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Facultăţii FARMACIE

Denumitrea cursului: CHIMIE TOXICOLOGICĂ
Codul cursului: S07O071
Tipul cursului: Disciplina obligatorie
Numărul total de ore – 85
inclusiv curs –34 ore, ore practice – 51 ore

Numărul de credite alocat unităţii de curs – 6
Numele autorilor care predau unităţile de curs:
 Dr. în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar Tamara Cotelea
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I. Scopul disciplinei:
Scopul disciplinei ”Chimie toxicologică” este formarea la studenţi a principiilor de abordare
metodologică şi sistemică a informaţiilor privind analiza chimico-toxicologică, la specialitatea
„Farmacia”.
II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei:
Cunoaşterea bazelor teoretice şi practice ale chimiei toxicologice sunt necesare farmacistului
pentru specializarea de mai departe în domeniul expertizei chimico-judiciare, toxicologiei clinice,
narcologiei, criminalisticii, farmaciei clinice şi ecologiei.
Obiectivul general al disciplinei este dobăndirea principiilor fundamentale şi a metodelor de
lucru în analiza chimico-toxicologică.
Obiectivele specifice ale disciplinei sunt:
- Asimilarea parametrilor şi a metodelor utilizate în chimia toxicologică;
- Interpretarea corectă a rezultatelor obţinute.

-

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să cunoască bazele legislaşiei de efectuare a expertizei judiciare şi narcologice în RM;
să interpreteze principiile de asigurare a calităţii expertizei judiciare;
principiile toxicologiei biochimice (toxicocinetica, toxicodinamia);
clasificarea compuşilor narcotici psihotropi şi alţi compuşi toxici şi caracteristica fizicochimică;
metodologia de interpretare analizei chimico-toxicologice cu particularităşile expertizei
judiciare diagnosticii analitice a narcomaniilor şi intoxicaţiilor acute de etiologie chimică;
metodele de izolare a compuşilor toxici din obiectele biologice şi de altă provinienţa pentru
efectuarea analizei chimico-toxicologice;
metodele de analiză a toxicilor de origine organică şi neorganică.

La nivel de aplicare:
aplicarea obiectelor biologice pentru pregătirea preliminară şi cercetarea lor,
izolarea diferitor compuşi din obiectele de provinienţă biologică şi nebiologică;
interpretarea analizei-scrining;
aplicarea metodelor chimice biologice instrumentale de analiză pentru identificarea şi
determinarea compuşilor toxici, narcotici şi a metaboliţilor săi;
- aplicarea metodelor expres de analiză pentru diagnosticarea analitică a narcomaniei
toxicomaniei, intoxicaţiilor acute;
- documentarea cercetărilor chimico-toxicologice.
-

Să integreze:
- să rezolve problemele analizei chimico-toxicologice în argumentarea problemei diagnosticeanalitice şi expertizei judiciare;
- să se integreze în metodele contemporane de analiză şi posibilităţile aplicării lor în
efectuarea cercetărilor chimico-toxicologice;
- să prevadă legităţile generale de repartiţie şi biotransformare a compuşilor toxici în
organismul uman, apariţiei efectului toxic, situaţiei toxice.
III. Condiţionări şi exigenţe prealabile
Chimie toxicologică este una din disciplinele farmaceutice, care se ocupă cu studiul
proprietăţilor compuşilor toxici, comportarea lor în organismul viu şi cadavru, prelucrarea
metodelor de izolare, extragere şi determinare a compuşilor toxici şi metaboliţilor în obiectele
biologice. Cunoaşterea bazelor teoretice şi pracţice ale chimiei toxicologice sunt necesare
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farmacistului pentru specializarea de mai departe în domeniul expertizei chimico-judiciare,
toxicologiei clinice, narcologiei, criminalisticii, farmaciei clinice şi ecologiei.
IV. Сonţinutul de bază al cursului:
Disciplina este predată la anul IV.
A. Prelegeri:
Semestrul VIII
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tematica
Introducere.
Obiectul chimia toxicologică. Organizarea expertizelor chimicotoxicologice în RM.Legităţiile toxicodinamicii şi toxicocineticii Analiza chimicotoxicologică a mercurului în materialul biologic.
Analiza chimico-toxicologică a compuşilor izolaţi prin mineralizare „metalele
toxice”. Proprietăţile fizico-chimice şi mecanismele toxicităţii compuşilor metalelor
grele şi arseniului. Toxicocinetica (absorbţia, repartizarea, eliminarea). Analiza
fracţionată a metalelor grele în probele biologice.
Analiza chimico-toxicologica a „toxicilor volatili”. Grupa compuşilor ce se izolează
prin antrenare cu vapori de apă. Caracteristica generală. Metodologia analizei „toxicilor
volatili” în distilat (screeningul analitic). Răspîndirea intoxicaţiilor. Toxicocinetica.
Metabolismul. Clinica intoxicaţiilor. Clinica diagnosticii.
Analiza gaz-cromatografică, în programa screeningului analitic. Metoda
cromatografiei de gaze – metodă de înaltă performanţă în separarea şi determinarea
„toxicilor volatili”. Parametrii cromatografici.
Prepararea probelor biologice pentru cercetare. Expertiza comei alcoolice.
Toxicocinetica alcoolului etilic. Determinarea cantitativă prin aplicarea metodei
cromatografiei de gaze.
Analiza chimico-toxicologica a compuşilor ce se separă prin extracţie şi sorbţie.
Compuşii medicamentoşi. Prepararea probelor biologice. Metodele de izolare generale
şi specifice pentru efectuarea analizei chimico-judiciare. Particularităţile metodei de
izolare, factorii care determină eficacitatea izolării din probele biologice. Aplicarea
metodei CSS – screening pentru analiza compuşilor medicamentoşi. Metodele
cromatografice de cercetare (CSS, HPLC, CGL).
Intoxicaţiile cu substanţe ce provoacă toxicomanie.
Analiza chimico-toxicologică a compuşilor cu caracter acid şi bazic. Metodele de
dezintoxicare.
Caracteristica chimico-toxicologică a pesticidelor. Analiza chimico-toxicologică a
compuşilor izolaţi prin extracţie şi sorbţie. Pesticidele. Caracteristica generală.
Toxicitatea. Cauzele intoxicaţiilor. Metodele de detoxicare. Metodele fizico-chimice de
analiză a pesticidelor din probele biologice (CSS, CGL). Izolarea toxicilor prin
macerare şi apoi dializă
Diagnostica intoxicaţiilor cu oxid de carbon. Toxicocinetica. Metodele de
dezintoxicare. Determinarea cantitativă a carboxihemoglobinei în sânge. Metoda
spectroscopică de analiză
Total

B. Lucrări practice:

Ore
2

4

6

2

14

4

2
34
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Semestrul VII
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Tematica
Particularităţile chimiei toxicologice ca disciplină farmaceutică specială.
Toxicologia biochimică şi analitică. Legităţile de pătrundere, repartizare a toxicilor în
organism. Procesele farmacocinetice şi farmacodinamice. Parametrii toxicocinetici.
Grupa compuşilor ce se izolează din materialul biologic prin mineralizare. Intoxicaţiile
cu compuşii mercurului. Pregătirea probelor pentru cercetare. Tehnica mineralizării.
Metoda selectivă de identificare şi a ionilor de mercur.
Analiza chimico-toxicologică a compuşilor izolaţi prin mineralizare „metalele
toxice”. Analiza fracţionată a metalelor grele în probele biologice. Particularităţile.
Principiile metodelor de separare a ionilor metalelor grele. Reagenţii organici.
Metodele de determinare cantitativă.
Analiza chimico-toxicologică a compuşilor izolaţi prin antrenare cu vapori de apă
„toxicii volatili”. Grupa compuşilor ce se izolează prin antrenare cu vapori de apă.
Caracteristica generală. Metodologia analizei „toxicilor volatili” în distilat (screeningul
analitic). Răspîndirea intoxicaţiilor. Toxicocinetica. Metabolismul. Clinica
intoxicaţiilor. Clinica diagnosticii.
Metoda cromatografiei de gaze – metodă de înaltă performanţă în separarea şi
determinarea „toxicilor volatili”. Parametrii cromatografici. Prepararea probelor
biologice pentru cercetare. Expertiza comei alcoolice. Toxicocinetica alcoolului etilic.
Determinarea cantitativă prin aplicarea metodei cromatografiei de gaze.
Analiza chimico-toxicologica a compuşilor ce se separă prin extracţie şi sorbţie.
Compuşii medicamentoşi. Prepararea probelor biologice. Metodele de izolare generale
şi specifice pentru efectuarea analizei chimico-judiciare. Particularităţile metodei de
izolare, factorii care determină eficacitatea izolării din probele biologice. Aplicarea
metodei CSS – screening pentru analiza compuşilor medicamentoşi. Metodele
cromatografice de cercetare (CSS, HPLC, CGL). Intoxicaţiile cu substanţe ce provoacă
toxicomanie. Analiza chimico-toxicologică a compuşilor cu caracter acid şi bazic.
Metodele de dezintoxicare.
Analiza chimico-toxicologică a compuşilor izolaţi prin extracţie şi sorbţie.
Pesticidele. Caracteristica generală. Toxicitatea. Cauzele intoxicaţiilor. Metodele de
detoxicare. Metodele fizico-chimice de analiză a pesticidelor din probele biologice
(CSS, CGL). Izolarea toxicilor prin macerare şi apoi dializă
Lucrare practică de totalizare.
Susţinerea deprinderilor practice.
Total

Ore

3

9

6

9

15

3
3
3
51

V. Bibliografia recomandată:
A. Obligatorie:
1. Brodicico T.M., Valica V. Curs de Chimie toxicologică.–Chişinău: Centrul EditorialPoligrafic Medicina al USMF, 2003.– 352 p.
2. Butnaru E., Proca M., „Toxicologie”, v. I,II, Iaşi. Editura Timpul. 2001.
3. Cotrau Martian, Popa Lidia, Stan Teodor, Preda Nicolae, Kincses Maria „Toxicologie”.
– Bucureşti: Editura Didactica şi Pedagogica, 1991.
4. Еремин С.К., Изотов Б.Н., Веселовская Н.В. «Анализ наркотических средств».
Москва, Мысль, 1993
5. Лужников Е.Д. «Клиническая токсикология». – М.: Медицина, 1994.
6. Симонова Л.Л. «Курс лекций по токсикологической химии», Кишинев, 2003.
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B. Suplimentară:
1. «Клиническая токсикология детей и подростков» под ред. Марковой И.В. и др.,
Интермедика, Санкт.Петербург, ч.I - 1998, ч.II – 1999.
2. Веселовская Н.В., Коваленко «Наркотики», Москва, Триада-Х, 2000.
3. Лужников Е.Д. «Клиническая токсикология». – М.: Медицина, 1994.
VI.

Metode de predare şi învăţare utilizate:
Curs, lucrări practice.

VII. Sugestii pentru activitate individuală:
Consultarea literaturii suplimentare, consultaţii individuale, referate tematice, conferinţe
tematice.
VIII. Metode de evaluare:
Curentă: verificare pe parcurs, test-control, foaie de observaţie, colocviu simplu;
Finală: examen complex din 3 etape-atestarea deprinderilor practice, test – control,
examen oral.
Modalitatea de rotunjire a notelor
Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală
5
5,1-5,5
5,6-6,0
6,1-6,5
6,6-7,0
7,1-7,5
7,6-8,0
8,1-8,5
8,6-9,0
9,1-9,5
9,6-10

Nota finală
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca „absent” şi se
echivalează cu calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale examenului
nepromovat.
IX.

Limba de predare:
Romănă.

