acid nicotinic, Bepella)(nicotinamida, Nicobion, acid nicotinic, Bepella)

-- amida amida amida amida amida amida amida amida acidului nicotinic, (acidului nicotinic, (acidului nicotinic, (acidului nicotinic, (acidului nicotinic, (acidului nicotinic, (acidului nicotinic, (acidului nicotinic, (şşi i i i i i i i acidul acidul acidul acidul acidul acidul acidul acidul are acelaare acelaare acelaare acelaare acelaare acelaare acelaare acelaşşi rol vitaminic)i rol vitaminic)i rol vitaminic)i rol vitaminic)i rol vitaminic)i rol vitaminic)i rol vitaminic)i rol vitaminic). . . . . . . . 
-- cristale incolore cristale incolore cristale incolore cristale incolore cristale incolore cristale incolore cristale incolore cristale incolore, s, s, s, s, s, s, s, sau pulbere albau pulbere albau pulbere albau pulbere albau pulbere albau pulbere albau pulbere albau pulbere alb--------gălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuie, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, a, a, a, a, a, a, a, amarămarămarămarămarămarămarămară. . . . . . . . 
-- denumită   denumită   denumită   denumită   denumită   denumită   denumită   denumită  şşi i i i i i i i pellagra preventipellagra preventipellagra preventipellagra preventipellagra preventipellagra preventipellagra preventipellagra preventi. S. S. S. S. S. S. S. Se conservă la Separandae conservă la Separandae conservă la Separandae conservă la Separandae conservă la Separandae conservă la Separandae conservă la Separandae conservă la Separanda. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: rorororororororoşşii, ficat, lapte, drojdie, ciuperci.ii, ficat, lapte, drojdie, ciuperci.ii, ficat, lapte, drojdie, ciuperci.ii, ficat, lapte, drojdie, ciuperci.ii, ficat, lapte, drojdie, ciuperci.ii, ficat, lapte, drojdie, ciuperci.ii, ficat, lapte, drojdie, ciuperci.ii, ficat, lapte, drojdie, ciuperci.
-- rol rol rol rol rol rol rol rol îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: metabolizarea glucidelormetabolizarea glucidelormetabolizarea glucidelormetabolizarea glucidelormetabolizarea glucidelormetabolizarea glucidelormetabolizarea glucidelormetabolizarea glucidelor, lipidelor, proteinelor. , lipidelor, proteinelor. , lipidelor, proteinelor. , lipidelor, proteinelor. , lipidelor, proteinelor. , lipidelor, proteinelor. , lipidelor, proteinelor. , lipidelor, proteinelor. 
-- catalizator de oxido catalizator de oxido catalizator de oxido catalizator de oxido catalizator de oxido catalizator de oxido catalizator de oxido catalizator de oxido--------reducere, reducere, reducere, reducere, reducere, reducere, reducere, reducere, 
-- intensifică formarea trombokinazei intensifică formarea trombokinazei intensifică formarea trombokinazei intensifică formarea trombokinazei intensifică formarea trombokinazei intensifică formarea trombokinazei intensifică formarea trombokinazei intensifică formarea trombokinazei, , , , , , , , 
-- vasodilatator, hipersecretor, vasodilatator, hipersecretor, vasodilatator, hipersecretor, vasodilatator, hipersecretor, vasodilatator, hipersecretor, vasodilatator, hipersecretor, vasodilatator, hipersecretor, vasodilatator, hipersecretor, 
-- hipermotilizant pt. stomac hipermotilizant pt. stomac hipermotilizant pt. stomac hipermotilizant pt. stomac hipermotilizant pt. stomac hipermotilizant pt. stomac hipermotilizant pt. stomac hipermotilizant pt. stomac şşi intestin.i intestin.i intestin.i intestin.i intestin.i intestin.i intestin.i intestin.
CarenCarenCarenCarenCarenCarenCarenCarențța la:a la:a la:a la:a la:a la:a la:a la:

-- câine = black tongue disease,câine = black tongue disease,câine = black tongue disease,câine = black tongue disease,câine = black tongue disease,câine = black tongue disease,câine = black tongue disease,câine = black tongue disease,
-- porc = tuporc = tuporc = tuporc = tuporc = tuporc = tuporc = tuporc = tulburări gastrointestinalelburări gastrointestinalelburări gastrointestinalelburări gastrointestinalelburări gastrointestinalelburări gastrointestinalelburări gastrointestinalelburări gastrointestinale, , , , , , , , 
-- păsări păsări păsări păsări păsări păsări păsări păsări = dermatite.= dermatite.= dermatite.= dermatite.= dermatite.= dermatite.= dermatite.= dermatite.
-- se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşte te te te te te te te îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: eritrodermii, eczeme, stomatite.eritrodermii, eczeme, stomatite.eritrodermii, eczeme, stomatite.eritrodermii, eczeme, stomatite.eritrodermii, eczeme, stomatite.eritrodermii, eczeme, stomatite.eritrodermii, eczeme, stomatite.eritrodermii, eczeme, stomatite.



Acidul panthotenic Acidul panthotenic Acidul panthotenic Acidul panthotenic Acidul panthotenic Acidul panthotenic Acidul panthotenic Acidul panthotenic (factorul  antidermatitic)(factorul  antidermatitic)
-- prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent îîîîîîîîn complexul B, n complexul B, n complexul B, n complexul B, n complexul B, n complexul B, n complexul B, n complexul B, 
-- compus compus compus compus compus compus compus compus optic activoptic activoptic activoptic activoptic activoptic activoptic activoptic activ, a, a, a, a, a, a, a, activă fiind componenta ctivă fiind componenta ctivă fiind componenta ctivă fiind componenta ctivă fiind componenta ctivă fiind componenta ctivă fiind componenta ctivă fiind componenta dextrogirădextrogirădextrogirădextrogirădextrogirădextrogirădextrogirădextrogiră. . . . . . . . 
-- aspect uleios aspect uleios aspect uleios aspect uleios aspect uleios aspect uleios aspect uleios aspect uleios, i, i, i, i, i, i, i, instabil, de acenstabil, de acenstabil, de acenstabil, de acenstabil, de acenstabil, de acenstabil, de acenstabil, de aceea se folosesc sărurile de Caea se folosesc sărurile de Caea se folosesc sărurile de Caea se folosesc sărurile de Caea se folosesc sărurile de Caea se folosesc sărurile de Caea se folosesc sărurile de Caea se folosesc sărurile de Ca. . . . . . . . 
-- intră  intră  intră  intră  intră  intră  intră  intră îîîîîîîîn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenţţa a a a a a a a coenzimei A. coenzimei A. coenzimei A. coenzimei A. coenzimei A. coenzimei A. coenzimei A. coenzimei A. 
-- previne previne previne previne previne previne previne previne exsudatul exsudatul exsudatul exsudatul exsudatul exsudatul exsudatul exsudatul la pui la pui la pui la pui la pui la pui la pui la pui şşi i i i i i i i şşobolani, favoriobolani, favoriobolani, favoriobolani, favoriobolani, favoriobolani, favoriobolani, favoriobolani, favorizează crezează crezează crezează crezează crezează crezează crezează creşşterea.terea.terea.terea.terea.terea.terea.terea.
-- comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale: Pantothenol, Panthotenatul de calciu,Pantothenol, Panthotenatul de calciu,Pantothenol, Panthotenatul de calciu,Pantothenol, Panthotenatul de calciu,Pantothenol, Panthotenatul de calciu,Pantothenol, Panthotenatul de calciu,Pantothenol, Panthotenatul de calciu,Pantothenol, Panthotenatul de calciu, fiole 2ml fiole 2ml fiole 2ml fiole 2ml fiole 2ml fiole 2ml fiole 2ml fiole 2ml 
2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% şşi 5ml 10%.i 5ml 10%.i 5ml 10%.i 5ml 10%.i 5ml 10%.i 5ml 10%.i 5ml 10%.i 5ml 10%.

Drojdia de bere Drojdia de bere Drojdia de bere Drojdia de bere Drojdia de bere Drojdia de bere Drojdia de bere Drojdia de bere (Faex medicinalis) (Faex medicinalis) 
-- ciupercă din familia  ciupercă din familia  ciupercă din familia  ciupercă din familia  ciupercă din familia  ciupercă din familia  ciupercă din familia  ciupercă din familia Sacharomyces cerevisiaeSacharomyces cerevisiaeSacharomyces cerevisiaeSacharomyces cerevisiaeSacharomyces cerevisiaeSacharomyces cerevisiaeSacharomyces cerevisiaeSacharomyces cerevisiae........
-- conconconconconconconconţţine toate vitaminele complexului B, ine toate vitaminele complexului B, ine toate vitaminele complexului B, ine toate vitaminele complexului B, ine toate vitaminele complexului B, ine toate vitaminele complexului B, ine toate vitaminele complexului B, ine toate vitaminele complexului B, îîîîîîîîn formă proaspătă n formă proaspătă n formă proaspătă n formă proaspătă n formă proaspătă n formă proaspătă n formă proaspătă n formă proaspătă 
-- remediu remediu remediu remediu remediu remediu remediu remediu îîîîîîîîn infecn infecn infecn infecn infecn infecn infecn infecţţiile uterineiile uterineiile uterineiile uterineiile uterineiile uterineiile uterineiile uterine, , , , , , , , îîîîîîîîn formă uscată n formă uscată n formă uscată n formă uscată n formă uscată n formă uscată n formă uscată n formă uscată (sicca)(sicca)(sicca)(sicca)(sicca)(sicca)(sicca)(sicca) se  se  se  se  se  se  se  se 
caracterizează caracterizează caracterizează caracterizează caracterizează caracterizează caracterizează caracterizează şşi prin proprietăi prin proprietăi prin proprietăi prin proprietăi prin proprietăi prin proprietăi prin proprietăi prin proprietăţţi plastice, i plastice, i plastice, i plastice, i plastice, i plastice, i plastice, i plastice, 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: rahitism rahitism rahitism rahitism rahitism rahitism rahitism rahitism, f, f, f, f, f, f, f, furunculozăurunculozăurunculozăurunculozăurunculozăurunculozăurunculozăurunculoză, doze , doze , doze , doze , doze , doze , doze , doze x 5 maix 5 maix 5 maix 5 maix 5 maix 5 maix 5 maix 5 mai mici ca cea proaspătă mici ca cea proaspătă mici ca cea proaspătă mici ca cea proaspătă mici ca cea proaspătă mici ca cea proaspătă mici ca cea proaspătă mici ca cea proaspătă........



Complex B Complex B Complex B Complex B Complex B Complex B Complex B Complex B (Poly B)(Poly B)
-- fiole 2ml solufiole 2ml solufiole 2ml solufiole 2ml solufiole 2ml solufiole 2ml solufiole 2ml solufiole 2ml soluţţii apoase injectabile, ii apoase injectabile, ii apoase injectabile, ii apoase injectabile, ii apoase injectabile, ii apoase injectabile, ii apoase injectabile, ii apoase injectabile, cu:cu:cu:cu:cu:cu:cu:cu: vitaminele Bvitaminele Bvitaminele Bvitaminele Bvitaminele Bvitaminele Bvitaminele Bvitaminele B11111111 0,01g, B0,01g, B0,01g, B0,01g, B0,01g, B0,01g, B0,01g, B0,01g, B22222222

0,02g, B0,02g, B0,02g, B0,02g, B0,02g, B0,02g, B0,02g, B0,02g, B66666666 0,006g, 0,006g, 0,006g, 0,006g, 0,006g, 0,006g, 0,006g, 0,006g, nicotina nicotina nicotina nicotina nicotina nicotina nicotina nicotina 0,05g, 0,05g, 0,05g, 0,05g, 0,05g, 0,05g, 0,05g, 0,05g, apă ad apă ad apă ad apă ad apă ad apă ad apă ad apă ad 2ml.2ml.2ml.2ml.2ml.2ml.2ml.2ml.

-- bun roburant bun roburant bun roburant bun roburant bun roburant bun roburant bun roburant bun roburant îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: stări de stări de stări de stări de stări de stări de stări de stări de surmenaj, oftalmologie.surmenaj, oftalmologie.surmenaj, oftalmologie.surmenaj, oftalmologie.surmenaj, oftalmologie.surmenaj, oftalmologie.surmenaj, oftalmologie.surmenaj, oftalmologie.        

-- se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i se administrează i.m., .m., .m., .m., .m., .m., .m., .m., îîîîîîîîn cure de n cure de n cure de n cure de n cure de n cure de n cure de n cure de 55555555--------10 zile.10 zile.10 zile.10 zile.10 zile.10 zile.10 zile.10 zile.

Complex B forte Complex B forte Complex B forte Complex B forte Complex B forte Complex B forte Complex B forte Complex B forte (Pyvital)(Pyvital)
-- conconconconconconconconţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: vitaminele B vitaminele B vitaminele B vitaminele B vitaminele B vitaminele B vitaminele B vitaminele B1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, B2, B2, B2, B2, B2, B2, B2, B2, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, nicotinamidănicotinamidănicotinamidănicotinamidănicotinamidănicotinamidănicotinamidănicotinamidă, panthitenat de , panthitenat de , panthitenat de , panthitenat de , panthitenat de , panthitenat de , panthitenat de , panthitenat de 
calciu, extract din drojdie de bere. calciu, extract din drojdie de bere. calciu, extract din drojdie de bere. calciu, extract din drojdie de bere. calciu, extract din drojdie de bere. calciu, extract din drojdie de bere. calciu, extract din drojdie de bere. calciu, extract din drojdie de bere. 

-- roburant puternic, mai puroburant puternic, mai puroburant puternic, mai puroburant puternic, mai puroburant puternic, mai puroburant puternic, mai puroburant puternic, mai puroburant puternic, mai puternic decât  Complex B de două oriternic decât  Complex B de două oriternic decât  Complex B de două oriternic decât  Complex B de două oriternic decât  Complex B de două oriternic decât  Complex B de două oriternic decât  Complex B de două oriternic decât  Complex B de două ori........

Vitamina F Vitamina F Vitamina F Vitamina F Vitamina F Vitamina F Vitamina F Vitamina F (Linomag, Linosan, Linocilin)(Linomag, Linosan, Linocilin)
-- concentrat de esteri etilici ai unor acizi graconcentrat de esteri etilici ai unor acizi graconcentrat de esteri etilici ai unor acizi graconcentrat de esteri etilici ai unor acizi graconcentrat de esteri etilici ai unor acizi graconcentrat de esteri etilici ai unor acizi graconcentrat de esteri etilici ai unor acizi graconcentrat de esteri etilici ai unor acizi graşşi nesaturai nesaturai nesaturai nesaturai nesaturai nesaturai nesaturai nesaturaţţi. i. i. i. i. i. i. i. 

-- rol:rol:rol:rol:rol:rol:rol:rol: menmenmenmenmenmenmenmenţţinerea troficităinerea troficităinerea troficităinerea troficităinerea troficităinerea troficităinerea troficităinerea troficităţţii pielii, ii pielii, ii pielii, ii pielii, ii pielii, ii pielii, ii pielii, ii pielii, îîîîîîîîn metabolismul lipidelor n metabolismul lipidelor n metabolismul lipidelor n metabolismul lipidelor n metabolismul lipidelor n metabolismul lipidelor n metabolismul lipidelor n metabolismul lipidelor şşi i i i i i i i 

colesterolului, colesterolului, colesterolului, colesterolului, colesterolului, colesterolului, colesterolului, colesterolului, îîîîîîîîn mecanismul endocrin de ovulan mecanismul endocrin de ovulan mecanismul endocrin de ovulan mecanismul endocrin de ovulan mecanismul endocrin de ovulan mecanismul endocrin de ovulan mecanismul endocrin de ovulan mecanismul endocrin de ovulaţţie ie ie ie ie ie ie ie şşi crei crei crei crei crei crei crei creşştere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, îîîîîîîîn n n n n n n n 

tratamentul arsurilor, ptratamentul arsurilor, ptratamentul arsurilor, ptratamentul arsurilor, ptratamentul arsurilor, ptratamentul arsurilor, ptratamentul arsurilor, ptratamentul arsurilor, plăgilorlăgilorlăgilorlăgilorlăgilorlăgilorlăgilorlăgilor, acnee, seboree, hiperfoliculemie., acnee, seboree, hiperfoliculemie., acnee, seboree, hiperfoliculemie., acnee, seboree, hiperfoliculemie., acnee, seboree, hiperfoliculemie., acnee, seboree, hiperfoliculemie., acnee, seboree, hiperfoliculemie., acnee, seboree, hiperfoliculemie.



Vitamina C  Vitamina C  Vitamina C  Vitamina C  Vitamina C  Vitamina C  Vitamina C  Vitamina C  
-- vitamina antiscorbutică vitamina antiscorbutică vitamina antiscorbutică vitamina antiscorbutică vitamina antiscorbutică vitamina antiscorbutică vitamina antiscorbutică vitamina antiscorbutică, , , , , , , , 

-- Vitas scorbol, Vitas scorbol, Vitas scorbol, Vitas scorbol, Vitas scorbol, Vitas scorbol, Vitas scorbol, Vitas scorbol, 

-- Cebion, Cebion, Cebion, Cebion, Cebion, Cebion, Cebion, Cebion, 

-- Ascorbit, Ascorbit, Ascorbit, Ascorbit, Ascorbit, Ascorbit, Ascorbit, Ascorbit, 

-- RedoxonRedoxonRedoxonRedoxonRedoxonRedoxonRedoxonRedoxon



-- vitamina ce convitamina ce convitamina ce convitamina ce convitamina ce convitamina ce convitamina ce convitamina ce conţţine ine ine ine ine ine ine ine acid ascorbicacid ascorbicacid ascorbicacid ascorbicacid ascorbicacid ascorbicacid ascorbicacid ascorbic ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ; este oficinalăeste oficinalăeste oficinalăeste oficinalăeste oficinalăeste oficinalăeste oficinalăeste oficinală. . . . . . . . 

-- activitate sinergicăactivitate sinergicăactivitate sinergicăactivitate sinergicăactivitate sinergicăactivitate sinergicăactivitate sinergicăactivitate sinergică cu hormonii din corticosuprarenală  cu hormonii din corticosuprarenală  cu hormonii din corticosuprarenală  cu hormonii din corticosuprarenală  cu hormonii din corticosuprarenală  cu hormonii din corticosuprarenală  cu hormonii din corticosuprarenală  cu hormonii din corticosuprarenală şşi cu i cu i cu i cu i cu i cu i cu i cu 

vitamina vitamina vitamina vitamina vitamina vitamina vitamina vitamina BBBBBBBB11111111. . . . . . . . 

-- poate fi antagonistăpoate fi antagonistăpoate fi antagonistăpoate fi antagonistăpoate fi antagonistăpoate fi antagonistăpoate fi antagonistăpoate fi antagonistă cu: tiroxina cu: tiroxina cu: tiroxina cu: tiroxina cu: tiroxina cu: tiroxina cu: tiroxina cu: tiroxina şşi vitamina A.i vitamina A.i vitamina A.i vitamina A.i vitamina A.i vitamina A.i vitamina A.i vitamina A.

-- îîîîîîîîn cazul animalelor hipovitaminoza C n cazul animalelor hipovitaminoza C n cazul animalelor hipovitaminoza C n cazul animalelor hipovitaminoza C n cazul animalelor hipovitaminoza C n cazul animalelor hipovitaminoza C n cazul animalelor hipovitaminoza C n cazul animalelor hipovitaminoza C e rar e rar e rar e rar e rar e rar e rar e rar îîîîîîîîntâlnităntâlnităntâlnităntâlnităntâlnităntâlnităntâlnităntâlnită........

-- InsuficienInsuficienInsuficienInsuficienInsuficienInsuficienInsuficienInsuficienţţa vit. C duce la:a vit. C duce la:a vit. C duce la:a vit. C duce la:a vit. C duce la:a vit. C duce la:a vit. C duce la:a vit. C duce la: scăderea rezisten scăderea rezisten scăderea rezisten scăderea rezisten scăderea rezisten scăderea rezisten scăderea rezisten scăderea rezistenţţei la eforturi ei la eforturi ei la eforturi ei la eforturi ei la eforturi ei la eforturi ei la eforturi ei la eforturi şşi i i i i i i i 

la agenla agenla agenla agenla agenla agenla agenla agenţţi exogeni nocivi, la instalarea diatezei hemoragice.i exogeni nocivi, la instalarea diatezei hemoragice.i exogeni nocivi, la instalarea diatezei hemoragice.i exogeni nocivi, la instalarea diatezei hemoragice.i exogeni nocivi, la instalarea diatezei hemoragice.i exogeni nocivi, la instalarea diatezei hemoragice.i exogeni nocivi, la instalarea diatezei hemoragice.i exogeni nocivi, la instalarea diatezei hemoragice.

-- adjuvant adjuvant adjuvant adjuvant adjuvant adjuvant adjuvant adjuvant îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: boli infecboli infecboli infecboli infecboli infecboli infecboli infecboli infecţţioase, pneumopatii, intoxicaioase, pneumopatii, intoxicaioase, pneumopatii, intoxicaioase, pneumopatii, intoxicaioase, pneumopatii, intoxicaioase, pneumopatii, intoxicaioase, pneumopatii, intoxicaioase, pneumopatii, intoxicaţţii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, stări tări tări tări tări tări tări tări 

hemoragipare, convalescenhemoragipare, convalescenhemoragipare, convalescenhemoragipare, convalescenhemoragipare, convalescenhemoragipare, convalescenhemoragipare, convalescenhemoragipare, convalescenţţăăăăăăăă, fracturi., fracturi., fracturi., fracturi., fracturi., fracturi., fracturi., fracturi.



Vitamina P Vitamina P Vitamina P Vitamina P Vitamina P Vitamina P Vitamina P Vitamina P 

(Rutin, (Rutin, Rutozid, vitamiRutozid, vitamina permeabilităna permeabilităţţii capilare)ii capilare)

-- glicozid flavonic,glicozid flavonic,glicozid flavonic,glicozid flavonic,glicozid flavonic,glicozid flavonic,glicozid flavonic,glicozid flavonic,

-- fracfracfracfracfracfracfracfracţţiune ce se găseiune ce se găseiune ce se găseiune ce se găseiune ce se găseiune ce se găseiune ce se găseiune ce se găseşşte alături de acidul ascorbic te alături de acidul ascorbic te alături de acidul ascorbic te alături de acidul ascorbic te alături de acidul ascorbic te alături de acidul ascorbic te alături de acidul ascorbic te alături de acidul ascorbic îîîîîîîîn unele n unele n unele n unele n unele n unele n unele n unele 
droguri vegetale:droguri vegetale:droguri vegetale:droguri vegetale:droguri vegetale:droguri vegetale:droguri vegetale:droguri vegetale: lamâi, lamâi, lamâi, lamâi, lamâi, lamâi, lamâi, lamâi, măciemăciemăciemăciemăciemăciemăciemăcieşş, c, c, c, c, c, c, c, coacăze negreoacăze negreoacăze negreoacăze negreoacăze negreoacăze negreoacăze negreoacăze negre, nuci, fruze , nuci, fruze , nuci, fruze , nuci, fruze , nuci, fruze , nuci, fruze , nuci, fruze , nuci, fruze 

de hride hride hride hride hride hride hride hrişşcăcăcăcăcăcăcăcă etc..etc..etc..etc..etc..etc..etc..etc..



Vitamina D Vitamina D Vitamina D Vitamina D Vitamina D Vitamina D Vitamina D Vitamina D 
-------- vitamina antirahitică vitamina antirahitică vitamina antirahitică vitamina antirahitică vitamina antirahitică vitamina antirahitică vitamina antirahitică vitamina antirahitică



-- îîîîîîîîn regnul vegetaln regnul vegetaln regnul vegetaln regnul vegetaln regnul vegetaln regnul vegetaln regnul vegetaln regnul vegetal = = = = = = = = vitamina Dvitamina Dvitamina Dvitamina Dvitamina Dvitamina Dvitamina Dvitamina D22222222

-- se formează din ergosterol sub influen se formează din ergosterol sub influen se formează din ergosterol sub influen se formează din ergosterol sub influen se formează din ergosterol sub influen se formează din ergosterol sub influen se formează din ergosterol sub influen se formează din ergosterol sub influenţţa radiaa radiaa radiaa radiaa radiaa radiaa radiaa radiaţţiilor U.V. iilor U.V. iilor U.V. iilor U.V. iilor U.V. iilor U.V. iilor U.V. iilor U.V. 

-- îîîîîîîîn n n n n n n n regnul animalregnul animalregnul animalregnul animalregnul animalregnul animalregnul animalregnul animal = = = = = = = = vitamina Dvitamina Dvitamina Dvitamina Dvitamina Dvitamina Dvitamina Dvitamina D33333333 (dehidrocolesterol), (dehidrocolesterol), (dehidrocolesterol), (dehidrocolesterol), (dehidrocolesterol), (dehidrocolesterol), (dehidrocolesterol), (dehidrocolesterol), îîîîîîîîn piele, n piele, n piele, n piele, n piele, n piele, n piele, n piele, 
sub influensub influensub influensub influensub influensub influensub influensub influenţţa U.a U.a U.a U.a U.a U.a U.a U.V. V. V. V. V. V. V. V. 

-- atât prima formă atât prima formă atât prima formă atât prima formă atât prima formă atât prima formă atât prima formă atât prima formă, cât , cât , cât , cât , cât , cât , cât , cât şşi a doua sunt oficinale.i a doua sunt oficinale.i a doua sunt oficinale.i a doua sunt oficinale.i a doua sunt oficinale.i a doua sunt oficinale.i a doua sunt oficinale.i a doua sunt oficinale.

-- îîîîîîîîn organism:n organism:n organism:n organism:n organism:n organism:n organism:n organism: vit vit vit vit vit vit vit vit. D. D. D. D. D. D. D. D asigură resorb asigură resorb asigură resorb asigură resorb asigură resorb asigură resorb asigură resorb asigură resorbţţia Ca intestinal sub formă ia Ca intestinal sub formă ia Ca intestinal sub formă ia Ca intestinal sub formă ia Ca intestinal sub formă ia Ca intestinal sub formă ia Ca intestinal sub formă ia Ca intestinal sub formă 
de fosfade fosfade fosfade fosfade fosfade fosfade fosfade fosfaţţi i i i i i i i şşi depunerea sub această formă i depunerea sub această formă i depunerea sub această formă i depunerea sub această formă i depunerea sub această formă i depunerea sub această formă i depunerea sub această formă i depunerea sub această formă îîîîîîîîn oase n oase n oase n oase n oase n oase n oase n oase şşi dini dini dini dini dini dini dini dinţţi. i. i. i. i. i. i. i. 

-- sssssssstimulează transformarea substantimulează transformarea substantimulează transformarea substantimulează transformarea substantimulează transformarea substantimulează transformarea substantimulează transformarea substantimulează transformarea substanţţelor fosforate anorganice elor fosforate anorganice elor fosforate anorganice elor fosforate anorganice elor fosforate anorganice elor fosforate anorganice elor fosforate anorganice elor fosforate anorganice 

îîîîîîîîn compun compun compun compun compun compun compun compuşşi organici, restabilei organici, restabilei organici, restabilei organici, restabilei organici, restabilei organici, restabilei organici, restabilei organici, restabileşşte raportul Ca/P. te raportul Ca/P. te raportul Ca/P. te raportul Ca/P. te raportul Ca/P. te raportul Ca/P. te raportul Ca/P. te raportul Ca/P. 

-- ccccccccând raportul se deregleazăând raportul se deregleazăând raportul se deregleazăând raportul se deregleazăând raportul se deregleazăând raportul se deregleazăând raportul se deregleazăând raportul se dereglează, , , , , , , , îîîîîîîîn urma carenn urma carenn urma carenn urma carenn urma carenn urma carenn urma carenn urma carenșșei = ei = ei = ei = ei = ei = ei = ei = rahitism rahitism rahitism rahitism rahitism rahitism rahitism rahitism şşi i i i i i i i 
osteomalacia,osteomalacia,osteomalacia,osteomalacia,osteomalacia,osteomalacia,osteomalacia,osteomalacia, Ca diminuând din oase Ca diminuând din oase Ca diminuând din oase Ca diminuând din oase Ca diminuând din oase Ca diminuând din oase Ca diminuând din oase Ca diminuând din oase 5050505050505050--------75%. 75%. 75%. 75%. 75%. 75%. 75%. 75%. 

-- hipovitaminoza hipovitaminoza hipovitaminoza hipovitaminoza hipovitaminoza hipovitaminoza hipovitaminoza hipovitaminoza = la toate categoriile de tineret, la femele = la toate categoriile de tineret, la femele = la toate categoriile de tineret, la femele = la toate categoriile de tineret, la femele = la toate categoriile de tineret, la femele = la toate categoriile de tineret, la femele = la toate categoriile de tineret, la femele = la toate categoriile de tineret, la femele 
gestante gestante gestante gestante gestante gestante gestante gestante şşi i i i i i i i îîîîîîîîn lactan lactan lactan lactan lactan lactan lactan lactaţţie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, îîîîîîîîn general la animalele care stau n general la animalele care stau n general la animalele care stau n general la animalele care stau n general la animalele care stau n general la animalele care stau n general la animalele care stau n general la animalele care stau 
exclusiv exclusiv exclusiv exclusiv exclusiv exclusiv exclusiv exclusiv îîîîîîîîn stabulan stabulan stabulan stabulan stabulan stabulan stabulan stabulaţţie ie ie ie ie ie ie ie şşi la i la i la i la i la i la i la i la îîîîîîîîntuneric.ntuneric.ntuneric.ntuneric.ntuneric.ntuneric.ntuneric.ntuneric.

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: osteopatii hipocalcice, tetanii, spasmofilii.osteopatii hipocalcice, tetanii, spasmofilii.osteopatii hipocalcice, tetanii, spasmofilii.osteopatii hipocalcice, tetanii, spasmofilii.osteopatii hipocalcice, tetanii, spasmofilii.osteopatii hipocalcice, tetanii, spasmofilii.osteopatii hipocalcice, tetanii, spasmofilii.osteopatii hipocalcice, tetanii, spasmofilii.



Vitamina E Vitamina E Vitamina E Vitamina E Vitamina E Vitamina E Vitamina E Vitamina E 
-- vitamina antisterilicăvitamina antisterilicăvitamina antisterilicăvitamina antisterilicăvitamina antisterilicăvitamina antisterilicăvitamina antisterilicăvitamina antisterilică, , , , , , , , 

-- tocoferol, tocoferol, tocoferol, tocoferol, tocoferol, tocoferol, tocoferol, tocoferol, 

-- fertiolfertiolfertiolfertiolfertiolfertiolfertiolfertiol



-- liposolubilă liposolubilă liposolubilă liposolubilă liposolubilă liposolubilă liposolubilă liposolubilă, o, o, o, o, o, o, o, oficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinalăficinală,,,,,,,,

-- sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de acetat,acetat,acetat,acetat,acetat,acetat,acetat,acetat,

-- solusolusolusolusolusolusolusoluţţie vâscoasăie vâscoasăie vâscoasăie vâscoasăie vâscoasăie vâscoasăie vâscoasăie vâscoasă, g, g, g, g, g, g, g, galbenăalbenăalbenăalbenăalbenăalbenăalbenăalbenă, limpede., limpede., limpede., limpede., limpede., limpede., limpede., limpede.

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: plante verzi leguminoase plante verzi leguminoase plante verzi leguminoase plante verzi leguminoase plante verzi leguminoase plante verzi leguminoase plante verzi leguminoase plante verzi leguminoase, e, e, e, e, e, e, e, embrionii de grăunmbrionii de grăunmbrionii de grăunmbrionii de grăunmbrionii de grăunmbrionii de grăunmbrionii de grăunmbrionii de grăunţţe, uleiul de e, uleiul de e, uleiul de e, uleiul de e, uleiul de e, uleiul de e, uleiul de e, uleiul de 
bumbac, de unde sbumbac, de unde sbumbac, de unde sbumbac, de unde sbumbac, de unde sbumbac, de unde sbumbac, de unde sbumbac, de unde s--------au extras beta au extras beta au extras beta au extras beta au extras beta au extras beta au extras beta au extras beta şşi gama tocoferolii, i gama tocoferolii, i gama tocoferolii, i gama tocoferolii, i gama tocoferolii, i gama tocoferolii, i gama tocoferolii, i gama tocoferolii, îîîîîîîîn n n n n n n n 
osânza de porc, osânza de porc, osânza de porc, osânza de porc, osânza de porc, osânza de porc, osânza de porc, osânza de porc, îîîîîîîîn anterohipofizăn anterohipofizăn anterohipofizăn anterohipofizăn anterohipofizăn anterohipofizăn anterohipofizăn anterohipofiză, p, p, p, p, p, p, p, placentălacentălacentălacentălacentălacentălacentălacentă, , , , , , , , gălbenugălbenugălbenugălbenugălbenugălbenugălbenugălbenuşş de ou de ou de ou de ou de ou de ou de ou de ou. . . . . . . . 

-- astăzi se prepară  astăzi se prepară  astăzi se prepară  astăzi se prepară  astăzi se prepară  astăzi se prepară  astăzi se prepară  astăzi se prepară exclusiv prin sintezăexclusiv prin sintezăexclusiv prin sintezăexclusiv prin sintezăexclusiv prin sintezăexclusiv prin sintezăexclusiv prin sintezăexclusiv prin sinteză. . . . . . . . 

-- sinergică cu seleniulsinergică cu seleniulsinergică cu seleniulsinergică cu seleniulsinergică cu seleniulsinergică cu seleniulsinergică cu seleniulsinergică cu seleniul, , , , , , , , 

-- protejează membrana  protejează membrana  protejează membrana  protejează membrana  protejează membrana  protejează membrana  protejează membrana  protejează membrana şşi organitele de procesele nocive, i organitele de procesele nocive, i organitele de procesele nocive, i organitele de procesele nocive, i organitele de procesele nocive, i organitele de procesele nocive, i organitele de procesele nocive, i organitele de procesele nocive, 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: prevenirea morprevenirea morprevenirea morprevenirea morprevenirea morprevenirea morprevenirea morprevenirea morţţii embrionare, avorturilor, miopatiilor, ii embrionare, avorturilor, miopatiilor, ii embrionare, avorturilor, miopatiilor, ii embrionare, avorturilor, miopatiilor, ii embrionare, avorturilor, miopatiilor, ii embrionare, avorturilor, miopatiilor, ii embrionare, avorturilor, miopatiilor, ii embrionare, avorturilor, miopatiilor, 
boala muboala muboala muboala muboala muboala muboala muboala muşşchilor albi, encefalopatii la mânji chilor albi, encefalopatii la mânji chilor albi, encefalopatii la mânji chilor albi, encefalopatii la mânji chilor albi, encefalopatii la mânji chilor albi, encefalopatii la mânji chilor albi, encefalopatii la mânji chilor albi, encefalopatii la mânji şşi vii vii vii vii vii vii vii viţţei.ei.ei.ei.ei.ei.ei.ei.



Vitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina K
-------- antihemoragică antihemoragică antihemoragică antihemoragică antihemoragică antihemoragică antihemoragică antihemoragică



-- liposolubilă liposolubilă liposolubilă liposolubilă liposolubilă liposolubilă liposolubilă liposolubilă. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: spanac spanac spanac spanac spanac spanac spanac spanac, v, v, v, v, v, v, v, varzăarzăarzăarzăarzăarzăarzăarză, t, t, t, t, t, t, t, tomate, urziomate, urziomate, urziomate, urziomate, urziomate, urziomate, urziomate, urzici, fci, fci, fci, fci, fci, fci, fci, ficat de porc, oicat de porc, oicat de porc, oicat de porc, oicat de porc, oicat de porc, oicat de porc, oicat de porc, ouăuăuăuăuăuăuăuă, lapte. , lapte. , lapte. , lapte. , lapte. , lapte. , lapte. , lapte. 

-- îîîîîîîîn regnul animaln regnul animaln regnul animaln regnul animaln regnul animaln regnul animaln regnul animaln regnul animal = = = = = = = = fitomenadionulfitomenadionulfitomenadionulfitomenadionulfitomenadionulfitomenadionulfitomenadionulfitomenadionul (vitamina K(vitamina K(vitamina K(vitamina K(vitamina K(vitamina K(vitamina K(vitamina K11111111)))))))) sintetizat de  sintetizat de  sintetizat de  sintetizat de  sintetizat de  sintetizat de  sintetizat de  sintetizat de 
flora digestivă a mamiferelorflora digestivă a mamiferelorflora digestivă a mamiferelorflora digestivă a mamiferelorflora digestivă a mamiferelorflora digestivă a mamiferelorflora digestivă a mamiferelorflora digestivă a mamiferelor, la acestea ne, la acestea ne, la acestea ne, la acestea ne, la acestea ne, la acestea ne, la acestea ne, la acestea neîîîîîîîîntâlninduntâlninduntâlninduntâlninduntâlninduntâlninduntâlninduntâlnindu--------se hipose hipose hipose hipose hipose hipose hipose hipo--------
sau avitaminoza. sau avitaminoza. sau avitaminoza. sau avitaminoza. sau avitaminoza. sau avitaminoza. sau avitaminoza. sau avitaminoza. 
-- carencarencarencarencarencarencarencarenţţaaaaaaaa: f: f: f: f: f: f: f: frecventă la păsări recventă la păsări recventă la păsări recventă la păsări recventă la păsări recventă la păsări recventă la păsări recventă la păsări (diateza (diateza (diateza (diateza (diateza (diateza (diateza (diateza hemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragicăhemoragică). ). ). ). ). ). ). ). 
-- solusolusolusolusolusolusolusoluţţii 1%, iar produsul sintetic = vitamina K3 (ii 1%, iar produsul sintetic = vitamina K3 (ii 1%, iar produsul sintetic = vitamina K3 (ii 1%, iar produsul sintetic = vitamina K3 (ii 1%, iar produsul sintetic = vitamina K3 (ii 1%, iar produsul sintetic = vitamina K3 (ii 1%, iar produsul sintetic = vitamina K3 (ii 1%, iar produsul sintetic = vitamina K3 (menadionamenadionamenadionamenadionamenadionamenadionamenadionamenadiona). ). ). ). ). ). ). ). 
-- solusolusolusolusolusolusolusoluţţie buvabilă sau injectabilă ie buvabilă sau injectabilă ie buvabilă sau injectabilă ie buvabilă sau injectabilă ie buvabilă sau injectabilă ie buvabilă sau injectabilă ie buvabilă sau injectabilă ie buvabilă sau injectabilă îîîîîîîîn fiole de 1 n fiole de 1 n fiole de 1 n fiole de 1 n fiole de 1 n fiole de 1 n fiole de 1 n fiole de 1 -------- 10ml 10%. 10ml 10%. 10ml 10%. 10ml 10%. 10ml 10%. 10ml 10%. 10ml 10%. 10ml 10%. 

Vitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina K33333333
-- se absoarbe doar se absoarbe doar se absoarbe doar se absoarbe doar se absoarbe doar se absoarbe doar se absoarbe doar se absoarbe doar îîîîîîîîn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenţţa bilei,a bilei,a bilei,a bilei,a bilei,a bilei,a bilei,a bilei,        
-- forma hidrosolubilă absorbindu forma hidrosolubilă absorbindu forma hidrosolubilă absorbindu forma hidrosolubilă absorbindu forma hidrosolubilă absorbindu forma hidrosolubilă absorbindu forma hidrosolubilă absorbindu forma hidrosolubilă absorbindu--------se se se se se se se se şşi i i i i i i i îîîîîîîîn absenn absenn absenn absenn absenn absenn absenn absenţţa acesteia. a acesteia. a acesteia. a acesteia. a acesteia. a acesteia. a acesteia. a acesteia. 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: diateza hemoragică diateza hemoragică diateza hemoragică diateza hemoragică diateza hemoragică diateza hemoragică diateza hemoragică diateza hemoragică, h, h, h, h, h, h, h, hemoragii, hipoproemoragii, hipoproemoragii, hipoproemoragii, hipoproemoragii, hipoproemoragii, hipoproemoragii, hipoproemoragii, hipoprotrombinemie la trombinemie la trombinemie la trombinemie la trombinemie la trombinemie la trombinemie la trombinemie la 
păsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsări, adjuvant , adjuvant , adjuvant , adjuvant , adjuvant , adjuvant , adjuvant , adjuvant îîîîîîîîn tratamentul coccidiozelor, solun tratamentul coccidiozelor, solun tratamentul coccidiozelor, solun tratamentul coccidiozelor, solun tratamentul coccidiozelor, solun tratamentul coccidiozelor, solun tratamentul coccidiozelor, solun tratamentul coccidiozelor, soluţţie buvabilăie buvabilăie buvabilăie buvabilăie buvabilăie buvabilăie buvabilăie buvabilă. . . . . . . . 
-- acacacacacacacacţţionează timpionează timpionează timpionează timpionează timpionează timpionează timpionează timp îîîîîîîîndelungatndelungatndelungatndelungatndelungatndelungatndelungatndelungat. . . . . . . . 
-- poate mări rezisten poate mări rezisten poate mări rezisten poate mări rezisten poate mări rezisten poate mări rezisten poate mări rezisten poate mări rezistenţţa capilarelor, a capilarelor, a capilarelor, a capilarelor, a capilarelor, a capilarelor, a capilarelor, a capilarelor, 

Vitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina KVitamina K1 1 1 1 1 1 1 1 
-------- efect efect efect efect efect efect efect efect hemostatic rapid,hemostatic rapid,hemostatic rapid,hemostatic rapid,hemostatic rapid,hemostatic rapid,hemostatic rapid,hemostatic rapid, s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. şşi i.v.i i.v.i i.v.i i.v.i i.v.i i.v.i i.v.i i.v.



Folks,Folks,
vă multumescvă multumesc
pentru atenpentru atențțiaia

acordatăacordată!!
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