
Cristina Manuela Drăgoi, Alina Crenguţa Nicolae, 
Niculina Mitrea, Andreea Letiţia Arsene
Studii privind dinamica transmisiilor indol‐ergice 
după administrarea unor medicamente active la 
nivelul sistemului nervos central
 

1.  Obiectivele studiului au urmărit:
a)  variaţiile cerebrale ale metioninei, serotoninei şi 
 melatoninei;
b)  variaţiile serice ale melatoninei;
c)  variaţiile cerebrale ale triptofanului, serotoninei şi 
 melatoninei la animale tratate cu medicamente 
 psihoactive;
d)  variaţiile serice şi cerebrale ale triptofanului;
e)  influenţa litiului asupra concentraţiei acetilcolinei.
  

2.  Proprietăţile farmacologice şi farmaco‐toxice ale 
 compuşilor indolici se bazează pe:
a)  logica moleculară a zincului;
b)  coeziunea dintre similaritatea chimică şi biologică 
 structurală şi mecanismul bio‐chimico‐terapeutic 
 de acţiune;
c)  fixarea pe receptorii specifici indol‐senzitive;
d)  sunt structuri ubicuitare;
e)  pe nici una dintre cele de mai sus.
 

3.  Următorii compuşi indolici sunt naturali, 
 proveniţi de la speciile animale:
a)  triptofan, auxine, psilocibina;
b)  stricnina şi reserpina;
c)  6‐hidroximelatonina;
d)  serotonina;
e)  kinuramina.
 

4.  Determinarea melatoninei, serotoninei şi 
 triptofanului cerebral au arătat că:
a)  risperidona, fluoxetina şi litiul nu influenţează 
 concentraţia compuşilor indolici cercetaţi;
b)  toate medicamentele au determinat o creştere a 
 concentraţiei serotoninei;
c)  litiul influenţează major funcţia secotominergică;
d)  toate medicamentele au determinat o creştere a 
 concentraţiei neuronale de triptofan;
e)  toate animalele supuse studiului au înregistrat 
 concentraţii crescute de indoli comparativ cu lotul 
 martor.
 

Lăcrămioara Ochiuz, Adrian Șpac, Iulian Stoleriu, 
Iuliana Popovici, Graţiela Popa
Evaluarea stabilităţii alendronatului de sodiu  
microîncapsulat în chitosan prin studii de  
îmbătrânire accelerată
 

5.  Microîncapsularea bifosfonaţilor s‐a efectuat 
 deoarece:
a)  diminuează efectele terapeutice;
b)  diminuează efectele secundare;
c)  scade biodisponibilitatea;
d)  creşte biodisponibilitatea;
e)  nici una din cele de mai sus.

6.  Printre polimerii hidrofili utilizaţi amintim:
a)  polivinilpirolidona;
b)  alginaţii;
c)  hidroxietilceluloza;
d)  polietilena;
e)  alcoolul stearilic.
 

7.  Stresul termic la care au fost supuse sistemele 
 microparticulate cu alendronat şi chitosan au 
 fost:
a)  40°C şi umiditate 30%;
b)  40°C şi umiditate 60%;
c)  40°C şi umiditate 75%;
d)  50°C şi umiditate 75%; 
e)  65°C şi umiditate 75%; 
 

Nelu Merliu
Formulările orodispersabile – suport al aderenţei 
terapeutice a pacienţilor
 

8.  Avantajele utilizării preparatelor orodispersabile 
 sunt:
a)  dezintegrarea se face greoi la nivelul cavităţii 
 bucale;
b)  administrarea facilă la cei cu tulburări de 
 deglutiţie;
c)  se administrează fără apă;
d)  are o acţiune lentă;
e)  are o acţiune rapidă.
 

9.  Dezavantajele preparatelor orodispersabile sunt:
a)  sunt neinfluenţate de temperaturi ridicate;
b)  sunt neinfluenţate de umiditate;
c)  sunt administrate la pacienţii cu uscăciune a 
 mucoasei bucale;
d)  nu se pot utiliza dacă substanţa are gust 
 neplăcut;
e)  nu se pot obţine medicamente orodispersabile cu 
 acţiune prelungită.
 

Interviu cu Dr. Sorina Maria Aurelian
Prevenţia şi tratarea corespunzătoare a hipoglicemiei 
la persoanele vârstnice diabetice
 

10. Urmările apariţiei hipoglicemiei la vârstnici pot fi:
a)  creşterea hemoglobinei glicozilate peste 8;
b)  efecte hemodinamice cu apariţia aritmiilor 
 cardiace;
c)  risc crescut de deces;
d)  risc de AVC, atac de cord;
e)  comă hipoglicemică.
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Stimaţi cititori,

  Pe parcursul anului 2013, PRACTICA FARMACEUTICĂ, revista oficială a Colegiului Farmaciştilor din România, şi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti vă propun o modalitate simplă şi rapidă de a obţine 
30 de credite de Educaţie Farmaceutică Continuă reprezentând 75% din punctajul anual necesar:

 10 credite EFC obţinute în urma achiziţionării unui abonament la revistă (include 4 apariţii consecutive).
 acumularea a 20 de credite EFC, prin parcurgerea articolelor publicate în 4 numere consecutive ale revistei şi 

completarea corectă a minimum 30 din cele 40 de întrebări conţinute în chestionarele cu răspunsuri 
multiple (fiecare chestionar conţine 10 întrebări), postate pe www.farma.ro. 

 Aşadar, pentru a beneficia de punctajul maxim menţionat, este necesară achiziționarea unui abonament la 
revista PRACTICA FARMACEUTICĂ (4 apariţii) şi trimiterea chestionarelor completate ((in format PDF, prin bifarea 
raspunsurilor corecte direct in fisierul descarcat)), la adresa info@farma.ro. Certificatul care atestă obţinerea a 20 de 
credite EFC se eliberează după completarea celor 4 chestionare consecutive, în care aţi răspuns corect la minimum 30 
de întrebări.
 Pentru mai multe detalii accesați site‐ul www.farma.ro.

www.farma.ro

Numele și prenumele:.............................................................

Profesia: .................................................................................

Specialitatea: ..........................................................................

Instituția și adresa...................................................................

 .................................................................................................

Telefon contact: ......................................................................

E‐mail: .....................................................................................

CNP: ........................................................................................
   
Semnătura: .............................................................................

Răspunsuri chestionarDate participant 

Pentru achiziționarea unui abonament la revistă (4 apariții) primiți 10 credite EFC

Completați chestionarul din fiecare revistă (4 apariții) și trimiteți răspunsurile pe adresa redacției.
Dacă răspunsurile sunt valide la peste 75% din întrebări veți primi  . 20 credite EFC suplimentare de

 

1. Descărcați și salvați în computerul personal chestionarul.
2. Completați datele personale din rubrica „Date participant“.
3. Bifați direct în fișier răspunsurile corecte, în căsuțele corespunzătoare 
(există posibilitatea optării pentru răspunsuri multiple).
4. Salvați fișierul folosind comanda Save.
5. Trimiteți fișierul completat, ca attachment, la adresa info@farma.ro. 
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