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I. REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA PROTECŢIA  
MUNCII ÎN LABORATORUL DE FIZIOPATOLOGIE 

 
Scopul acestei lucrări îl constituie prezentarea pericolele chimice, fizice și 

biologice la care sunt expuși operatorii în cursul activităților de laborator. Majoritatea 
substanțelor folosite în laboratoare sunt fie iritante sau caustice, fie inflamabile, uneori 
având un pronunțat potențial patogen, iar manipularea lor neglijentă sau depozitarea 
greșită poate avea ca rezultat provocarea accidentelor de muncă, incendii sau chiar 
explozii. Un risc crescut în laborator îl reprezintă studenții, deoarece nu sunt pe deplin 
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conștienți de pericolul și riscul la care se expun atunci când manipulează produse și 
echipamente periculoase. Inclusiv persoanele specializate pot fi expuse la acest risc, 
dacă prin obișnuința de a  lucra cu substanțe periculoase devin neatenți sau neglijenți. 
 

Niciodată nu trebuie subestimate pericolele care pot apărea într-un laborator cu 
specific experimental. Dacă nu ești sigur de ceva sau nu știi ce să faci, solicită 
întodeauna ajutor calificat, și mai ales nu întrebuința niciodată substanțe 
chimice, echipament nou sau proceduri/tehnici experimentale noi fără asistență. 

 
Pentru ca laboratorul să fie un loc de muncă sigur, trebuie să fii familiarizat cu 

regulile și regulamentul de desfășurare a activităților. Desfăşurarea activităţii într-un 
laborator cu specific experimental implică manipularea unei game largi de substanţe 
chimice cu proprietăţi toxice sau inflamabile, precum şi a numeroase instalaţii 
acţionate electric , respectiv a unor animale potenția contaminate, creând astfel 
premisele unor posibile intoxicaţii, arsuri, incendii, electrocutări sau înbolnăviri.  
 

Reglementări legislative 
 

Personalul din laboratoarele didactice cu specific experimental este protejat 
prin reglementările Directivei 98/391/EEC. Principiile acesteia sunt axate pe 
prevenția riscului, care impune o evaluare a pericolelor de către cadrul didactic și 
obligația  acestuia de a asigura toate condițiile necesare desfășurării în siguranță a 
activităților practice.  Aceste reglementări au fost preluate în legislația națională, 
iar statelelor membre ale EU le este permisă includerea anumitor dispoziții 
suplimentare sau reguli mai stricte, cum ar fi restricțile privind anumite tehnici de 
lucru, deoarece directivele UE stabilesc doar cerințele cu minimale obligatorii.  
 
Pericole chimice – substanțe/reactivi chimici 
 

Cerințele privind protejarea sănătății și a siguranței în laboratoarele cu 
specific experimental sunt stabilite prin mai multe Directive ale EU, cum sunt: 

 Directiva 98/24/EEC - stabilește un minimum de cerințe pentru 
protecția muncitorilor, privind siguranța acestora și eventualele probleme de 
sănătate. Această Directivă vezează efectele agenților chimici care sunt prezenți la 
locul de muncă sau care rezultă din orice activitate desfășurată în laborator  

 Directiva 2004/37/EEC protejază angajații de riscurile asociate 
expunerii la compuși cu acțiune carcinogeni și mutageni la locul de muncă. 

 Directivele 91/322/EEC, 96/94/EC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, stabilesc 
limitele de expunere la substanțe chimice la locul de muncă în țările membre EU. 

 Directiva 92/58/EEC cuprinde reglementăriile privind clasificăriile și 
etichetăriile care determină informați importante, cum ar fi etichetele, simbolurile 
și datele de siguranță utilizate pentru identificarea substanțelor periculoase. 

În scopul protejării personalului care lucrează în aceste condiţii este necesar 
a fi respectate și aplicate câteva norme (reguli) de conduită şi de protecţia muncii.  
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Astfel, accesul în laborator al personalului disciplinei ca şi al studenţilor se face 
numai punând echipament de protecţie, respectiv halatul medical (şorţul şi boneta 
medicală) sau, în situaţiile care impun acest lucru, folosirea şorţului de cauciuc sau 
mase plastice, respectiv a mănuşilor de cauciuc aflate în dotarea laboratorului.  

Un deziderat important al activităţii într-un laborator experimental îl constituie 
prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă provocate de gaze, 
vapori, pulberi, aparate acţionate electric, contactul direct cu animalul bolnav.  

 În acest scop, ca măsuri specifice de prevenire a accidentelor, pe lângă utilizarea 
echipamentului de protecţie se impune respectarea normelor de igienă a muncii: 

a) Manipularea substanţelor corozive, combustibile şi explozibile: 
 cantităţile luate în studiu vor fi mici; 
 nu se vor manipula în apropierea focului; 
 reactivii utilizați nu se aruncă în chiuvete; 
 se încălzesc numai pe baie de aburi; 
 substanţele inflamabile se încălzesc în vase metalice cu un volum de max. 5 l. 

Principalele categorii de substanţe potenţial periculoase, utilizate în activităţile 
de laborator sunt prezentate în tabelul I. 

 
Tabel 1 - Substanţe chimice şi reactivi mai frecvent folosiţi  

În laborator, care creează riscul de aprindere, explozie sau intoxicaţie 
Categorii de substanţe Denumirea  

Substanţe explozibile sau care pot forma 
amestecuri explozibile 

Acid picric, azotat de potasiu, azotat de sodiu, azotat de 
calciu, precloratul şi cloratul de potasiu 

Gaze lichefiate şi comprimate: 
- gaze combustibile care prezintă pericol 
de explozie; 
- gaze inerte, neinflamabile 

Acetilenă, hidrogen, amoniac, clorură de metil, oxid de 
etilenă, propan, batilenă 
Azot, anhidridă sulfuroasă, CO2 

Substanţe care se autoaprind în contact 
cu apa şi aerul 

Potasiu, sodiu, carbură de calciu, fosfură de calciu şi de 
sodiu, pulbere de zinc, peroxid de bariu, fosfor alb sau 
galben 

Substanţe uşor inflamabile Benzină, benzen, sulfură de carbon, acetonă,  
terebentină, toluen, acetat de amil, alcooli, eter etilic, etc. 

Substanţe combustibile sau care pot 
provoca aprinderea 

Negru de fum, sulf, acid azotic, acid sulfuric, anhidridă 
cromică, permanganat de potasiu 

Substanţe otrăvitoare şi toxice cu acţiune 
puternică 

Clor, cloropicrină, fosgen,  
tiroxid de arsen, acid clorhidric, cianuri 

Substanţe cu proprietăţi cancerigene - Arsenul şi compuşii arsenici anorganici, cromul şi 
compuşii anorganici ai cromului, benzidina, 2-naftilamină,  
- Benzenul, dietilstilbestronul, iperita, funingini, gudroane, 
uleiuri minerale, alcool propilic 

 
 

Pericole biologice – agenții/produse biologice 
 

În vederea protejării experimentatorilor  împotriva pericolelor care pot rezulta în 
urma expunerii la agenți biologici în laboratorul experimental, Parlamentul și Consiliul 
European au emis Directiva 2000/54/EC. Această directivă reglementează minimul de 
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dispoziții destinate să garanteze un nivel mai bun de securitate pentru cercetătorii sau 
experimentatorii care sunt expuși sau potențial expuși la contactul cu agenți biologici. 

Directiva 2000/54/EC statuează următoarele definiții: 

- Agenți biologici : sunt definiți ca fiind microorganisme patogene, incluzând 
organismele modificate genetic, culturile celulare, bateriile patogene, respectiv ecto și 
endoparaziți care pot să producă infecți, alergi sau endointoxicații. 

- Microorganismele - sunt definite ca entități microbiologice, celulare sau 
acelulare, capabile de replicare sau de transfer de material genetic. 

Considerând nivelul de risc pentru siguranța și sănătatea personalului din 
laboratorul experimental, agenți biologici sunt clasificați pe 4 grupe, după cum urmează: 

Grupul 1 - repezintă agenții biologici care au un potențial redus de a produce 
îmbolnăviri la om sau alte specii de animale; 

Grupul 2 - reprezintă agenții biologici care pot produce îmbolnăviri la om și alte 
specii de animale, dar cu o probabilitate redusă de a se răspândi în mediul 
înconjurător. Pentru această categorie există tratament și profilaxie eficace. 

Grupul 3 - reprezintă agenții biologici care pot cauza boli grave, având un risc 
crescut de îmbolnăvire pentru operatori, care prezintă riscul de a se răspândi în mediul 
înconjurător, dar pentru care există profilaxie și tratament eficace. 

Grupul 4 - reprezintă agenții biologici care pot cauza boli grave, având un risc 
foarte crescut de îmbolnăvire pentru operatori, cu risc ridicat de răspândire în mediul 
înconjurător și pentru care nu există terapii sau măsuri profilactice eficace. 

b) Manipularea produselor biologice recoltate de la animale: 
 produsele biologice provenite de la animale – sânge, ser, urină, lichid 

cefalorahidian  – sunt potențial infectate sau infestate cu germeni patogeni; 
 este interzisă cu desăvârşire testarea gustului substanţelor utilizate în 

activitățile de  laborator sau a probelor biologice de cercetat, precum şi folosirea 
sticlăriei din laborator pentru apa de băut sau pentru prepararea alimentelor; 

 pipetarea lichidelor toxice sau a produselor biologice se face utilizând pipete 
prevăzute cu bule de siguranţă, dop de vată sau pară de cauciuc, care să elimine orice 
posibilitate de contact cu mucoasa bucală; 

 lucrările practice care prezintă pericol de stropire cu substanţe toxice sau cu 
produse biologice infectate trebuie efectuate sub nişă, de personal specializat; 

 materialele rămase de la lucrările practice (animale sacrificate sau moarte ca 
şi produsele lor) vor fi colectate într-un recipient acoperit, iar la sfârşitul lucrului vor fi 
arse în crematoriu. Substanţele toxice şi produsele biologice lichide cu care s-a lucrat 
vor fi deversate la canal, evitând contactul acestora cu alte animale sau cu omenii; 

 pe parcursul desfăşurării lucrărilor experimentale este interzis fumatul, 
consumul alimentelor şi contactul mainilor contaminate cu alte zone corporale. 

c) Manipularea animalelor de laborator – situaţie care presupune respectarea 
regulilor de abordare şi contenţie a animalelor, expuse în continuare, în scopul evitării 
accidentelor (muşcăturilor, zgârieturilor etc.) caz în care se recurge la măsuri de prin 
ajutor în scopul evitării infecţiilor sau a transmiterii unor zoonoze. În acest context se 
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va acorda o atenţie deosebită urmăririi stării de sănătate la animalele de experienţă, în 
special în privinţa bolilor transmisibile la om, iar în cazul în care specificul lucrării 
impune abordarea unor animale bolnave, vor fi luate măsuri suplimentare de protecţia 
muncii, constând în folosirea mănuşilor de cauciuc, a şorţului medical sau a măştilor. 

Ca măsuri speciale de protecție sunt vizate în principal normele şi regulile de 
utilizare a aparaturii electrice şi electronice, care sau în vedere următoarele: 

 exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice de o asemenea manieră 
încât să fie prevenite electrocutările, arsurile, exploziile şi aprinderile neprevăzute; 

 aparatele electrice cu care se lucrează  trebuie să fie pământate şi izolate 
perfect, fixarea aparatelor în priză făcându-se numai cu mâna uscată, iar după 
terminarea lucrului, aparatul se scoate din priză; 

 este interzisă introducerea în centrifugă a cuvelor neechilibrate în prealabil la 
balanţa tehnică. Înainte de punerea în funcţiune, centrifuga va fi închisă iar la sfârşitul 
operaţiunii de centrifugare, capacul va fi luat numai după oprirea completă a turaţiei; 

 pe mesele de laborator se pot efectua numai acele lucrări care nu produc 
degajări de substanţe nocive. Lucrările cu substanţe toxice, acizi concentraţi, amoniac, 
solvenţi organici care dezvolta vapori sau substanţe nocive vor fi executate sub nişă; 

 lucrările analitice trebuie să fie executate cu cantităţile de probă analizate, 
concentraţiile de substanţe, sticlăria şi aparatele cerute de metoda respectivă; 

 la aprinderea becurilor de gaz, deschiderea robinetului trebuie să se facă cu 
atenţie, treptat, flacăra, respectiv chibritul aprins, fiind adus la gura becului. Dacă 
becul se aprinse în interior, robinetul de la conducta de gaz trebuie închis imediat; 

 se va acorda o atenţie deosebită etanşeităţii racordării becului la conducta 
de gaz, controlându-se tubul de cauciuc. Acesta nu trebuie să vină în contact cu vase 
fierbinţi ori să fie foarte aproape de flacără sau aparate electrice de încălzit; 

 la terminarea lucrului vor fi controlate mesele de lucru, aparatura, etuvele, 
siguranţele automate şi vasele în care sunt ţinute substanţele toxice volatile. 

Cadrul didactic care conduce lucrarea practică, va comunica la începutul 
şedinţei de lucrări practice măsurile de protecţia muncii specifice fiecărei experienţe. 

 
Operatorii tineri și femeile însărcinate 
 
 Directiva 92/85/EEC asigură protecție specifică pentru femeile gravide sau 
care au născut recent. În ceea ce privește prezenta directivă, angajatori trebuie să 
ia toate măsurile adecvate pentru a se asigura că nici un lucrător, inclusiv copilul 
nenăscut, nu sunt expuși la nici un risc care să le afecteaze sănătate la locul de 
muncă. În plus angajații tineri sunt protejați și prin Directiva 94/33/EEC. 

 
Ce se poate face pentru a preveni accidentele în laborator? 
 

Legislația UE impune măsuri de control care vizează următoarele: 

- eliminarea riscului prin schimbarea substanței cu una inofensivă sau mai 
puțin nocivă, iar dacă schimbarea sau eliminarea acesteia nu este posibilă, atunci 
substanța periculoasă trebuie înlocuită cu o substanță mai puțin periculoasă; 
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- acolo unde riscurile nu pot fi prevenite, trebuie implementate măsuri de 
control pentru eliminarea sau reducerea pericolelor: 

- utilizarea echipamentului și a materialelor într-un mod adecvat, pentru a 
reduce riscul eliberării de substanțe periculoase; 

- aplicarea  măsurilor de protecție colectivă în zone cu risc; 
- aplicarea măsurilor de protecție individuală, inclusiv echipament personal 

de protecție; dacă expunerea nu poate fi prevenită; 

Cel mai bun mod de a preveni accidentele în laborator este să fii bine instruit 
și informat despre materialele cu care lucrezi.  

Asigurați-vă că sunteți protejat de echipamentul individual de protecție, 
dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte metode.   

Planificați-vă lucrul și urmați instrucțiunile. Dacă nu sunteți sigur cum să 
faceți o anumită manoperă, solicitați ajutorul supervizorului sau profesorului. 

 

  

Denumirea 
substanţei 

Locul de acţiune şi semnele clinice provocate Măsuri urgente  
de prim ajutor 

Acid sulfuric - Inflamaţia uşoară până la arsuri grave ale pielii. 
Sub formă de fum, vaporii lezează mucoasele şi 
căile respiratorii superioare, atacă dantura. 

- Spălarea cu multă apă, apoi cu 
soluţii diluate alcaline.  
- Clătirea gurii cu apă, apoi 
consum de lapte sau apă.  
- Interzisă provocarea emezei.  

Acid clorhidric - inflamaţia – arsura  pielii,  
- irită căile respiratorii anterioare 

Idem  

Acid acetic - Inflamaţia ţesutului conjunctiv, atacă căile 
respiratorii. Pentru ochi este periculoasă anhidrida 
acetică. Soluţii concentrate au efect caustic. 

Idem  

Acid azotic Leziuni grave la nivelul pielii, mucoaselor şi 
ochilor. În contact cu substanţele organice 
formează gaze nitroase foarte nocive. 

Spălare cu multă apă caldă, iar 
în cazul ochilor se fac spălături 
cu apă distilată. 

Amoniac Irită mucoasele şi căile respiratorii (tuse, strănut, 
lăcrimare). Soluţia concentrată provoacă 
inflamarea gravă a mucoasei nazale, esofagiană şi 
traheală, sau moarte prin edem esofagian. 

Spălare cu apă curată şi picături 
de acid boric în ochi. Inhalare 
de oxigen în tulburări 
respiratorii. 

Benzen  - Inhalat sub formă de vapori sau prin piele, 
intoxicaţie acută (ameţeli, agitaţie, dureri de cap).  
Acţiunea de durată lungă induce leziuni în 
organele hematopoetice rezultând anemia gravă. 

Respiraţie artificială, bandaj 
călduros, inhalarea amestecului 
oxigen – acid carbonic, câte 5 
minute la fiecare 15 minute. 

Eter  - Soluţia concentrată induce o stare de excitare, 
pierderea cunoştinţei.  
- Acţiunea de durată în cantităţi mici irită căile 
respiratorii, greaţă, cefalee, insomnie, nelinişte. 

Idem  

Alcool metilic Atacă SNC, în special nervii optici, dar induce şi 
modificări grave hepatice, renale, cardiace. 

Idem  

Hidroxid  
de sodiu  
şi de potasiu 

Soluţiile diluate induc eczeme iar cele concentrate, 
inflamaţii şi arsuri. Inhalat sub formă de praf, irită 
mucoasa nazală şi căile respiratorii. 

Spălarea cu apă şi săpun, 
schimbarea hainelor.  
Ochii se spală cu apă caldă, iar 
în caz de înghiţire se bea multă 
apă, apoi ulei de măsline. 
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Respectați următoarele reguli 
 

 Fiți atenți când se prezintă tehnicile de lucru, pentru că în cadrul acestora vor 
fi prezentate atenționările legate de riscurile pe care le presupun manoperele; 

 Solicitați informații și instrucțiuni de folosire suplimentare când nu știți să 
manevrați substanțele chimice periculoase; 

 Acordați o atenție sporită la prezentarea protocolului de lucru pentru fiecare 
lucrare practică și notați-vă pașii, pentru a evita repetarea instrucțiunior la nesfârșit; 

 Întrebați supervizorul sau profesorul când nu sunteți sigur de ceva; 
 În nici-un caz  nu pipetați reactivi periculoși/produse biologice cu gura; 
 Folosiți echipamentele de laborator în scopul pentru care au fost create; 
 Nu lăsați niciodată o flacără de gaz deschisă nesupravegheată; 
 Manipulați cu atenție produsele chimice, respectiv lichidele biologice; 
 Folosiți semne de avertizare pentru a desemna pericolele existente; 
 În laborator nu se lucrează cu părul desfăcut și cu haine largi; 
 Tot timpul folosiți echipament de protecție adecvat (halat cu mâneci lungi, 

pe care-l puteți folosi inclusiv peste uniforma de clinică - dacă este cu mânecă scurtă); 
 Folosiți mănuși și ochelari de protecție atunci  atunci când vă este indicat; 
 Păstrați curățenia pe masa de lucru și în laborator; 
 Țineți la distanță halatele de laborator de hainele bune și niciodată să nu 

duceți acasă halatele pentru a fi spălate; 
 Niciodată nu mergeți cu halatul îmbrăcat în camera personală sau la cantină, 
 Halatul se lasă în laborator în timpul pauzei de masă; 
 Spălați-vă mainile periodic, când terminați lucrul sau înainte de masa; 
 Când curățați zonele din jurul chiuvetelor, folosiți mănuși; 
 Când se produc accidente sau incidente (inclusiv cazuri cand se sparge ceva) 

anunțați persoana responsabilă din laborator; 
 Nu atingeți echipamente necunoscute din laborator, doar dacă ați fost 

informat că se pot folosi în siguranță; 
 
 
Participarea la lucrările practice de Fiziopatologie implică obligatoriu: 

 

 Participarea la instructajul de protecție a muncii; 

 Semnarea procesului verbal de protecție a muncii; 

 Susținerea unui test de verificare din cadrul capitolului de protecția muncii; 
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II. INTRODUCERE ÎN TEHNICA EXPERIMENTALĂ  
 
 

Noţiuni generale 
 

Întrucât tehnicile experimentale furnizează soluţii viabile numeroaselor probleme 
ridicate de patologia veterinară, lucrările practice de fiziopatologie – disciplină 
experimentală prin excelenţă – au ca scop reproducerea experimentală a bolilor, precum 
şi iniţierea în tehnicile elementare de laborator a viitorilor practicieni şi cercetători.  

Lucrările practice de fiziopatologie reprezintă un prim pas spre orientarea în 
abordarea problemelor întâlnite zilnic în activitatea medicală veterinară de teren, dar 
mai ales de laborator. Conținutul lucrărilor de fiziopatologie ilustrează şi exemplifică, 
pe animalul viu, noţiunile şi concepţiile asupra diferitelor manifestări ale stării de boală 
şi permit verificarea şi urmărirea precisă a răspunsului dinamic al organismului animal. 

Acest fapt impune necesitatea unei atenţii şi corectitudini desăvârşite a tutror 
participanţilor la experienţele efectuate  pe tot parcursul şedinţei de lucrări practice. 

Animalul de experienţă utilizat în practica experimentală (cu scop didactic sau 
de cercetare) este supus la intervenţii dureroase, iar deseori se ajunge la sacrificarea 
lor. O obligaţie deontologică elementară impune un tratament cât mai adecvat şi 
folosirea – în limitele îngăduite de problema fiziopatologică urmărită – a tuturor 
mijloacelor disponibile, care să permită reducerea la manim a  suferinţei animalului.  

Privite din această perpectivă, experienţele practicate pe animale impun o 
pregătire adecvată a experimentatorului, respectiv o cunoaştere profundă a morfo-
fiziologiei animale și a fiziopatologiei specifice. În experienţele pe animale trebuie să se 
evite diletantismul, care generează eronarea interpretării rezultatelor, datorită 
necunoaşterii sau cunoaşterii fragmentare şi incomplete a particularităţilor reactive 
ale speciei supuse experimentului. Experienţele pe animale trebuie, de asemenea, să 
nu eludeze principiile hipocratice de milă, bunătate, vocaţie etc. Ele trebuie să fie 
executate cu discernământ, în limitele necesarului, mutilarea inutilă şi brutală a 
animalelor – sub pretextul  efectuării unei experienţe nu-şi poate găsi justificare... 
experienţele pe animale nu trebuie să fie „simple încercări”, ci trebuie să fie efectuate 
cu competenţă şi în limitele toleranţei etice... medicul veterinar trebuie chiar şi în 
practica meseriei, în activitatea zilnică, să manifeste nu numai interes, ci şi o doză de 
înţelegere şi afectivitate faţă de pacienţii săi, faţă de animale în general. (Pastea, 1972) 

Rezultatele experienţelor depind în cea mai mare măsură de starea perfectă 
de sănătate şi reactivitate a animalelor de experienţă, precum şi de corectitudinea şi 
precizia cu care se respectă indicaţiile tehnice ale lucrării respective. De aceea se va 
lucra cu maximum de atenţie, atât la pregătirea animalului (contenţie, anestezie, 
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pregătirea regiunii corporale pe care se va lucra), cât şi la recoltarea materialului 
biologic sau executarea manevrelor indicate, respectiv la efectuarea analizelor 
cantitative şi, în final, la înregistrarea, calcularea şi interpretarea semnificației 
rezultatelor obținute. Pe lângă acestea este necesară şi asigurarea unui minim de 
estetică în felul cum se sistematizează, organizează şi se lucrează într-un laborator. 
 

Principii de experimentare 
 

Pentru reproducerea unei boli în condiții experimentale pot fi utilizate atât 
animale de laborator cât şi animale de fermă. Dintre animalele de laborator, cel mai 
bine se pretează pentru experienţele didactice de fiziopatologie rozătoarele mici (ex: 
iepurele de casă, cobaiul, hamsterul, şobolanul şi şoarecele de laborator).  

Aceste animale au avantajul că pot fi obținute (înmulțite) destul de uşor, în 
număr mare şi într-un interval de timp scurt, ele apropiindu-se  mai mult din punct de 
vedere morfofuncţional de ierbivorele de fermă, decât carnivorele domestice. 

În studiile de fiziopatologie comparată, în vederea transpunerii rezultatelor la 
om, sunt folosite cu predilecţie câinele şi pisica, care sunt mai apropiate în privinţa 
particularităților metabolice şi a reactivităţii nervoase, de specia umană. Pentru unele 
experienţe din domeniul vitaminozelor şi endocrinozelor, sunt preferate păsările de 
curte (ex: găina şi porumbelul). Pe lângă animalele homeoterme, în experienţele de 
fiziopatologie generală, precum şi pentru demonstraţii privind reacţiile fiziologice şi 
patologice fundamentale (ex. sistem nervos central şi periferic, inimă, circulaţie, 
analizori, inflamaţie, fagocitoză etc.), se foloseşte broasca de lac (Rana esculenta). 

Utilizarea animalele de fermă (ex: bovine, ovine, porcine, cabaline etc.) în cursul 
unor protocoale experimentale este limitată de prețul de cost ridicat, dar și de 
condițiile de cazare costisitoare, în ciuda faptului că acestea au marele avantaj de a 
demonstra dereglările funcţionale pe însăşi animalul viu întâlnit în practica de teren. 

 

Tipurile de experienţe 
 

Într-un laborator experimental, boala poate fi reprodusă prin intermediul unui 
experiment, care poate fi realizat în variantă acută/cronică, în funcție de scopul urmărit. 

Experimentul acut se caracterizează printr-o lezare sau excitare – de cele mai 
multe ori puternică – a unui organ/țesut, şi investigarea limitată în timp, a efectelor 
acestor intervenţii. Din cauza răsunetului asupra întregului organism – pe baze reflex 
nervoase – a traumatismului provocat şi a timpului limitat de observaţie, poate rezulta o 
imagine deformată despre caracterul, intensitatea şi desfăşurarea dinamică a 
răspunsului organului/țesutului lezat. Din acest motiv, metoda experimentului acut este 
rezervată demonstraţiei unor perturbări în care se urmăreşte instalarea rapidă şi uşor 
sensibilă a unor fenomene/procese patologice, cum sunt: şocul spinal, inhibiţia activităţii 
cardiace prin mecanisme variate, modificări ale reflexelor axonice, febra şi reacţia 
inflamatorie, modificări acute le circulaţiei periferice (tromboza), toate tipurile de şoc 
(traumatic, din arsuri ). Practic, majoritatea lucrărilor practice de fiziopatologie generală 
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se încadrează în această modalitate experimentală, întrucât reacţiile/răspunsurile 
intense ale animalului supus experimentului acut sunt uşor de înregistrat şi urmărit. 

Experimentul cronic oferă posibilitatea observării și înregistrării cu mai mare 
precizie a modificărilor funcţionale dependente de organul lezat, în contextul reacţiei 
organismului ca un tot organic. În această modalitate de experimentare animalul are 
timp să se refacă de pe urma traumatismului operator, astfel încât după un interval 
oarecare îşi revine la normal. Concomitent însă, încep să se manifeste şi se dezvoltă 
reacţiile de adaptare şi de compensare ale organului lezat, de care trebuie să se ţină 
seama în interpretarea rezultatelor. Metoda experimentului cronic are marele avantaj 
de a permite urmărirea îndelungată a activităţii biologice a organismului în ansamblu. 

 
Condiţionarea animalului de experienţă 
 

Animalele folosite în cercetările de fiziopatologie trebuie să fie sănătoase, bine 
întreţinute şi în stare fiziologică normală (fiind exclusă utilizarea femelelor în călduri, în 
perioada de gestaţie sau în intervalul de alăptare - cu excepţia experienţelor specifice). 

Nu se folosesc în cursul protocoalelor experimentrale animalele cu leziuni 
provocate de muşcături nevindecate sau cu „infecţii de crescătorie”. Din acest motiv, 
pentru animalele introduse în biobază din afară, se instituie o carantină a cărei durată 
variază după specii: 7-8 zile la rozătoarele mici, 14 zile la carnivorele domestice.  

În experienţele de mare sensibilitate se fac examene prealabile, în special 
pentru stabilirea diferitelor constante biochimice şi fiziologice sau pentru punerea în 
evidenţă a infestaţiilor cu paraziţi. În astfel de situaţii deparazitările trebuie să 
preceadă  experimentul cu cel puţin o săptămână. Majoritatea experienţelor de 
fiziopatologie, se efectuează  pe animale ţinute la regim hidric timp de 6-14 ore (după 
specie) adică private de hrană, însă având apă de băut la discreţie. Efectuarea 
experimentului în condiţii optime şi de reproductibilitate cere o imobilizare 
corespunzătoare a animalului şi ori de câte ori nu stânjeneşte desfăşurarea reacţiilor 
urmărite, se va recurge la mijloace de suprimare a durerii, respectiv la anestezie. 
 
Imobilizarea şi contenţionarea animalelor de experienţă 

Şobolanul se imobilizează prinzând cu mâna stângă sau cu o pensă pielea din 
regiunea cefei şi cu mâna dreaptă coada. Se contenţionează în cutii cilindrice cu coada 
şi membrul posterior afară, sau pe plăci de lemn, prin fixarea membrelor şi a capului. 

 

 
Fig. 1. Metodă de contenție la șobolanul alb de laborator în dispozitive din plastic 
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Fig. 2 Contenția manuală la șobolanul de laborator 

 

Iepurele se prinde cu mâna de urechi şi de pielea cefei sau se ţine cu capul sub 
braţ, iar membrele se fixează cu ambele mâini. Se contenţionează într-o cutie specială 
cu capul şi urechile în afara cutiei, sau pe masa fixându-i capul şi membrele. 
 

 
Fig. 2. Masă de contenție pentru iepuri 

 

 
Fig. 3. Dispozitiv pentru imobilizarea iepurilor 
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Cobaiul se imobilizează fiind ţinut cu mâna stângă de cap şi de membrele 
anterioare (degetul mare şi indexul formează un inel în jurul gâtului, iar membrele 
anterioare ale animalului sunt imobilizate între index şi degetul mijlociu), iar cu mâna 
dreaptă de membrele posterioare. Se poate contenţiona şi pe plăci de lemn prin 
fixarea membrelor şi a maxilarului superior, cu ajutorul unor fire de sfoară. 

Şoarecele se prinde cu degetul mare de ceafă, iar coada întinsă se prinde sub 
degetul mic al aceleaşi mâini. Pentru examenul necropsic, soarecele se fixează în 
decubit dorsal pe o masă de conteție din inox, de care se prinde în poziție fixă.  

 

 
Fig. 4 Contenția manuală la șoarecele de laborator 

 

 
Fig. 5 Instalație pentru cazarea șoarecilor în condiții controlate 

 

Câinele se prinde cu mâna dreaptă de ceafă, apoi cu ambele mâini i se fixează 
bine capul. Se leagă botul cu o faşă de tifon, se încrucişează capetele ei sub mandibulă şi 
se leagă în regiunea cefei, sau se poate aplica o botniţă specială. Contenţia se face pe o 
masă de operaţie prin legarea membrelor şi a capului în poziţia cerută de manoperă. 

Pisica se imobilizează, ţinând bine cu o mână toate membrele şi cu alta capul. 
Pentru contenţie se introduce într-o cutie specială sau se leagă pe o masă de operaţie. 
Muşcăturile pot fi evitate aplicând un fel de botniţă, căpăstru sau feşi de tifon. 
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Administrarea substanţelor medicamentoase  
şi recoltarea probelor biologice de la animale:  
locuri de elecţie şi metode practice de realizare 
 

Administrarea unor substanţe medicamentoase la animalele de experienţă sau 
recoltarea de probe biologice se poate realiza pe cale orală şi/sau parenterală.  

Calea orală presupune o bună imobilizare (contenţie) a animalului, după care 
sonda – constând dintr-un tub subţire de material plastic sau dintr-un ac de seringă uşor 
curbat al cărui vârf este înmuiat în colodiu şi apoi perforat – se introduce de-a lungul 
feţei posterioare a faringelui, până la esofag, moment în care animalul ciuleşte urechile. 

Administrarea orală se poate face şi în apa de băut, mâncare sau capsule. 
Pentru calea parenterală, constând în administrarea materialului sub formă de 

injecţie, se pot folosi modalităţile de care se face uz în practica clinică, şi anume:  
- calea intravenoasă (iv); 
- subcutană (sc); 
- intradermică (id); 
- intramusculară (im); 
- intraperitoneală (ip); 
- intrapleurală; 
- intraarticulară; 
- intracerebrală (în spaţiul subarahnoidian); 
- epidurală (spațiul intervertebral).  
Există în cazul fiecăreia din căile amintite locuri preferenţiale, numite şi de elecţie 

care facilitează atât administrarea unor substanţe cât şi recoltarea de probe biologice. 
Pregătirea locului de elecţie, respectiv toaleta mecanică a regiunii pe care 

urmează să se lucreze, se face prin tundere, radere sau dezinfecţie.  
Principalele locuri de elecţie pentru administrări parenterale şi pentru recoltări de 

probe biologice (sânge) la principalele specii de laborator sunt prezentate în tabelul 1.1. 
 

 
Fig. 6 Contenția șobolanului pentru recoltarea sângelui din vena caudală 
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Fig. 7 Recoltarea sângelui prin puncția venei caudale la șobolan 

 

 
Fig. 8 Administrarea de produse medicamentoase pec ale intramusculară 

 

 
Fig. 9 Contenția și administrarea subcutanata (sc) de produse biologice 
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Fig. 10 Contenția și administrarea intraperitoneală (ip) de produse biologice 

 
Fig. 11 Contenția și administrarea bucală (prin gavaj) de medicamente 

 

 

ANESTEZIA ȘI ANESTEZICE UTILIZATE 
 
 Pentru utilizarea oricărui anestezic, medicii veterinari trebuie sa fie consultați 
cu privire la anestezicul folosit și doza potrivită pentru fiecare specie și procedură. 

Anestezice inhalatorii (ex. isofluran)-pentru toate speciile non-acvatice se 
recomandă ca administrarea anestezicului inhalator să se facă printr-o mască sau un 
tub endotraheal prin intermediul unui vaporizator de precizie. Este mai sigur să reglezi 
profunzimea și durata anesteziei prin intermediul unui anestezic inhalator decât prin 
repetarea dozei la anestezicele injectabile. De asemenea, este mai ușor de redus doza 
anestezicului volatil comparativ chiar și cu anestezicele care au un antagonist injectabil 
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sau agent de reversie. Un dezavantaj al anestezicelor inhalatorii este lipsa dozei 
analgezice reziduale  în momentul în care este oprit vaporizatorul,este necesară o 
premedicație cu analgezice injectabile. Contactați personalul veterinar al OLAC pentru 
informații despre strocurile de vaporizatoare și pentru consiliere profesională 

Anestezice injectabile (ex. combinații cu ketamină, pentobarbital) - anestezicele 
injectabile sunt potrivite pentru multe proceduri. Există totuși o variație foarte mare 
cu privire la profunzimea și durata anesteziei între rasele de rozătoare sau între 
indivizii aceleiași rase. (vezi tabelul 1 pentru doze și căi de administrare în funcție de 
substanța anestezică pentru cele mai comune specii de laborator). 

Anestezice prin imersie (ex. Tamponat MS-222) - anestezicele prin imersie sunt 
potrivite pentru speciile de animale acvatice, cum sunt amfibieni și pești. Diferite 
concentrații ale substanței pot fi adecvate pentru inducerea și menținerea anesteziei. 

Anestezice locale (ex. Lidocaina, Bupivicaina) - se injectează la locul inciziei și este 
indicat să fie considerate ca o completare a anesteziei inhalatori sau a celei injectabile. 
 

Tabel 1 Anestezice utilizate pentru animalele de laborator: doze și căi de administrare 
Anestezic Șoarece Șobolan Cobai Iepure 

Pentobarbitali 40-85 mg/kg i.p. 40-50 mg/kg i.p 28 mg/kg i.p 28 mg/kg i.v 

Ketamină 
/ Xylazinăii 

90-120 mg/kg* 
5-10 mg/kg* s.c, i.p (nu i.m) 
*nu oferă anestezie suficientă 
pentru a putea fi folosit în 
intervenții chirurgicale.  

90 mg/kg 
10 mg/kg s.c  
sau i.p (nu i.m) 

40-50 mg/kg 
5 mg/kg s.c 
(nu i.m) 

35 mg/kg 
5 mg/kg s.c 
sau i.m 

Tribrometanoliii 125 mg/kg i.p 300 mg/kg i.p N/A N/A 
 

                                                        
i
 Nerecomandat în operații vitale. 

i
 Xylazina poate fi un puternic deprimant respirator.  
Readministrarea, dacă este necesară, trebuie să reprezinte ½ din doza inițială fără Ketamină.  
i
 Nu este disponibil ca și produs farmaceutic,  este nevoie de justificare stiințifică și aprobare de la AUP, pentru a putea fi  
folosit. Anestezicul trebuie să fie etichetat cu data în care a fost preparat,trebuie  depozitat la 40 C și aruncat dacă se 
obseră orice ce semn de dispersare, incluzând decolorarea, precipitarea sau toxicitate.  

Notă cu privire la uretan: uretan este cunosc ca și carginogen, se poate folosi numai in intervenții 
chirurgicale fără supraviețuire. Pentru utilizare este nevoie de aprobare și de o justificare stiințifică. 

 
 
ANALGEZIA ȘI ANALGEZICE UTILIZATE 
 

Pentru utilizarea analgezicelor trebuie să fie consulați medicii veterinari cu 
privire la agentul și doza potrivite pentru fiecare specie și procedură efectuată. 

Opioide (ex. buprenorfin, morfina) sunt analgezice foarte eficiente în durerea 
produsă de actul chirugical, dar cu posibile efecte secundare asupra funcției 
cardiovasculare și posibil efect sedativ. 

Anti-inflamatoare nesteroidiene retard (AINS) (ex. meloxicam, carprofen, 
ketoprofen) de generație nouă pot avea acțiune cu durată mai lungă decat opioidele 
disponibile. Aceste medicamente se administrează frecvent împreună cu opioidele, 
pentru a combina potențarea efectului cu durata de acțiune (vezi tabelul 2) 
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Tabelul 2. Doze și modalități de administrare a unor medicamente la animalele de laborator. 
Medicament Șoarece Șobolan Porc Guineea Iepure 

Buprenorfine 0.05-0.1 mg/kg s.c 
la fiecare 8-12h 

0.05 mg/kg s.c  
la fiecare 8-12h 

0.05 mg/kg s.c  
la fiecare 8-12h 

0.02-0.05 mg/kg s.c 
la fiecare 8-12h 

Meloxicam 5-10 mg/kg s.c  
sau p.o 1 x zi 

1-2 mg/kg s.c sau 
p.o  1 x  zi 

0.2 mg/kg s.c  
sau p.o 1 x zi 

0.3-0.6 mg/kg s.c 
sau p.o o dată pe zi 

Carprofen 5-10 mg/kg s.c  
la fiecare 12-24h 

4-5 mg/kg s.c  
la fiecare 12-24h 

1-2 mg/kg p.o  
sau s.c la 12-24h 

2 mg/kg p.o sau s.c 
la fiecare 12-24h 

Ketoprofen 2-5 mg/kg s.c  
la fiecare 12-24h 

2-5 mg/kg s.c  
la fiecare 12-24h 

1 mg/kg s.c la 
fiecare 12-24h 

1-3 mg/kg s.c la 
fiecare 12-24h 

 
BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA DE LABORATOR 
 

Administrarea multi-modală de medicamente este recomandată combinarea 
mai multor tipuri de medicamente (anestezie și analgezie multi-modală). Această 
metodă duce la un efect maxim al anesteziei, reducând la minim efectele secundare 
care apar dacă se folosește un singur agent.  

 

Premedicația analgezică se recomandă folosirea medicamentelor pentru 
ameliorarea dureri sau premedicație analgezică înainte de orice stimul dureros:  

- pentru a preveni durerea în momentul în care efectul anestezicului dispare; 
- pentru a se reduce cantitatea necesară de anestezic în anestezia generală; 
- pentru a preveni sensibilizarea și/sau activarea mecanismelor durerii. 

Cantitatea (doza) și Frecvența de administrare a analgezicului trebuie analizate 
cu atenție. Este necesară planificarea atentă în gestionarea durerii peste noapte.  

Multe analgezice care se administrează la ora 5 pm se metabolizează înainte de 
ora 8 am. din dimineața următoare. Analgezia multimodală este recomandată pentru a 
combina potențarea efectului analgezic cu durata de acțiune a substanței folosite. 

Tratament suplimentar de susținere pentru a spori eficiența agentului anestezic 
și analgezic  trebuie folosite metode non-farmaceutice cum sunt: 

o ținerea animalelor la căldură în timpul și după anestezie; 
o administrarea de fluide; 
o ținerea animalelor în curs de recupereare într-o zonă liniștită; 
o furnizarea de produse alimentare; 
În caz de nevoie, contactați personalul veterinar specializat pentru informații 

suplimentare despre tratamentul de susținere. 

Monitorizarea intra- și post-operatorie trebuie incluse in AUP. Monitorizarea 
anesteziei include răspunsul la stimulii dureroși, caracterul respirației, culoarea 
mucoaselor și a pieli prin observarea urechiilor, a cozi,a  mucoasei bucale și a 
perinițelor membrelor. Se recomandă înaintea efectuării primei incizii, să se verifice 
profunzime anesteziei prin reflexul retragerii piciorului (footpad-pinch) și repetarea lui 
în timpul procedurii. Depinzând de tipul procedurii este posibil să fie nevoie și de alte 
tipuri de monitorizare, cum ar fi verificarea ritmului cardiac, tensiunea arterială, 
temperatura corporală și oxigenarea tisulară. Monitorizarea trebuie înregistrată pe 
toată perioada post-operatorie până la recuperarea completă. 
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Variați doze și titrări - intervalele de doză și căile de administrare trebuie 
notate. intervalele dozelor sunt orientative și trebuie titrate în funcție de individ și de 
anumite particularități (procedură, vârstă, rasă). Atunci când prin experimente de 
laborator se constată că dozele recomandate sunt  prea mari sau prea mici pentru o 
anumită procedură, medicul veterinar trebuie să fie informat. Este inacceptabilă 
efectuarea de proceduri chirurgicale pe animale care nu sunt complet anesteziate. 

Înregistrarea datelor - informațiile despre  administrările de anestezice și 
analgezice precum și monitorizarea peri-operatorie trebuie înregistrate. În funcție de 
specie, evidența poate fi păstrată în dosarul medical individual al animalului sau pe 
evidențele de laborator și pe carduri de card post-operatorii. Aceste fișe trebuie 
păstrate până la recuperarea completă a pacientului și trebuie să conțină date despre 
îngrijirea postoperatorie  precum și toate analgezicele care au fost administrate. 
 

Minimul de cerințe necesare sunt: 

o Data proceduri și Procedura efectuată; 
o ID individual sau al cuști animalului; 
o Toate medicamentele administrate; 
o Toate observațiile făcute; 
o Orice problemă chirurgicală sau de anestezie. 

 
Practica - cele mai bune planuri de anestezie sunt la fel de importante ca și 

îndemânadarea și grija cu care sunt aplicate. Personalul sanitar-veterinar oferă cursuri 
de pregătire. Pe scrisoarea de aprobare din partea președintelui ACUC sunt trecute 
detaliile necesare cursului specializat pe o anumită procedură care este solicitat.  
 
SUBSTANȚE CU REGIM SPECIAL 
 

Multe din anestezicele și analgezicele folosite în practica de laborator (ex. 

opioide, ketamina) sunt substanțe cu regim special, fiind necesară efectuarea unor 

proceduri speciale înainte de a putea fi folosite în experimentarea pe animale. 

Mai multe informații în acest sens pot fi găsite la Office of Environment, Health 

and Safety (EH&S) site (http://www.ehs.berkeley.edu/hs/84-controlled-substances-

used-in-research.html). Odată ce au fost obținute, utilizarea substanțelor cu regim 

special impune = cerințe speciale de depozitare și de păstrare a evidențelor. 

FORMULE RECOMANDATE 
Pentru șoareci: http://www.iacuc.ucsf.edu/Proc/awMouseFrm.asp 
Pentru șobolani: http://www.iacuc.ucsf.edu/Proc/awRatFrm.asp 
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Înregistrarea fenomenelor biologice  
şi consemnarea rezultatelor experimentale 

 
Scopul activităților dintr-un laborator cu specific experimentaleste de a provoca 

o tulburare funcţională la nivelul unui organ sau sistem şi de a urmări şi înregistra, în 
dinamică, valorile unor parametrii clinici, hematologici, biochimici sau urinari care 
ilustreze momentul instalării şi evoluţiei tulburărilor funcţionale rezultate.  

Printre cele mai uzuale metode/tehnici de înregistrare folosite în laborator sunt 
metodele grafice simple cu ajutorul kimografului, sau tehnici mai complexe , cum sunt 
electrocardiograma (EKG), electroencefalograma (EEG), sau electromiograma (EMG).  

De asemenea, se folosesc tehnici de investigație pentru evaluarea valorii unor 
parametri biochimici sanguini (determinarea glicemiei, lipidemiei, trigliceridemiei, 
colesterolemiei, proteinemiei, albuminemiei, globulinemiei, disproteinemiei), 
hematologici (numărarea eritrocitelor, leucocitelor sau trombocitelor, dozarea 
Hemoglobinei, determinarea VSH și a hematocritului) şi respectiv clinici (înregistrarea 
frecvenţei respiratorii şi cardiace, a temperaturii corporale, sau a reflexelor). 

Pe lângă aceste metode uzuale, medicina modernă îşi completează arsenalul de 
investigaţie cu tehnici mai sofisticate, care permit abordarea organelor din cavitatea 
abdominală, toracică sau craniană (ex. Tomografia, Ecografia, Endoscopia etc.), respectiv 
exploatarea complexă a unor procese inflamatorii sau tumorale prin scintigrafie etc.  

Realizarea unui experiment în condiţii optime reclamă o bună însuşire a ceea ce 
se cheamă „Protocolol experimental”. Aceasta cuprinde fazele principale pe parcursul 
cărora se derulează experimentul, şi permite urmărirea în dinamică şi înregistrarea 
exactă a rezultatelor obţinute, precum şi interpretarea corectă, logică a acestora. 

 

Protocolul experimental cuprinde: 

Titlul experimentului – formularea unui titlu adecvat, în consens cu scopul urmărit. 

Scopul experimentului – defineşte obiectivul al experimentului; 

Materialele necesare – vizează animalele utilizate, instrumentar și aparatură de 
laborator, substanţe chimice, consumabile etc.; 

Tehnica/Metoda de lucru – cuprinde etapele principale ale experimentului, și 
prezintă manoperele şi tehnicile de înregistrare (determinare)  de care se face uz; 

Rezultatele obţinute – fiecare rezultat obţinut în laborator reprezintă media 
aritmetică a 2-3 determinări pentru acelaşi parametru (cazul parametrilor clinici); 

Interpretarea rezultatelor – se face considerând valorile de referință normale 
pentru specia, rasa, sexul, starea fiziologică a animalelor, explicând mecanismele 
fiziopatologice care permit înţelegerea fenomenelor patologice observate, rezultate în 
urma disfuncţiilor/leziunilor realizate la nivelul diferitelor organe, sisteme etc. 

În acest scop, este obligatoriu a se nota în caiet toate rezultatele obţinute de-a 
lungul derulării experimentului, precizând caracterul reacţiilor observate, durata de 
manifestare, intensitatea şi amploarea acestora, în contextul reacţiilor organismului.  
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Acest mod de lucru permite studenţilor o mai bună familializare cu activitățile 
pe care se bazează desfăşurarea oricărui experiment biologic pe animale de laborator, 
oferindu-le în acelaşi timp posibilitatea de a le executa ulterior independent.  

Întrucât rezultatele obţinute într-un experiment depind de corectitudinea 
determinării principalilor parametri biologici, respectiv frecvenţă respiratorie, puls, 
reflexe osteotendinoase, temperatură rectală etc., este important să se reţină că: 

- pentru determinarea frecvenţei respiratorii se numără pe parcursul a 1 minut 
mişcările narinelor (la iepure) sau mişcările abdomeniul în regiunea flancului (şobolan, 
şoarece, cobai,iepure, hamster), animalul fiind lăsat liber pe masa de observaţie;  

- determinarea pulsului la toate speciile se face prin palparea transtoracică;  

- reflexele osteotendinoase se apreciază prin plonjarea liberă a animalului pe 
masa de lucru, de la o înălţine de maximum 20-25 cm;  

- temperatura rectală se determină cu un termometru mic, lubrefiat în prealabil 
cu un unguent şi introdus apoi prin mişcări circulare în anus, unde se menţine 3-5 
minute într-o poziţie care să favorizeze contactul mucoasei rectale cu termometrul.  

Menţionăm că pentru interpretarea rezultatelor în laborator este necesară 
cunoaşterea valorilor de referinţă, normale, ale principalilor parametri biologici, valori 
care constituie suportul pe care, pornind de la modificările observate, se construieşte 
raţionamentul care explică mecanismul procesului patologic reprodus experimental. 
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Test de verificare a cunoștințelor 
 

1. Agenții biologici potențial patogeni dintr-un laborator experimental sunt definiți ca: 
a) Microorganismele, inclusiv acelea care au fost modificate genetic, culturi celulare și endoparaziți 
umani, care pot să producă infecți, alergii sau să fenomene de intoxicație; 
b) Agenți saprofiți, prezenți în mod normal pe suprafețele mobilierului din laborator; 
c) Agenți patogeni prezenți pe lame pregătite în vederea examenului morpologic al sângelui; 
d) Substanțe chimice cu potențial toxic pentru diferite țesuturi animale; 
e) Animalele utilizate în cadrul unor protocoale experimentale de laborator. 
 

a b c d e 

 
2. Manipularea substanțelor corozive (ex: acizi, baze), inflamabile sau explozibile în cadrul unor 
experimente de laborator impune, ca măsuri de protecție, următoarele: 
a) se va lucra în general cu cantități mici, sau foarte mici. 
b) substanțele pot fi manipulate în orice locație din cadrul laboratorului; 
c) după utilizare, reactivii și amestecurile rezultate se aruncă la chiuvetă; 
d) în caz de urgență, reactivii chimici se pot încălzi și la flacără; 
e) substanțele/reactivii chimici se încălzesc doar pe baia cu aburi. 
 

a b c d e 

 
3. Manipularea produselor biologice prelevate de la animale în cursul unui protocol experimental 
impune respectarea următoarelor măsuri cu caracter preventiv: 
a) produsele biologice recoltate de la animale pot fi păstrate în laborator, în condiții de temperature 
ambientală, pe toată durata perioadei de lucru a probelor; 
b) pipetarea produselor biologice poate fi făcută cu ajutorul unor pipete, fără să se impună luarea unor 
măsuri special de protecție; 
c) după utilizare, produsele biologice pot fi deversate în chiuveta din laborator; 
d) contactul cutanat cu produsele biologice (sânge, urină) impune măsuri obligatorii de dezinfecție, chiar 
dacă animalele sunt sănătoase clinic; 
e) în cazul animalelor bolnave, doar personalul specializat poate preleva probele biologice. 
 

a b c d e 

 
4. Directiva 92/85/EEC reglementează următoarele aspect privind activitatea de laborator: 
a) stabileste minimul de cerințe cu privire la protecția personalului din laboratoare; 
b) stabilește măsurile de protecție associate expunerii la compuși cu effect carcinogen; 
c) cuprinde reglementări cu privire la etichetarea și păstrarea substanțelor periculoaseȘ 
d) asigură protecția specifică a femeilor gravide sau care au născut recent, angajate în activități cu specific 
experimental de laborator; 
e) stabilește definițiile pentru încadrarea factorilor cu potential pathogen în laborator. 
 

a b c d e 

 
5. Pentru reproducerea experimentală a unei boli în condiții de laborator pot fi utilizate următoarele 
categorii de animale: 
a) animale abandonate de proprietari sau găsite pe stradă; 
b) animale de fermă care sunt reformate, în vederea abatorizării sau eutanasiei; 
c) animale de laborator special produse în acest sens, adică șoareci, sobolani, etc. 
d) câinele și pisica sunt cele mai recomandate ca modele experimentale de boală;  
e) utilizarea animalelor ca modele experimentale de boală este interzisă prin lege. 
 

a b c d e 
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6. Experimentul acut are următoarele avantaje în demonstrațiile din laborator: 
a) permite sesizarea recțiilor de adaptare şi de compensare ale organului lezat în timp util; 
b) constă într-o lezare puternică a unui organ, și înregistrarea imediată a răspunsului acestuia; 
c) se desfășoară într-o perioadă de timp relativ scurtă, cuprinsă între 2 și 7 luni; 
d) produce doar un răsunet local al leziunii, manifestările sistemice fiind absente; 
e) determină manifestări sistemice, iar reacțiile locale sunt insignifiante ca intensitate. 
 

a b c d e 
 
 
7: Efectuarea experimentul cronic are următoarele dezavantaje majore: 
a) nu permite sesizarea recțiilor de adaptare şi de compensare ale organului lezat în timp util; 
b) constă într-o lezare de mică intensitate a unui organ, și înregistrarea in timp a răspunsului acestuia; 
c) se desfășoară într-o perioadă de timp relativ lungă, cuprinsă între 2 și 3 ani; 
d) determină doar un răsunet strict local al leziunii, iar manifestările sistemice sunt absente; 
e) produce manifestări sistemice, însă reacțiile locale sunt insignifiante ca intensitate. 
 

a b c d e 

 
 
8. Condiționarea animalului de experiență în vederea includerii într-un protocol experimental înseamnă: 
a) achiziționarea acestuia din biobaze specializate și includerea în experiment fără alte măsuri; 
b) carantinizarea animalelor și aclimatiazarea acestora la noile condiții de viață sau din laborator; 
c) tratarea eventualelor boli și asigurarea unor condiții de bunăstare corespunzătoare; 
d) deparazitarea lor, doar dacă prezintă manifestări clinice care sugerează o boală parazitară; 
e) utilizarea lor repetată în experimente succesive, pentru a limita numărul de animale sacrificate. 
 

a b c d e 
 
 
9. Anestezicele inhalatorii sunt preferate în practica experimentală din următoarele motive: 
a) sunt ieftine și foarte ușor de procurat; 
b) pot fi administrate în aerul respirator al animalului, fără măsuri speciale de protecție; 
c) permit o dozare foarte precisă a cantității de anestezic administrată; 
d) oferă posibilitatea controlului intensității și a duratei de anestezie; 
e) se administrează utilizând dispozitive special adaptate în acest sens. 
 

a b c d e 

 
 
10. Înregistrarea rezultatelor obținute în cursul unui protocol experimental presupune: 
a) determinarea parametrilor investigați fără să se țină seama de nivelul de stress al animalului; 
b) utilizarea unor tehnici de laborator adecvate specificului experimentului efectuat;  
c) anestezierea obligatorie a animalelor înainte de a fi introduse în experiment; 
d) determinarea aceluiași parametru de cel puțin 2-3 ori, indiferent de specificul acestuia; 
e) nu se impun măsuri speciale privind consemnarea și înregistrarea rezultatelor obținute în laborator. 
 

a b c d e 
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