
RECEPȚIONAT 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

 

La data:______________________________ 

 

AVIZAT 

Secția AȘM ____________________________ 

 

 

RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL 

privind executarea proiectului de cercetări științifice 

cercetări fundamentale, din cadrul Programului de Stat 

(caracterul cercetărilor: aplicative/fundamentale, denumirea concursului) 

2018-2019 

(perioada de implementare a proiectului, anul/anii) 

 

Proiectul (titlul) „Compatibilitatea derivaților izotioureici cu diverse preparate cardiovasculare” 

Cifrul Proiectului 18.16.04.19F/PS 

Direcția Strategică ,,Sănătate și biomedicină’’ 16.04 (Medicamente noi autohtone în optimizarea 

tratamentului respectiv, coordonator mc AȘM, dr.hab.șt.med. Ghicavîi Victor) 

 

termen de executare: 31 decembrie 2019 

 

 

 

Directorul proiectului                                        COREȚCHI Ianoș            __________ 
                                                                                                         (numele, prenumele)                                      (semnătura)               

 

Rectorul IP USMF „Nicolae Testemițanu” 

dr. hab. șt. med, prof. univ.           CEBAN Emil                    __________ 
                                                                                                          (numele, prenumele)                                      (semnătura) 

 

Președintele Senatului 

IP USMF „Nicolae Testemițanu” 

dr. hab. șt. med, prof. univ.           CEBAN Emil                    __________ 
                                                                                                          (numele, prenumele)                                      (semnătura) 

 

 

L.Ș. 

CHIȘINĂU 2019 



2 

 

CUPRINS: 

 

1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului._______________________ 

 

3 

2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului._________________________________ 

 

4 

3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului.____________________________ 

 

13 

4. Participarea în programe și proiecte internaționale (ORIZONT 2020, COST…), inclusiv 

propunerile înaintate/proiecte câștigate în cadrul concursurilor naționale/internaționale cu 

tangența la tematica proiectului.___________________________________________________ 

 

 

 

14 

5. Aprecierea activității științifice promovate la executarea proiectului 

(premii, medalii, diplome etc.).____________________________________________________ 

 

 

15 

6. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor.________________________________________________________________ 

 

 

17 

7. Concluzii.__________________________________________________________________ 

 

18 

8. Bugetul proiectului, lista executorilor, lista tinerilor cercetători, doctoranzilor ____________ 

 

19 

9.Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului_____________ 

 

20 

10. Participări la manifestări științifice naționale/internaționale __________________________ 

 

21 

 

 

Conducătorul proiectului                  COREȚCHI Ianoș, conf.univ., dr.șt.med       __________ 
                                      (nume, prenume, grad, titlu științific)                                           (semnătura) 



3 

 

1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROPUSE 

SPRE REALIZARE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

Proiectul are ca scop cercetarea experimentală a compatibilității utilizării asociate a derivaților 

izotioureici cu acțiune antihipotensivă vasoconstrictoare cu diverse preparate cardiovasculare în scopul 

micșorării incidenței și severității complicațiilor, precum și a sporirii eficacității terapeutice a 

tratamentului medicamentos. Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele obiective: 

1. Achiziționarea consumabilelor şi dispozitivelor în scopul asigurării derulării proiectului; 

2. Determinarea influenței asocierii derivaților izotioureici cu unii antagoniști ai sistemului 

reninăangiotensinăaldosteron asupra unor parametri principali ai hemodinamicii 

sistemice și regionale. 

3. Aprecirea compatibilităii derivaților izotioureici cu unele medicamentele cardiovasculare 

cu proprietăți adrenoblocante. 

4. Cercetarea compatibilității derivaților izotioureici cu vasodilatatorele musculotrope și 

neurotrope centrale. 
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2. REZULTATELE ȘTIINȚIFICE OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

Determinarea influenței asocierii profeturului cu inhibitorul enzimei de conversie a 

angiotensinei I enalaprilat asupra unor parametri principali ai hemodinamicii sistemice și a 

compatibilității acestora 

 

Experimentele au fost efectuate pe 10 șobolani albi hibrizi de ambele sexe cu vârsta de 12-20 

săptămâni şi greutatea corporală 180-260 grame.  

Şobolanii au fost anesteziaţi (administrare intraperitoneală) cu soluţie ketamină 5% (100 mg/ 

kg) și xilazină 2% (5 mg/kg). Prin abord inghinal pe dreapta au fost separate şi ligaturate distal artera şi 

vena femurală. Cateterele folosite pentru canulare au fost confecţionate din tub de polietilena PE 20 

inserat în PE 50 şi heparinizate (10 IU/ml). După ce au fost introduse in arteră şi venă, capătul distal al 

cateterelor, prin tunel subcutanat a fost exteriorizat în regiunea interscapulară. În urma restabilirii 

postoperatorii (24 ore), capătul distal al cateterului arterial a fost conectat la sistemul de monitorizare a 

indicilor hemodinamici PowerLab 4/35 (Adinstruments, Australia). Perioada de aclimatizare a 

constituit 60 min. Substanțele cercetate  au fost diluate în soluţie NaCl 0,9% şi administrate cu ajutorul 

seringilor Hamilton prin cateterul venos. Enalaprilatul (2 mg/kg, sol. 0,125%) utilizat în pretratare a 

fost administrat cu 20 minute înaintea injectării profeturului (20 mg/kg, sol. 2%).  

Evaluarea indicilor hemodinamici (tensiunea arterială sistolică, tensiunea arterială diastolică, 

frecvența contracțiilor cardiace) a fost efectuată cu ajutorul sistemului de înregistrare și prelucrare a 

datelor de înaltă performanță PowerLab 4/35 (Adinstruments, Australia), programul de lucru LabChart 

8.0 Pro. TA medie a fost calculata conform formulei – TAM = 1/3 TAS + 2/3 TAD. 

Rezultatele cercetărilor au fost analizate statistic cu utilizarea testului t-Student pentru 

eșantioane perechi. Valorile parametrilor, înregistrați după administrarea enalaprilatului au fost 

comparate cu cele inițiale, iar valorile determinate la utilizarea profeturului – cu cele ale enalaprilatului. 

Valoare inițială a tensiunii arteriale a constituit 108,5 mmHg. La a 10-a minută după 

administrarea enalaprilatului tensiunea arterială sa micșorat cu 7,6%, constituind 100,2 mmHg, și a 

continuat să se micșoreze, atingând la a 20-a minută 96,25 mmHg, sau cu 11% comparativ cu cea 

inițială (tabelul 1). Pe fundalul hipotensiunii arteriale provocate de enalaprilat frecvența contracțiilor 

cardiace, a cărei valoare inițială a constituit 342 bătăi pe minut, s-a mărit proporțional – cu 23% 

comparativ cu valorile inițiale la a 10-a minută și cu 27% la a 20-a minută. 

Se remarcă că pe fondalul utilizării enalaprilatului are loc destabilizarea parametrilor 

hemodinamicii sistemice, manifestată prin variațiile semnificative ale valorilor tensiunii arteriale și a 

frecvenței contracțiilor cardiace (figura 3). 
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Tabelul 1. Modificarea unor parametri ai hemodinamicii sistemice la utilizarea profeturului (20 

mg/kg) pe fondalul acțiunii enalaprilatului (2mg/kg) 

Parametrul 
Parametrii 

statistici 
Inițial 

După administrarea 

enalaprilatului (în 

minute) 

După administrarea profeturului (în minute) 

10 20 5 15 30 45 60 

Tensiunea 

arterială 

(mmHg) 

M 108.50 100.23 96.25 126.74 127.89 130.62 129.97 126.29 

SEM 2.85 3.16 3.98 4.87 3.09 2.76 2.79 3.20 

p 
 

0.00144 0.00054 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Frecvența 

contracțiilor 

cardiace 

(bătăi/minut) 

M 342.28 422.53 436.78 284.12 272.56 269.99 283.03 287.50 

SEM 6.51 8.66 13.98 7.18 6.47 8.41 14.28 10.26 

p 
 

<0.00001 0.00008 <0.00001 <0.00001 <0.00001 0.0001 0.00002 

 

Utilizarea profeturului pe fundalul acțiunii inhibitorului enzimei de conversie a angiotensinei I a 

determinat înlăturarea hipotensiunii și a măririi frecvenței contracțiilor cardiace provocate de 

enalaprilat (figura 1, 2). Astfel, valorile tensiunii arteriale la administrarea profeturului le depășeau pe 

cele înregistrate la utilizarea enalaprilatului, la diferite perioade de înregistrare, cu 31-35% (figura 1). 

 

Figura 1. Modificarea valorilor tensiunii arteriale la utilizarea profeturului (20 mg/kg) pe fondalul 

acțiunii enalaprilatului (2mg/kg) 

La utilizarea profeturului s-a înregistrat și înlăturarea creșterii frecvenței contracțiilor cardiace, 

provocate de IECA (figura 2.). Astfel, utilizarea profeturului a provocat micșorarea frecvenței 

contracțiilor cardiace cu 34-38%, acest parametru stabilizându-se în limitele 270-287 contracții pe 

minut (tabelul 1). 
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Figura 2. Modificarea valorilor frecvenței contracțiilor cardiace la utilizarea profeturului (20 

mg/kg) pe fondalul acțiunii enalaprilatului (2mg/kg) 

Profeturul, utilizat în asociere cu enalaprilatul, înlătură destabilizarea parametrilor hemodinamicii 

sistemice provocată de inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei I, ce se manifestă prin 

normalizarea variațiilor pe termen scurt ale valorilor tensiunii arteriale  și a frecvenței contracțiilor 

cardiace (figura 3).  

Considerând faptul că inhibarea enzimei de conversie a agiotensinei I determină micșorarea 

sintezei angiotensienei II, mediator cu multiple acțiuni asupra sistemului cardiovascular (acționează 

direct asupra vaselor, corticosuprarenalei, cordului etc.), hipotensiunea arterială excesivă provocată de 

acest grup de medicamente poate fi un factor de limitare a utilizării lor în unele situații, în care este 

necesară dor combaterea acțiunii angiotensinei II asupra cordului și cortexului suprarenalelor. Astfel, 

utilizarea combinată a derivatului izotioureic cu inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei I, 

prezervând acțiunea specifică asupra cordului și a corticosuprarenalei și înlăturând hipotensiunea 

arterială excesivă, poate extinde posibilitățile de utilizare a IECA în tratamentul patologiilor 

cardiovasculare respective. 
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Figura 3. Chimograma selectă (tensiunea arterială) a unui experiment de cercetare a 

compatibilității derivatului izotioureic profetur cu inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei I 

enalaprilat 

 

 

Metodă de optimizare a utilizării asociate a inhibitorilor enzimei de conversie a 

angiotensinei I cu izoturon (cerere de brevet de invenție) 

Invenţia se referă la medicină şi anume la farmacologie clinică, toxicologie, anesteziologie şi 

terapie intensivă şi poate fi utilizată pentru corecția dereglărilor hemodinamice provocate de 

medicamentele inhibitoare a enzimei de conversie a angiotensinei I.  

Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei I reprezintă un grup de medicamente utilizate 

pe larg în tratamentul afecțiunilor cardiovasculare (hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă etc.). 

Aceste substanțe medicamentoase posedă un șir de efecte adverse, printre care și vasodilatarea 

excesivă, urmată de hipotensiunea arterială. Hipotensiunea arterială poate fi constatată atât la utilizarea 

ordinară și supradozarea acestora, cât și în diverse interacțiuni ale lor cu alte substanțe medicamentoase 

(anestezice generale, beta-adrenoblocante, blocante ale canalelor de calciu etc.), frecvent 

caracterizându-se prin refractaritate vaselor la utilizarea vasoactivelor convenționale (ex. epinefrină, 

dopamină, vasopresină). 

Este cunoscută metoda de tratament a hipotensiunii arteriale provocate de inhibitori ai enzimei 

de conversie a angiotensinei I, prin administrarea intravenoasă în perfuzie a angiotensinei II. 

Dezavantajul acestei metode constă în durata mică de acțiune, costul mare al medicamentului, 

dezvoltarea frecventă a complicațiilor tromboembolice, trombozei venoase profunde, trombocitopeniei, 
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tahicardiei și aritmiilor cardiace, infecțiilor bacteriene secundare, hiperglicemiei și acidozei metabolice 

etc. (2). 

De asemenea este cunoscută și metoda de lichidare a hipotensiunii arteriale acute provocate de 

inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei I cu utilizarea adrenomimeticelor (epinefrină, 

norepinefrină, dopamină).  

Dezavantajul principal al acestei metode este reprezentat de faptul că, în majoritatea cazurilor, 

hipotensiunea arterială provocată de inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei I este refractară la 

aceste substanțe vasoactive.  

Alte dezavantaje constau în durata scurtă de acţiune a adrenomimeticelor şi necesitatea 

administrării intravenoase continue în perfuzie urmată cu dereglări vădite ale microcirculaţiei, iar pe 

fundalul medicamentelor cu acţiune alfa-adrenoblocantă, acestea pot fi ineficace sau manifestă acţiunea 

inversată, provoacă aritmii și dereglări metabolice (hiperglicemie, hiperlactacidemie, acidoză 

metabolică, majorarea consumului oxigenului de către organism). 

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în elaborarea unei metode de optimizare a utilizării 

asociate a inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei I cu izoturon pentru a preveni și corecta 

posibilele dereglări hemodinamice ce se dezvoltă la utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie a 

angiotensinei I de sine stătător sau la interacțiunea acestora cu alte medicamente prin utilizarea 

izoturonului cu scop de a mări spectrul posibilităților de utilizare a inhibitorilor enzimei de conversie a 

angiotensinei I în tratamentul respectiv. 

Esența invenției constă în administrarea intravenoasă unimomentană a izoturonului în doze de 

5-20 mg/kg pe fondal de acțiune a inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei I. 

Avantajele metodei constau în aceea că la administrarea unimomentană a izoturonului se 

previne micșorarea excesivă a tensiunii arteriale sau se mărește nivelul tensiunii arteriale (mai mult de o 

oră) cu stabilizarea valorilor în dependență de modul de utilizare a preparatului vasoconstrictor. Spre 

deosebire de adrenomimetice și peptidele vasoactive izoturonul nu provoacă tromboembolii, 

trobocitopenie, infecții secundare, tahicardie, hiperglicemie, acidoză, micşorează consumul oxigenului 

de către organism; posedă o durată de acţiune vasoconstrictoare mai îndelungată, care se manifestă prin 

stabilizarea valorilor presiunii arteriale la administrarea unimomentană i/m şi i/v; nu necesită 

administrarea îndelungată în perfuzie. 

Metoda propusă experimental se efectuează în felul următor – în hipotensiunea arterială 

provocată de inhibitori ai enzimei de conversie a agiotensinei I se administrează intravenos în bolus 

izoturonul în doze de 5-20 mg/kg pentru a preveni acțiunea hipotensivă a inhibitorilor enzimei de 

conversie a agiotensinei I sau pe fundal de acțiune al acestora cu scop de corecție și stabilizare a 

nivelului tensiunii arteriale. 

Exemplu: acțiunea corectivă a izoturonului asupra modificărilor hemodinamice provocate de 

inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei I a fost cercetată experimental, pe șobolani albi 
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anesteziați cu tiopental sodic (30-50 mg/kg intraperitoneal). S-au determinat valorile inițiale ale 

tensiunii arteriale și frecvenței contracțiilor cardiace, ulterior s-a administrat intravenos unimomentan 

inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei I enalaprilat în doza de 2 mg/kg și 4 mg/kg. După 

administrarea enalaprilatului în ambele cazuri s-a determinat micșorarea valorilor presiunii arteriale și 

mărirea frecvenței contracțiilor cardiace. Ulterioara administrare unimomentană intravenoasă a 

izoturonului în doze de 10 și 20 mg/kg a determinat corecția dereglărilor hemodinamice provocate de 

enalaprilat, acțiune manifestată prin restabilirea și stabilizarea îndelungată a valorilor tensiunii arteriale, 

precum și de înlăturarea tahicardiei. 

Comparativ cu utilizarea adrenomimeticelor în condiţii similare, izoturonul nu necesită 

administrarea continuă în perfuzie, nu determină tromboembolii, trombocitopenie, dereglări ale 

metabolismului (hiperglicemie, hiperlactacidemie, acidoză metabolică), tahiaritmii, majorarea 

consumului oxigenului de către organism. 

 

 

Determinarea influenței asocierii profeturului cu vasodilatatorul neurotrop clonidină 

asupra unor parametri principali ai hemodinamicii sistemice și a compatibilității acestora 

 

Experimentele au fost efectuate pe șobolani albi hibrizi de ambele sexe cu vârsta de 12-20 

săptămâni şi greutatea corporală 180-260 grame.  

Şobolanii au fost anesteziaţi (administrare intraperitoneală) cu soluţie ketamină 5% (100 mg/ 

kg) și xilazină 2% (5 mg/kg). Prin abord inghinal pe dreapta au fost separate şi ligaturate distal artera şi 

vena femurală. Cateterele folosite pentru canulare au fost confecţionate din tub de polietilena PE 20 

inserat în PE 50 şi heparinizate (10 IU/ml). După ce au fost introduse in arteră şi venă, capătul distal al 

cateterelor, prin tunel subcutanat a fost exteriorizat în regiunea interscapulară. În urma restabilirii 

postoperatorii (24 ore), capătul distal al cateterului arterial a fost conectat la sistemul de monitorizare a 

indicilor hemodinamici PowerLab 4/35 (Adinstruments, Australia). Perioada de aclimatizare a 

constituit 60 min. Substanțele cercetate  au fost diluate în soluţie NaCl 0,9% şi administrate cu ajutorul 

seringilor Hamilton prin cateterul venos. Clonidina (100 µg/kg și 200 µg/kg) utilizată în pretratare a 

fost administrată cu 10 minute înaintea injectării profeturului (20 mg/kg, sol. 2%).  

Evaluarea indicilor hemodinamici (tensiunea arterială sistolică, tensiunea arterială diastolică, 

frecvența contracțiilor cardiace) a fost efectuată cu ajutorul sistemului de înregistrare și prelucrare a 

datelor de înaltă performanță PowerLab 4/35 (Adinstruments, Australia), programul de lucru LabChart 

8.0 Pro. TA medie a fost calculata conform formulei – TAM = 1/3 TAS + 2/3 TAD. 

Rezultatele cercetărilor au fost analizate statistic cu utilizarea testului t-Student pentru 

eșantioane perechi. Valorile parametrilor, înregistrați după administrarea clonidinei au fost comparate 

cu cele inițiale, iar valorile determinate la utilizarea profeturului – cu cele ale clonidinei. 
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Figura 4. Modificarea valorilor tensiunii arteriale la utilizarea profeturului (20 mg/kg) pe fondalul 

acțiunii clonidinei (100 µg/kg și 200 µg/kg) 

Administrarea clonidinei a determinat micșorarea valorilor tensiunii arteriale și frecvenței 

contracțiilor cardiace (figura 4 și  figura 5).  

 

Figura 5. Modificarea valorilor frecvenței contracțiilor cardiace la utilizarea profeturului (20 

mg/kg) pe fondalul acțiunii clonidinei (100 µg/kg și 200 µg/kg) 
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Figura 6. Acțiunea clonidinei (100 µg/kg și 200 µg/kg) asupra valorilor tensiunii arteriale și 

frecvenței contracțiilor cardiace 

 

Acțiunea hipotensivă a clonidinei este dozodependentă. Astfel, în doza de 100 µg/kg tensiunea 

arterială s-a micșorat 15-18%, iar în doza de 200 µg/kg – cu 16-28%, comparativ cu valorile inițiale 

(figura 6). La utilizarea vasodilatatorului neurotrop s-a determinat și scăderea valorilor frecvenței 

contracțiilor cardiace – cu 29-45% față de valoarea inițială la utilizarea preparatului în doza de 100 

µg/kg, și cu 25-61% - în doza de 200 µg/kg (figura 6). 

Utilizarea unimomentană a profeturului pe fondalul acțiunii substanței vasodilatatoare neurotrope, 

administrate atât în doza de 100 µg/kg, cât și 200 µg/kg, a fost însoțită de mărirea și stabilizarea 

valorilor tensiunii arteriale (figura 4 și figura 5). Concomitent s-a determinat și micșorarea valorilor 

frecvenței contracțiilor cardiace (figura 7). 

 

Figura 7. Acțiunea profeturului (20 mg/kg) asupra valorilor tensiunii arteriale și frecvenței 

contracțiilor cardiace în hipotensiunea arterială acută provocată cu clonidină (100 µg/kg și 200 µg/kg)  
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Astfel, derivatul izotioureic profetur, utilizat pe fondalul acțiunii clonidinei, înlătură 

hipotensiunea arterială acută provocată de vasodilatatorul neurotrop. Concomitent se determină 

scăderea valorilor frecvenței contracțiilor cardiace, fapt ce sugerează necesitatea utilizării derivaților 

izotioureici în asociere cu medicamente M-colinoblocante (ex. atropină) în scopul corecției 

hipotensiunii arteriale acute cauzate de medicamente de tipul clonidinei. 
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3. CELE MAI RELEVANTE REALIZĂRI OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

Experimental s-a determinat, că derivații izotioureici sunt compatibili cu medicamentele 

cardiovasculare din grupul inhibitorilor activității sistemului renină-angiotensină-aldosteron și 

vasodilatatoarelor neurotrope cu acțiune centrală. Utilizarea profeturului în hipotensiunea arterială 

acută provocată de inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei 1 determină normalizarea și 

stabilizarea parametrilor hemodinamicii sistemice, fapt ce permite prevenirea hipotensiunii arteriale 

excesive la utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor 

cardiovasculare și corectarea posibilelor dereglări hemodinamice, care se dezvoltă la utilizarea acestor 

medicamente vasodilatatoare de sine stătător sau la interacțiunea lor cu alte medicamente. Profeturul 

corectează hipotensiunea arterială acută provocată de medicamentele vasodilatatoare de tipul 

clonidinei. 
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4. PARTICIPAREA ÎN PROGRAME ȘI PROIECTE INTERNAȚIONALE (ORIZONT 2020, 

COST…), INCLUSIV PROPUNERILE ÎNAINTATE/PROIECTE CÂȘTIGATE ÎN CADRUL 

CONCURSURILOR NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE CU TANGENȚA LA TEMATICA 

PROIECTULUI. 

 

1. Proiectul „Noi proprietăți ale medicamentelor autohtone”, prezentat la concursul proiectelor 

pentru Tinerii Cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019 și finanțat. 

2. Proiectul „Vasoconstrictoare (antihipotensive) originale noi de perspectivă în urgențe medicale” 

prezentat la concursul „Program de Stat (2020-2023)”. 
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salonul „INVENTICA 2019”, Iași, România. 
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3. GHICAVÎI, V., COREȚCHI, I. Metodă de profilaxie a hipotensiunii arteriale la utilizarea 

inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. 

Expoziţia internaţională specializată INFOINVENT 2019. Chişinău. Medalia de Aur 

 

 

4. GHICAVÎI, V., COREȚCHI, I. Metodă de profilaxie a hipotensiunii arteriale la utilizarea 

inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. 

Expoziţia internaţională specializată INFOINVENT 2019. Chişinău. Certificat de 

excelență. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România. 
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6. REZUMATUL RAPORTULUI CU EVIDENȚIEREA REZULTATULUI, IMPACTULUI, 

IMPLEMENTĂRILOR, RECOMANDĂRILOR. 

Ca urmare a cercetărilor efectuate, s-au obţinut următoarele rezultate ştiinţifice principial noi:  

În premieră s-a stabilit compatibilitatea derivaților izotioureici autohtonii cu diverse preparate 

cardiovasculare – adrenoblocante, inhibitori ai sistemuului renină-angiotensină-aldosteron, 

vasodilatatoare neurotrope centrale.  

Experimental s-a determinat influenţa asocierii derivaților izotioureici cu unele preparate 

cardiovasculare (inhibitori ai activității sistemului renină-angiotensină-aldosteron, adrenoblocante, 

vasodilatatoare) asupra indicilor hemodinamicii sistemice și regionale. 

A fost argumentată mărirea eficacității și inofensivității unor medicamente utilizate în tratamentul 

afecțiunilor cardiovasculare prin co-administrarea lor cu derivații izotioureici antihipotensivi. 

Rezultatele obținute au fost brevetate – Metodă de profilaxie a hipotensiunii arteriale la utilizarea 

inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. Beneficiarii 

sunt instituţiile medico-sanitare iniţial din Ţară, instituţiile de învăţământ de profil – IP USMF „Nicolae 

Testemiţanu” (rezultatele cercetării au fost implementate în procesul didactic la Catedra de 

farmacologie şi farmacologie clinică IP USMF „Nicolae Testemiţanu”). Rezultatele obținute în cadrul 

proiectului au fost prezentate la 2 expoziții de invenții, unde au fost apreciate cu o medalie de aur, două 

diplome de excelență și două trofee. 
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7. CONCLUZII 

 

1. Pe fondalul utilizării enalaprilatului în condiții de normotensiune arterială are loc 

destabilizarea parametrilor hemodinamicii sistemice, manifestată prin hipotensiune arterială 

însoțită de variații importante ale amplitudinii valorilor tensiunii arteriale și a frecvenței 

contracțiilor cardiace. Profeturul, utilizat în asociere cu enalaprilatul, înlătură destabilizarea 

parametrilor hemodinamicii sistemice provocată de inhibitorul enzimei de convesrsie a 

angiotensinei I, ce se manifestă prin normalizarea variațiilor pe termen scurt ale valorilor 

tensiunii arteriale  și a frecvenței contracțiilor cardiace. 

2. Utilizarea combinată a derivatului izotioureic cu inhibitorii enzimei de conversie a 

angiotensinei I, prezervând acțiunea specifică asupra cordului și a corticosuprarenalei și 

înlăturând hipotensiunea arterială excesivă, poate extinde posibilitățile de utilizare a IECA în 

tratamentul patologiilor cardiovasculare respective. 

3. Derivatul izotioureic profetur, utilizat pe fondalul acțiunii clonidinei, înlătură hipotensiunea 

arterială acută provocată de vasodilatatoare neurotrope de tipul clonidinei și determină 

scăderea frecvenței contracțiilor cardiace. În scopul corecției hipotensiunii arteriale acute 

cauzate de medicamente din acest grup se recomandă utilizarea derivaților izotioureici în 

asociere cu medicamente M-colinoblocante (ex. atropină).  

4. A fost întocmită și înaintată o cerere de brevet de invenție de scurtă durată – „Metodă de 

optimizare a utilizării asociate a inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei I cu 

izoturon”.  

5. Rezultatele cercetărilor efectuate au fost prezentate în cadrul ediției a 23-a a Salonului 

INVENTICA 2019, Iași, România, precum și în cadrul Expoziției Internaționale Specializate 

„INFOINVENT-2019”, Chișinău. 
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Anexa nr. 1 

8. BUGETUL PROIECTULUI, LISTA EXECUTORILOR, LISTA TINERILOR 

CERCETĂTORI, DOCTORANZILOR (CONFORM ANEXEI NR.1) 

 Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2018 142,5 142,5 40,0 

2019 142,5 142,5 40,0 

 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1 Corețchi Ianoș 1984 Conf. 

univ., dr. 

șt. med 

Director 
 

2 Ghicavîi Victor 1944 mc AȘM, 

dr. hab. șt. 

med 

Cercetător 

științific 

coordonator 

 

3 Popovici Olesea 1986 - Cercetător 

științific stagiar 
 

4 Topciu Vladimir 1983 - Cercetător 

științific stagiar 
 

5 Cherman Aliona 1978  Contabil   

 

Lista tinerilor cercetători 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1 Corețchi Ianoș 1984 Conf. 

univ., dr. 

șt. med 

Director 

2 Popovici Olesea 1986 - Cercetător 

științific stagiar 

 

Lista doctoranzilor  

 
Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1 Popovici Olesea 1986 - Cercetător 

științific stagiar 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul proiectului                  COREȚCHI Ianoș, conf.univ., dr.șt.med       __________ 
                                      (nume, prenume, grad, titlu științific)                                           (semnătura) 
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Anexa nr. 2 

9. LISTA PUBLICAȚIILOR ȘTIINȚIFICE CE ȚIN DE REZULTATELE OBȚINUTE ÎN 

CADRUL PROIECTULUI 

– articole din reviste naţionale: 

• categoria B: 

1. GHICAVÎI, V.; STRATU, E.; COREŢCHI, I. Argumentarea necesității aprobării și 

susținerii programului național de cercetări științifice în domeniul medicamentului și 

dezvoltării industriei farmaceutice în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2018, nr. 1(58), 59-63. ISSN 1857-0011. 

2. GHICAVÎI, V.; STRATU, E.; COREŢCHI, I. Derivaţii izоtiоureici – realizări și 

perspective. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2018, nr. 

4(78), 36-43. ISSN 1729-8687.  

- Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale  

1. CEBAN, D.; ZAMARI, V. Utilizarea profeturului în hipotensiunea arterială acută 

provocată cu enalaprilat. Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi 

tinerilor cercetători / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu din Rep. 

Moldova.  Chişinău: CEP Medicina, 2019. p. 264. ISBN 978-9975-82-148-3 

2. PÎRLOG, V.; GHICAVÎI, V.; CHIANU, M.; POPOVICI, O. Compușii izotioureici – 

preparate antihipotensive cu mecanism specific de acțiune. Culegere de rezumate ştiinţifice 

ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie 

Nicolae Testemiţanu din Rep. Moldova.  Chişinău: CEP Medicina, 2019. p. 268. ISBN 978-

9975-82-148-3 

- Brevet de invenție 

1. GHICAVÎI, V.; COREȚCHI, I. Metodă de profilaxie a hipotensiunii arteriale la utilizarea 

inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. 

Brevet de invenţie 1374 (13) Y, MD. BOPI nr. 10/2019, p. 50-51. 

- Materiale expuse la saloanele de invenţii 

1. GHICAVÎI, V.; COREȚCHI, I. Metodă de profilaxie a hipotensiunii arteriale la utilizarea 

inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. 

În: Catalog Expoziţia internaţională specializată INFOINVENT 2019. Chişinău, secţiunea 

C, p. 113-114. 

2. GHICAVÎI, V.; COREȚCHI, I. Method for optimizing the combined use of angiotensin-

converting enzyme inhibitors with isoturon. In: The Official Catalogue of The The 23rd 

International Exhibition of Inventics. Inventica 2019. Iași, Romania, 2019, p. 257. ISSN: 

1844-7880. 

 

 

 

 

 

Conducătorul proiectului                  COREȚCHI Ianoș, conf.univ., dr.șt.med       __________ 
                                      (nume, prenume, grad, titlu științific)                                           (semnătura) 
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Anexa nr. 3 

 

10. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE 

 

1. CEBAN, D.; ZAMARI, V. Zilele Universității şi Conferința ştiințifică anuală. 15-18 octombrie 

2019. Utilizarea profeturului în hipotensiunea arterială acută provocată cu enalaprilat. 

2. GHICAVÎI V., COREȚCHI I. The 23rd International Exhibition of Inventics. Inventica 2019. 

Iași, Romania, 2019. Method for optimizing the combined use of angiotensin-converting enzyme 

inhibitors with isoturon.  

3. GHICAVÎI, V., COREȚCHI, I. Expoziţia internaţională specializată INFOINVENT 2019. 

Chişinău. Metodă de profilaxie a hipotensiunii arteriale la utilizarea inhibitorilor enzimei de 

conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. .  

4. PÎRLOG, V. Zilele Universității şi Conferința ştiințifică anuală. 15-18 octombrie 2019. Noi 

proprietăți farmacologice ale derivaților alchilizotioureici şi izotioureici. 

 

 

 

 

 
 

Conducătorul proiectului                  COREȚCHI Ianoș, conf.univ., dr.șt.med       __________ 
                                      (nume, prenume, grad, titlu științific)                                           (semnătura) 

 

 


