
Valer Teu dea                                                                                                                                    Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                   Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

1 
 

 
 
 

Despre Medicamentul veterinar / Veterinary Drug 
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Valer Teu dea 
Asocia ia Na ional  a Fabrican ilor de Produse de Uz Veterinar 

 
Stima i Colegi, a  dori s  v  prezint 

succind evolu ia Revistei Asocia iei noastre, 
cu realiz rile i neajunsurile sale, în scopul 
de a v  con tientiza importan a unui atare 
demers i de a analiza ansele pe care le 
aceast  publica ie de ajunge s  aibe 
importan a pe care ne-o dorim. 

Pornit  cu scopul deliberat de a 
promova medicamentul veterinar românesc 
i tot ce este legat de acesta, revista 

Medicamentul veterinar a trecut, a a cum o 
face orice revist  la început prin faza de 
organizare i stabilirea priorit ilor sale. 

În acest sens ne-am gândit la un 
Comitet editorial de elit , din care s  fac  
parte nume cunoscute, cu preocup ri i 
realiz ri în domeniul cercet rii 
medicamentului, atât din rândul 
produc torilor autohtoni e medicamente, dar 
i din rândul universitarilor de la toate 

facult ile de profil din România. 
De i, entuziasmul la includerea în staff-

ul editorial a fost mare, din p cate, feed-
back-ul a mul i dintre ace tia a fost lipsa de 
angajament fa  de publica ie.  

Am constatat c  numele a mul i dintre 
ace tia nu a ap rut înc , nici acum, la ase 
ani de la apara ia primului num r al 
jurnalului, în pozi ia de autor sau coautor la 
vre-un articol publicat!  

i mai îngrijor tor este faptul c  nici în 
cazul profesorilor conduc tori de doctorat nu 
s-a întâmplat acest fapt, de i a a cum se 
tie, doctoranzii au nevoie de cât mai multe 

prezen e în presa de specialitate i nu toate 
lucr rilor lor sunt acceptabile în revistele 
ISI... 

În consecin , doresc s  reamintesc 
Colegilor no tri c  publica ia noastr  are 
câteva atuuri importante.  

Gra ie activit ii domnului Prof. Cristina 
T. Romeo, ca head editor, Medicamentul 
veterinar este o revist  indexat  BDI (similar 
cu B+) înc  din anul 2010, prima indexare 
realizându-se în cadrul bazei de date: Index 
Copernicus Polonia (vezi adresa: 
http://journals.indexcopernicus.com/passport
.php?id=5471), apoi revista a fost indexat  
în baza de date DOAJ a Unversit ii Lund 
din Suedia (vezi adresa: 
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn
=18439527&genre=journal), precum i în 
Academic Journals Database (vezi adresa: 
http://journaldatabase.org/journal/issn1843-
9527). Nu trebuie uitat nici faptul c  revista a 
fost inclus i în platforma editorial  român  
SCIPIO (vezi adresa: 
http://www.scipio.ro/web/213286) i nici c  
exist  dou  edi ii cu ISBN individual 
înregistrat: una printat , la Editura Brumar, 
una din cele mai serioase edituri din Vestul 

rii, recunoscut  de c tre UEFISCDI, i una 
în limba englez  – free acces.  

Revista are ast zi dou  site-uri unde 
apare: 
http://www.veterinarypharmacon.com/page/v
et_drug_download i http://www.vetdrug.ro/, 
ceea ce înseamn  vizibilitate.  

Din analiza Google Analitics reiese c  
doar în ultimul an au intrat pe site-urile 
revistei cititori interesa i din peste 45 de ri!  

La aceasta se adaug i faptul c  
prestigioasa baz  de date EBSCO 
Publishing a solicitat spre indexare, 
migrarea con inutului în limba englez  a 
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revistei noastre, fapt realizat în 30 Aprilie, 
a.c.  

Toate aceste lucruri m runte pentru 
unii, dar importante pentru noi arat  
poten ialul mare pe care îl are publica ia 
noastr . 

Un r spuns pl cut la eforturile nostre a 
fost acreditarea Medicamentului Veterinar 
de c tre CMVR i pe aceast  cale mul umim 
conducerii acestui for profesional i astfel 
jurnalul a c tat importan  na ional , 

num rul în cre tere al abonamentelor, la un 
pre  am spune noi mic, justificând acest fapt. 

În continuare, în tabelul de mai jos a  
dori s  fac o enumerare de tip SWOT, unde 
voi pune accentul pe principalele puncte tari, 
puncte slabe, oportunit i i amenint ri din 
dorin a de a analiza transparent jurnalul 
nostru i de a cere imperativ, dar cu respect 
ajutorul Dvs! 

Fie ca mesajul meu s  fie în eles corect 
de c tre cât mai mul i dintre 
Dumneavoastr ! 

a. Puncte tari  c. Puncte slabe 

 revista are un nume foarte bine ales, adaptat 
cerin elor de indexare interna ional , 
neexistând la ora actual  o publica ie cu ISBN 
cu un nume similar sau apropiat 
 staff-ul editorial este de mare calitate, numeros 

i divers, din toate domeniile cercet rii 
medicamentului cu competen e de editare pe 
computer i de limb  englez  la nivel mediu-
bun 
 revista apare în edi ie printat  într-un num r 
mare de exemplare, la o editur  cunoscut i 
acreditat  în Romania 
 revista apare din 2010 i în limba englez i 
este vizitat  fiind free-open-acces journal 
pentru lucr rile originale 
 revista apare neintrerupt din anul 2007 deci se 
poate vorbi de tradi ie i continuitate, foarte 
punctate de c tre evaluatorii interna ionali 
 rata de acceptare a lucr rilor este de 50%, 
deci mare. 
 timpul de review este relativ scurt (una - trei 
luni). 
 revista a avut finantare datorit  Asocia iei 
 revista este recunoscut  de c tre CMVR 
 revista este indexat  BDI adic  este B+  

 de i are numero i membri în staff-ul editorial 
implicarea acestora este foarte sc zut , chiar 
nul  în cazul unora. Din aceast  cauz  scad 
ansele ca revista s  devin  trimestrial . 

 nu se identific  implicarea membrilor din 
colegiul de redac ie, conduc tori de doctorat, 
decani, prodecani tiin ifici, factori de decizie 
de a populariza i a recomanda revista 
echipelor proprii pentru publicarea unor 
rezultate din activitatea proprie. 
 dorin a de a evalua gratuit lucr rile primite spre 
review este foarte sc zut i de aceea se 
lucreaz  în general un num r foarte restrâns 
de editori 
 faptul c  revista are topicul oarecum restrâns 
la medicamentul veterinar, limiteaz  publicarea 
din alte arii, mai îndep rtate de terapie i 
medicamente ale medicinei veterinare 
 calitatea de redactare a articolelor în limba 
englez  este relativ sc zut i feed-back-ul 
corecturilor ca perioad  de timp, îndelungat. 
 se identific  atitudinea p siv  fa  de 
publica ie, a unor colegi care din diverse 
motive chiar discrediteaz  publica ia f  
motive întemeiate 

b. Oportunit i d. Amenin ri 

 revista are anse s i creasc  auditoriul, 
odat  prin abonamente i odat  faptului c  
revista are poten ial de apari ie trimestrial , 
 revista are anse ca într-un timp relativ scurt 

 fie indexat  Thompson ISI, deci s  capete 
puncte de impact 

 datorit  crizei economice, revista nu are un 
buget propriu cunoscut cu o perioad  lung  de 
timp înainte de edi ii, ci mai degrab , bugetele 
i sumele pentru editare se ob in greu, cu efort 

de la Asocia ie. 

 



Dumitrescu & Cristina                                                                                                                       Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                     Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

3 
 

 

 

 Educatie continu  / Continuous education 

 



Dumitrescu & Cristina                                                                                                                       Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                     Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

4 
 

 
 
 

Despre aglomeratele comprimate i utiliz ri în medicina veterinar   
 

About tablets and them use in veterinary medicine 
 

Eugenia Dumitrescu, Romeo T. Cristina 
Facultatea de Medicin  Veterinar  Timi oara 

 
Cuvinte cheie: comprimate, descriere, utiliz ri a.uv. 
Keywords:  tablets, description, veterinary uses 
 

Rezumat 
 

Prezentul referat face o descriere succint  a comprimatelor i a eventualelor utiliz ri în terapeutica 
veterinar . Sunt descrise: clasificarea, componentele, modul de preparare i metodele de comprimare, 
defectele i controlul comprimatelor. Sunt de asemenea descrise comprimatele de uz special precum i 
comprimatele acoperite (drajeurile). 
 

Abstract 
 
This paper is a brief description of tablets and possible uses in veterinary therapeutics. Are described: 
classification, components, method of preparation and methods of compression defects and control 
tablets. Are also described special purpose tablets and coated tablets (tablets). 
 

Introducere 
Comprimatele sunt preparate 

farmaceutice solide ob inute prin presarea 
substan elor medicamentoase cu sau f  
adaos de substan e ajut toare (43, 44). 

Inven ia “comprim rii prafurilor” îi 
apar ine lui W.Brockedon (1843), dar primul 
care a fabricat efectiv comprimate a fost 
farmacistul american T. Dunton, cu ma ina 
sa de comprimat brevetat  în 1876 (8, 25). 
Acestea, în func ie de farmacopee, mai sunt 
cunoscute i sub denumirea de: 
 tabulettae; tablettae, în farmacopeele 

germane, austriace, daneze, ungare, 
americane, engleze (tablets). Denumirea 

i are originea de la substantivul latin 
tabula - tabuletta = tabl , t bli  (se refer  
la forma exterioar  a preparatului). 

 compresii în farmacopeile elve ian i 
interna ional  (denumirea deriv  de la 
verbul latin comprimo – comprimare = a 
presa). 

 alt  denumire întâlnit  este i cea de 
pastillus = pastil  (acest termen este mai 
potrivit bomboanelor medicinale ob inute 
dup  procedee din industria alimentar ). 

1. Clasificarea comprimatelor 
 

Clasificarea se poate face dup  mai 
multe criterii, cel care primeaz  fiind scopul 
terapeutic: 
 comprimatele perorale se absorb sau 

ac ioneaz  în tractul gastro-intestinal 
(cele mai numeroase) (2, 4, 7, 12, 16, 17, 21, 25, 32, 

46, 52); 
 comprimatele orale (bucale) se dizolv  în 

gur , ac ioneaz  local i de cele mai 
multe ori con in substan e antiseptice (ex. 
Faringosept). Acestea au un uz mai 
restrâns în medicina veterinar ; 

 comprimatele perlinguale sau sublinguale 
se in sub limb  (ex. nitroglicerina); 

 comprimatele vaginale (ginecologice) se 
administreaz  în vagin (ex. Metronidazol); 

 comprimatele parenterale se 
administreaz  în esuturi sau, dup  
dizolvare, prin injectare. Sub aceast  
form  se pot administra preparatele 
hormonale (asigurând o ac iune de 
durat ). Acestea mai sunt cunoscute i 
sub denumirea de microtablete; 

 comprimatele efervescente se dizolv  în 
ap  înaintea administr rii (ex. acidul 
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acetilsalicilic efervescens, diferitele 
comprimate pe baz  de vitamine i 
microelemente). 
Avantaje: 

 se asigur  o administrare comod i 
eficient  a majorit ii substan elor de uz 
intern (pentru animale de companie i 

ri mai ales); 
 permite administrarea medicamentelor 
indiferent de solubilitatea substan ei active; 
 stabilitatea substan elor medicamentoase 
transformate în comprimate este foarte 
bun  comparativ cu solu iile 
medicamentoase (termenul de valabilitate 
fiind de 2-3 ani); 
 când unele componente ale comprimatelor 
sunt influen ate de factorii externi se poate 
practica, în plus, acoperirea cu înveli uri 
(drajeifierea); 
 comprimatele satisfac cerin ele terapeutice 
de i se absorb mai lent decât pulberile; 
 prin suprafa a lor redus  (în raport cu 
pulberile din care sunt preparate) sunt mai 
pu in expuse la ac iunea agen ilor 
atmosferici (aer, umezeal  praf, lumin  
etc.). 

Dezavantaje: 
 dificultatea de administrare i înghi ire (mai 
ales pentru animalele mici), în 
administr rile de comprimate existând 
pericolul obtur rii c ilor respiratorii; 
 prepararea comprimatelor necesit  o 
aparatur  special i în majoritatea 
cazurilor substan ele medicamentoase 
trebuie prelucrate înainte de comprima-re; 
 absorb ia medicamentelor este mai lent  în 
compara ie cu pulberile i depinde i de 
viteza de dizolvare sau dezagregare a 
comprimatelor. 

 
2. Componentele comprimatelor 

 
Comprimatele sunt constituite din 

substan e medicamentoase i substan e 
auxiliare care contribuie la reu ita procesului 
tehnologic la stabilitatea i la punerea în 
libertate cu u urin  a medicamentelor. 

 
2.1. Substan ele medicamentoase 
 
Substan ele medicamentoase solide se 

pot transforma în comprimate fie direct, fie 

dup  aplicarea unor tratamente prealabile. 
Unele substan e active cum sunt: s rurile 
higroscopice sau delicvescente, substan ele 
eflorescente, substan ele grase, produsele 
volatile sau cele care sublimeaz , 
substan ele alterabile în prezen a factorilor 
atmosferici, prezint  dificult i la preparare (5, 

8, 11, 14, 15, 20, 24). 
De asemenea, probleme destul de 

complexe ridic i granulele care au în 
componen  mai multe substan e 
medicamentoase. Asocierea lor poate duce 
la apari ia unor reac ii nedorite între 
componente (care pot fi evitate prin 
adoptarea unor tehnici de lucru 
corespunz toare), putându-se comprima 
doar un num r restrâns de substan e ca 
atare. De cele mai multe ori se utilizeaz  
substan e medicamentoase care au fost 
supuse unor opera ii preliminare (granulare, 
uscare etc.) (1, 3, 6, 22, 23, 27, 51, 56).  

Dintre factorii determinan i ai 
comprim rii substan elor amintim: 
 puterea de aderare a particulelor 

substan ei la piesele ma inii de 
comprimat. Cu cât aceast  putere este 
mai mic , cu atât comprimarea are loc 
mai u or; 

 coeziunea particulelor, dac  nu este 
corespunz toare, la comprimare, 
particulele nu se vor agrega ducând la 
sf râmarea comprimatului; 

 sistemul cristalin al substan ei1, rimea 
particulelor i con inutul în ap  a 
materialului comprimat2. 

 
2.2. Substan ele auxiliare 

 
Pentru a se putea transforma în 

comprimate, majoritatea substan elor active 
necesit  prezen a unor substan e ajut toare. 
Cunoa terea caracteristicilor fizico-chimice 
ale substan elor active determin  alegerea 

                                                             
1 Substan ele care cristalizeaz  în sistem cubic se pot 
comprima direct, cele cristaline monocline, rombice, 
hexagonale i cele tetragonale putând fi comprimate doar 
par ial. 
2 În substan ele care con in ap  de cristalizare, acestea pot 
servi drept excipient aglutinant care înlesne te comprimarea. 
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substan elor auxiliare potrivite i a 
procedeelor de ob inere cele mai potrivite. S-
au încercat mai multe clasific ri ale 
substan elor auxiliare, cea mai potrivit  fiind 
cea descris  de St nescu (1983).  

Aceste substan e, în func ie de rolul pe 
care îl îndeplinesc, se clasific  în: diluan i; 
lian i; dezagregan i; lubrifian i; antistatici; alte 
substan e (absorban i, coloran i, 
aromatizan i, îndulcitori, stabilizatori) (8, 18, 25, 

39, 41, 44, 58). 
Diluan ii 
Ace tia sunt substan e solide care se 

adaug  pentru a se putea da comprimatelor 
o anumit  greutate. Propor ia în care sunt 
utiliza i diluan ii este în func ie de doza 
substan elor active i de greutatea dorit . 
Substan ele diluante trebuie s  fie inerte din 
punct de vedere chimic i farmacodinamic, 
având culoarea alb . Substan ele preferate 
sunt cele care prin prezen a lor ajut  la 
opera iile de preparare i satisfac exigen ele 
de calitate a comprimatelor. Diluan ii mai pot 
îndeplini i rol de: aglutinan i, dezagregan i, 
absorban i etc. 

Cele mai utilizate substan e diluante 
sunt: 

 Lactoza (C12H22O11) este o pulbere 
cristalin  cu gust u or dulce, solubil în ap , 
insolubil în alcool. Nu este higroscopic i 
are iner ie mare (cu excep ia aminelor). Are 
propriet i aglutinante (de aceea reclam  
adaosul dezagregan ilor) care se prezint  
sub form  de pulbere granular  sau cristale. 
Punctul de topire este 202 C, nu este 
higroscopic i se usuc  u or dup  
granularea umed . Cristalele de lactoz  au 
dimensiuni de 120-240 m fiind plastice 
(deformabile la presare) i relativ dure (de 
aceea se folose te cu succes mai ales la 
sâmburii de drajeuri). 

Lactoza sub form  de pulbere 
groscioar  poate fi comprimat  f  adaos 
de lian i i f  granulare. Forma anhidr  are 
o curgere u oar i este coeziv . La toate 
tipurile de lactoz  este necesar  ad ugarea 
lubrifian ilor deoarece o propor ie prea mare 

de lactoz  poate duce la comprimate dure 
care nu se vor dezagrega în timp util, motiv 
pentru care sunt preferate asocierile cu 
amidon care are i un rol ca agent de 
dezagregare. De asemenea, asocierea cu 
amidonul m re te porozitatea comprimatelor 
cu formarea de pori i capilare, ceea ce va 
favoriza penetrarea lichidului intersti ial.  

Alte asocieri se pot face cu: manitolul, 
levuloza, carbamida, clorura de sodiu. 

Dezavantaje: 
 asocierea cu alte substan e higroscopice 

trebuie f cut  cu aten ie deoarece 
datorit  func iei aldehidice pot s  apar  
reac ii chimice; 

 substan ele din grupele aminice sau 
amidice pot colora în brun în prezen a 
lactozei (mai ales dac  este prezent i 
stearatul de aluminiu). 

 Amidonul (C21H28ClNO). Pe lâng  
faptul c  este diluant, poate fi folosit în 
acela i timp aglutinant, dezagregant, sau 
chiar lubrifiant. Ca diluant se folose te în 
propor ie de pân  la 30% din greutatea 
comprimatelor. Adaosul în propor ie mai 
mare duce la comprimate moi. Amidonul cel 
mai folosit este cel din grâu, porumb sau 
cartofi (amidonul oficinal con ine pân  la 
15% umiditate). În general nu se indic  
folosirea amidonului a c rui umiditate 
dep te limita aceasta (15%), 
îndep rtarea excesului prin uscare f cându-
se la 50 C timp de trei ore.  

Din cauza structurii mai pu in rigide 
amidonul se asociaz  cel mai adesea cu 
lactoza (granulatum simplex). De asemenea, 
amidonul se folose te asociat cu celuloza 
microcristalin i cu fosfatul de calciu. 

 Zah rul (C12H22O11). Se poate utiliza 
ca diluant în cantit i moderate fiind 
higroscopic.  

Datorit  adezivit ii mari poate adera la 
matri i poansoane, rezultând astfel 
comprimate prea dure care dezagreg  greu. 
În prezen a unor substan e cu caracter acid 
sau alcalin d  reac ii de colorare. 
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 Glucoza (C6H12O6). Este mai pu in 
higroscopic i d  comprimate mai pu in 
dure comparativ cu lactoza. Este indicat  
pentru ob inerea unor comprimate vaginale 
deoarece are influen  favorabil  asupra pH-
ului i florei vaginale. 

 Manitolul (C6H12O6). Este un diluant 
solubil, stabil la ac iunea umidit ii i c ldurii 
(este rezistent pân  la 250 C f  s  se 
descompun ). Este compatibil cu marea 
majoritate a medicamentelor fiind 
recomandat în asociere cu substan ele 
medicamentoase sensibile fa  de ap i cu 
cele pentru solu ii injectabile (deoarece 
poate fi aplicat  sterilizarea). 

 Sorbitolul (C6H14O6). Are o 
aplicabilitate restrâns  în medicina 
veterinar  deoarece este higroscopic. De 
aceea se va asocia cu medicamente care au 
tendin a s  piard  apa de cristalizare ( i 
implicit se înt resc). 

 Acidul boric (H3BO3). Este un diluant 
solubil în ap  cu ac iune antiseptic  care se 
preteaz  la comprimarea direct  f  
adaosul altor agen i ajut tori. Are de 
asemenea propriet i de lubrifiant. Acidul 
boric este utilizat la prepararea 
comprimatelor destinate uzului extern 
(comprimate pentru b i oculare i 
comprimate vaginale). 

 Clorura de sodiu (NaCl). Este solubil  
în ap  fiind utilizat  pentru prepararea 
comprimatelor din care se ob in unele solu ii 
injectabile (ex.: comprimatele cu biclorur  de 
mercur, oxicianur  de mercur, hipoclorit de 
sodiu); poate folosi ca diluant prin m rirea 
solubilit ii, influen ând astfel pozitiv i 
dezagregarea. 

Dezavantajele mai importante sunt 
legate de higroscopicitatea clorurii de sodiu 
(fiind necesare ambalaje închise ermetic) i 
de uzura pe care o induce pieselor ma inii 
de comprimat. 

 Celuloza microcristalin  (C6H6O5)n. 
Cea mai utilizat  este celuloza purificat i 
depolimerizat  de tip Avicel (celuloz  având 
structura fibroas  cu particule care au 

diametrul mediu de 20 m care se preteaz  
atât la compri-marea direct  cât i dup  
granulare uscat  sau umed ). Comprimatele 
prezint  rezisten  mecanic  ridicat  
acestea dezagregând u or.  

Celuloza microcristalin  are propriet i 
bune de dezagregant, lubrifiant i aglutinant, 
putând fi asociat  cu lactoz , amidon, fosfat 
de calciu, sulfat de calciu etc. Concentra ia 
uzual  la care se folose te este de 5-20%. 

 Fosfatul de calciu (Ca3(PO4)2. Este 
nehigroscopic, insolubil în ap , d  
componente dure care au tendin a de 
sf râmare, de aceea se asociaz  cu 
dezagregan i i lubrifian i. Tendin a de 
înt rire a comprimatelor este redus  de c tre 
fosfatul tribazic de calciu. Tot el este i un 
bun absorbant pentru uleiuri i cerate. 
Con inutul în calciu sau alcalinitatea 
substan ei poate da reac ii cu anumite 
componente. 

 Clorura de amoniu (NH4Cl). Se 
utilizeaz  la prepararea compri-matelor cu 

ruri de mercur i mai ales cu substan e 
organomercuriale deoarece provoac  reac ia 
alcalin  a sângelui i umorilor, excit esutul 
renal m rind astfel efectul diuretic. 

Lian i (adezivi, aglutinan i) 
Acest grup de substan e transform  

substan ele active pulverulente în mici 
agregate denumite granulate, care se pot 
utiliza cu succes la comprimare deoarece 
asigur  curgerea materialului i astfel 
umplerea matri ei. Lian ii au structur  
macromolecular i sunt utiliza i mai ales 
sub form  de solu ii apoase, de anumite 
concentra ii. Ace tia sunt solu ii de tip 
coloidal (lichide de granulare). Se adaug  
substan elor active pentru a transforma 
amestecul într-o mas  din care se prepar  

or particule de dimensiuni mici care se 
supun usc rii. Dup  uscare, la suprafa a 
granulatelor va r mâne un strat lipicios care 
are mare putere de adezivitate.  

Exist  dou  procedee de granulare: 
umed i uscat . Majoritatea substan elor 
medicamentoase din medicina veterinar  se 
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prelucreaz  prin procedee de granulare 
umed . Un bun liant trebuie s  fie: inert, 
compatibil cu substan ele active, asigurând 
calit i adezive bune, dar nu excesive pentru 
a nu compromite dezagregarea 
comprimatelor. 

Lian i pentru granularea umed  
 Solu ia de glucoz . Se folose te sub 

forma siropului oficinal 64% (sau 50% sau 
25%). Aceast  solu ie este un bun 
aglutinant, dar uscarea granulatelor reclam  
timp destul de îndelungat. Cel mai adesea 
se folose te la granularea substan elor u or 
oxidabile. 

 Amidonul. Este un polimer de origine 
vegetal  a glucozei. Se prezint  sub forma 
unei pulberi albe foarte fine, inodor i 
insipid , hidrofil  (con inând 10-15% ap ). 
Insolubil în ap  rece, la temperaturi de peste 
80 C dau geluri. Mai modern, se poate folosi 
amidonul carboximetalic. De i nu este un 
aglutinant puternic, are calitatea de a nu 
diminua dezagregarea. Amidonul se 
utilizeaz  ca mucilag sau gel3 în concentra ii 
de 5-15%, putându-se ad uga în propor ie 
de 2% din greutatea comprimatului. 
Amidonul se poate asocia cu: zah rul, 
lactoza sau glucoza, dând comprimate ce 
dezagreg  u or. 

 Guma arabic . Gumele sunt exsudate 
de plante, solidificate prin desicare (în cazul 
de fa  Acaccia verech) fiind constituit  din 
galactopiranoz . Guma arabic  se folose te 
sub forma mucilagului 10%, 20%. Se 
utilizeaz  forma dezenzimat  pentru a evita 
incompatibilit ile datorate peroxidazelor. 
Propriet ile adezive sunt bune, dar 
utilizarea este relativ restrâns  deoarece pot 
rezulta granule tari. 

                                                             
3 La prepararea gelului înc lzirea se face maxim 10 minute 
(la pH 4-7) sau maxim 5 minute (la pH>4) aceasta pentru a 
evita dextrinizarea (când comprimatele se înt resc sau se 
dezagreg  greu). Amidonul solubil se prepar  prin hidroliza 
par ial  a amidonului de cartofi cu solu ie de acid clorhidric 
30  urmat  de uscare. Acesta înc lzit la fierbere (1-2 minute) 

 o solu ie coloidal  care este folosit  ca aglutinant în 
concentra ie de 10%. În general, coca de amidon este 
satisf toare fiind preferat  carboximetilcelulozei, gelatinei 
sau gumei arabice ca aglutinant al medicamentelor greu 
solubile. 

 Tragacanta (Adragante). Provine din 
tijele lui Astragalus gummifer, este fragil i 
depolimerizeaz  în afara zonei de pH, 
cuprins  între 4-7,5. Se folose te sub form  
de gel (tragacantin ) 1-3% (apa se adaug  
dintr-o dat i apoi se înc lze te o or  la 80-
85 C). Este folosit ca aglutinant pentru 
formele cu slab  capacitate adeziv  (pulberi 
vegetale, c rbune etc.). Dezavantajul major 
este c : gelul este dens i foarte greu de 
dispersat, prelungind timpul de dezagregare 
al comprimatelor. Se mai poate utiliza guma 
de sterculin  (Karaya) care d  geluri foarte 
vâscoase. 

 

Rp/ 
Tragacanta      6,0 
Acid benzoic  18,0 
Ap  distilat                        ad. 100 ml 
 

 Gelatina. Gelatinele sunt proteine 
ob inute prin hidroliza colagenului. Este 
aglutinant bun în solu ii de 5-10-20% 
(utilizat  la 40 C). Substan ele solide se pot 
înc lzi u or i ele înainte de granulare. 
Solu iile de gelatin  pot con ine i alcool 
precum i o cantitate mic  de acid clorhidric 
(gelatin  10%, ap  27%, alcool 60%, acid 
clorhidric 3%, pH 2 sau hidroxid de sodiu, pH 
11). 

 Alginatul de sodiu. Se prezint  sub 
forma unei pulberi fine, amorfe, albe, insipid  
i inodor . Foarte solubil  în ap i alcool, 

stabil  cu un pH între 4,5 i 7. Se folosesc 
concentra ii de 1-3% dar produce aglutin ri 
puternice care îngreuneaz  dezagregarea. 

 Polivinilpirolidona (Polividona). Se 
utilizeaz  ca solu ie apoas  1-5% în alcool 
etilic sau izopropilic. Este un liant puternic i 
este folosit la preparatele care con in 
coloran i solubili, la prepar ri de forme 
retard. 

 Deriva ii de celuloz . Sunt pulberi fine, 
granuloase, hidrofile. Deriva ii sunt mai 
stabili i se ob in prin esterificare. Deriva ii 
de celuloz  sunt poliglucide de origine 
vegetal . Cei mai utiliza i deriva i sunt: 
metilceluloza, carboxi- metilceluloza sodic , 
hidroxipropilceluloza, hidroxipro -



Dumitrescu & Cristina                                                                                                                       Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                     Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

9 
 

pilmetilceluloza i etilceluloza în concentra ii 
de 1-5%. Toate sunt relativ solubile în ap , 
mai pu in etilceluloza solubil  în alcool. 

Inconvenientele majore ale deriva ilor 
sunt: flocularea peste 60 C, depolimeriz ri în 
prezen a acizilor, oxidan ilor, carbona ilor, 
fenolilor i sulfa ilor (metilceluloza); atacul 
microorganismelor (carboxiceluloza).  

Acetofosfatul de celuloz  este avantajos 
datorit  particularit ii sale de a fi insolubil în 
ap , în mediu acid, dar solubil în mediu 
alcalin. Acest avantaj este folosit la 
includerea acestui derivat la fabricarea 
comprimatelor gastro-rezistente. 

 Alcoolul i apa. Se pot considera 
lian i la unele amestecuri de pulberi, care 
prin umectare devin maleabile i cu putere 
de coeziune corespunz toare. Alcoolul este 
utilizat ca agent umectant (ex.: tanalbina, 
sulfonalul etc.) sau ca solvent pentru unii 
excipien i lubrifian i gra i. 

Conservan ii cei mai folosi i pentru 
aceste substan e utilizate ca solu ii de 
granulare sunt: benzoatul de sodiu 0,1%, 
nipaginul i nipasolul. 

Lian i pentru granulare uscat  
Granularea uscat  mai este cunoscut  

i sub denumirea de brichetare i este mai 
modern  decât granularea umed . Cele mai 
bune rezultate se ob in cu: 

 Polietilenglicolii (PEG). Sunt folosi i ca 
agen i de aglutinare. În comprimarea direct  
sunt folosi i produ ii cu vâscozitate mare 
(PEG 4000 i PEG 6000), în propor ie de 10-
20% sub form  de pulberi fine. 

Substan e grase sau ceroase 
Cele mai utilizate sunt: acidul stearic, 

untul de cacao i parafina. De asemenea se 
mai folosesc: lactoza uscat  (spray), lactoza 
anhidr , fosfatul de calciu anhidru (Emcom-
press) în propor ie de 5-10%. 

Dezagregan ii 
Ace tia se mai numesc i dezintegran i. 

Au un rol important în desfacerea 
comprimatelor în particule într-un timp 
corespunz tor, condi ie esen ial  pentru 
fenomenul de absorb ie.  

Dezagregan ii sunt substan e sau 
amestecuri care au rolul de a anula 
eficacitatea lian ilor i efectele lor fizice care 
au ac ionat la comprimare. Eliberarea cât 
mai rapid  a substan elor active din 
comprimate asigur  un ritm de absorb ie 
corespunz tor i, în consecin , un efect 
terapeutic maxim. Efectul dezagregan ilor 
este în func ie de: natura i cantitatea 
substan ei active, porozitatea comprimatului, 
umiditatea i hidrofilia acesteia. 

Dezagregarea se datore te ririi 
agen ilor de dezagregare în contact cu apa; 
capilarit ii din interiorul comprimatului; 
presiunii hidrostatice care duce la dizolvarea 
leg turilor de liant. De aici rezult  c  viteza 
de dizolvare a aglutinantului e esen ial  
pentru dezagregare. 

Cele mai utilizate substan e 
dezagregante sunt: 

 Amidonul. Un polimer al glucozei care 
for-meaz  macromolecule liniare (amiloz ) 
sau ramificate în ciorchine (amilo-pectin ) 
(G.M. 2x104-6x106). În ap  cald  la 60-80 C 
granulele de amidon se sparg i se umfl  
formând un gel tridimensional (a c rui 
vâscozitate depinde de procentajul de 
amilaz ). Se utilizeaz  în concentra ie de 5-
10%. Dintre tipurile de amidon cunoscute 
cele mai bune rezultate le-a dat amidonul de 
cartofi care îmbibat în ap  poate s i 

reasc  volumul 100%, amidonul de grâu 
sau orez m rindu- i volumul mult mai pu in 
(10-50%). 

 Alginan ii. Acidul alginic i alginatul de 
calciu sunt substan e insolubile care au 
calitatea de a se îmbiba în ap i prin 

rirea volumului duce la dezagregarea 
comprimatelor în particule fine. Pentru a m ri 
viteza de îmbibare se poate apela la 
asocierea acidului alginic cu aerosilul. 

Acidul alginic în asociere cu carbo-
ximetilceluloza poate da incompatibilit i de 
contact cu acidul clorhidric din stomac, dând 
na tere la acizi liberi corespunz tori care 
formeaz  în jurul comprimatelor un strat 
mucilaginos care împiedic  dezagregarea. 
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 Aerosilul. Este sub form  granulat  
putând fi comprimat odat  cu substan a 
activ i diver i aglutinan i.  

În aceast  categorie a dezagregan ilor 
hidrofili mai enumer m: 

 Pectinele (ultraamilopectina – polimer 
al acidului galacturonic), UAP 4%; 
bentonitele (5%); deriva ii de carboxivinil 
(4%); veegumul (un complex coloidal de 
silicat de magneziu i aluminiu 3-10%); agar-
agarul (3-4%); polivinil-pirolidona (1-2%); 
carageenul (1-2%); pulberile de gelatin  
(10%). 

O alt  categorie, cu utilizare mai redus  
în medicina veterinar , este cea a 
amestecurilor efervescente.  

Acestea produc dezagregarea 
comprimatelor, datorit  apari iei unui gaz (de 
obicei dioxid de carbon sau oxigen), în 
prezen a apei.  

Cei mai reprezentativi în aceast  grup  
sunt: bicarbonatul de sodiu sau carbonatul 
de calciu ca atare sau asocia i cu substan e 
cu caracter acid (acid citric, tartric) cu care 
ac ioneaz  în momentul în care comprimatul 
vine în contact cu mediul stomacal.  

Tot în aceast  categorie se 
întrebuin eaz  (mai rar) i peroxidul de 
magneziu. Aceste tipuri de dezagregan i se 
utilizeaz  atunci când dezagregan ii uzuali 
nu au eficacitate sau când se are în vedere o 
dezagregare rapid .  

La prepararea lor se va ine cont de 
condi iile i precau iile necesare (de obicei 
dup  granulare la granulatele uscate). 

Enzimele 
Sunt dezagregante eficiente datorit  

ac iunii asupra agentului de aglutinare (îl 
descompun în mediul umed).  

Acestea, de obicei, se adaug  în 
concentra ii foarte mici la granulat înaintea 
comprim rii, în func ie de liant4.  

Enzimele vor determina dezagregarea 
aglutinantului i desfacerea comprimatului. 

 
                                                             
4 Când s-a folosit amidon ca liant sunt necesare amilaze, 
pentru gelatin  proteaz , pentru celuloz i deriva i celulaze, 
pentru gum  hemicelulaze, pentru zaharoz  invertaze etc. 

Substan ele tensioactive 
Se comport  ca dezagregan i indirec i 

favorizând desfacerea formulelor hidrofobe 
prin înlesnirea p trunderii apei în 
comprimate. 

De obicei se utilizeaz : polisorban i, 
laurilsulfatul de sodiu, tweenurile, stearatul 
de trietanolamin , dietil-sulfosuccinatul de 
sodiu etc.  

Modul de încorporare poate fi: direct în 
lichidul cu care se face granularea; prin 
ad ugare sub form  de solu ii alcoolice 
peste amidonul dezagregant i se usuc ; 
sau prin atomizarea solu iei de substan  
tensioactiv  peste materialul comprimat i 
uscarea (cea mai bun  metod ).  

Trebuie avut în vedere ce cantitate de 
tensioactiv se comprim , deoarece cantit ile 
prea mari duc la formarea de complec i 
stabili cu substan ele active, f  ac iune 
terapeutic . 

Lubrifian ii 
Ace tia sunt substan e care u ureaz  

procesul de comprimare i asigur  umplerea 
regulat i uniform  a matri ei. De 
asemenea, aceste substan e evit  aderarea 
i lipirea materialului pe poansoane i 

matri , favorizând evacuarea comprimatului. 
Lubrifian ii formeaz  la suprafa a 
granulatelor un film uniform care va diminua 
frecarea. 

a) Dup  ac iunea lubrifiantului, structura 
chimic , lubrifian ii se clasific  în lubrifian i de tip: 

 fluid (hidrodinamic), care ac ioneaz  pe 
baza vâscozit ii (hidrocarburile, acidul stearic); 

 bipolar, care au molecul  amfifil  a c ror 
ac iune se datore te catenei de atomi de carbon; 

 laminar, la care ac iunea rezult  datorit  
orient rii cristaline în timpul presiunii (talcul). 

b) Dup  func ia pe care o îndeplinesc 
excipien i lubrifian i se pot grupa în: 

 lubrifian i propriu-zi i, care diminuiaz  
frecarea comprimatului pe matri  favorizând 
expulzarea ; 

 antiaderen i (antiadezivi), care mic oreaz  
aderarea materialului de matri i poansoane; 

 glisan i, care îmbun esc scurgerea 
granulatelor din pâlnia de alimentare în matri e, 
realizând umplerea uniform  a acestora. 
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Adesea pentru a se realiza o lubrifiere 
bun  se recurge la asocierea unui lubrifiant 
propriu-zis cu un adeziv i cu un glisant.  

Concentra iile uzuale sunt 1-5%, 
cantit ile mai mari putând s  influen eze 
negativ dezagregarea. Lubrifian ii sunt 
utiliza i sub form  de pulberi foarte fine (care 

 treac  prin sita cu 80-100 de ochiuri/cm). 
O astfel de pulbere se va asocia intim cu 
materialul imediat înainte de comprimare, 
având în vedere s  nu se sparg  
granulatele. 

 Talcul. Este un silicat de magneziu 
hidratat natural care se prezint  sub form  
de pulbere alb  onctuoas  la atingere, 
insolubil în ap i inatacabil de acizi, cu 
reactivitate foarte sc zut , dar greu de 
ob inut în stare pur . Este cea mai folosit  
substan  având bun efect antiaderent la 
scurgerea granulatelor prin pâlnie. Propor ia 
uzual  este 3%5. 

Talcul are dezavantajul propriet ilor 
sale adsorbante (re ine unele substan e 
medicamentoase). De asemenea, nu este 
complet indiferent din punct de vedere 
fiziologic provocând destul de frecvent irita ii 
ale mucoaselor. De i s-a încercat înlocuirea 
lui, talcul r mâne, totu i, în continuare, unul 
din cei mai folosi i lubrifian i, pentru a evita 
irita ia mucoaselor apelându-se la asocieri 
ca: talc – aerosil - stearat de aluminiu 
(8:1:1); talc - alcool cetilic (9:1); talc - stearat 
de magneziu (9:1), talc-aerosil-emulsie de 
silicon (8:1:1), amestecuri folosite în 
concentra ie de 3%. 

 Amidonul. Are propriet i 
asem toare talcului, regleaz  curgerea, 
dar nu diminueaz  frecarea dintre particule. 
Propor ia folosit  este de 10-30%, 
propriet ile de glisare ale amidonului 
crescând odat  cu concentra ia. În aceast  

                                                             
5 Talcul, prin duritatea sa sc zut , este un bun lubrifiant. 
Supus unor for e de frecare tangen iale, cristalele de talc se 
desfac lamelar. Aceast  comportare este favorizat  de apa 
absorbit  între straturile cristalului. De asemenea, m rimea 
particulelor deter-min  efectul de lubrefiere. Talcul obi nuit 
realizeaz  acela i efect în concentra ie de 8% ca talcul fin 
3% sau ca talcul extrafin 1% pulverizat. Puterea lubri-fiant  
este dat  de structura sa de tip lamelar care îi confer  
propriet i antistatice.  

situa ie este atât agent de curgere cât i 
agent dezagregant. Cel mai utilizat este 
amidonul de cartofi, care se adaug  
granulatelor uscate înainte de comprimare. 

 Acidul stearic (C18H36O2). Este un bun 
lubrifiant în concentra ii de 1-2%. Se poate 
ad uga sub form  de pulbere foarte fin  sau 
sub form  de solu ii eterice, care se vor 
dispersa peste granulate. Se recomand  
pentru lubrifierea granulatelor cu con inut 
mare de zah r. Are dezavantajul  m re te 
timpul de dezagregare a comprimatelor. 

 Stearatul de magneziu Mg (C18H35O2)2. 
Este, al turi de talc, unul dintre lubrifian ii cei 
mai uzuali. Se prezint  sub form  de pulberi 
foarte fine i se recomand  ad ugarea în 
propor ie de 0,5%. Concentra iile peste 2% 

resc timpul de dezagregare. Are 
dezavantajul c  poate da incompatibilit i 
datorit  alcalinit ii care influen eaz  
stabilitatea medicamentelor cu caracter acid 
(ex. acidul acetilsalicilic). 

 Uleiurile, gr simile, cerurile. Lubrifian ii 
gra i dau în general rezultate bune, dar 
determin  cre terea timpului de 
dezagregare. 

Cele mai cunoscute sunt: uleiul de 
vaselin  1-2% (pentru o reparti ie uniform  la 
suprafa a granulatelor pulverizându-se peste 
material sub form  de solu ie eteric ); untul 
de cacao 1-2%; untul de cocos 1-2%; 
tristearatul de gliceril 1%; ceara carnauba 
1%; ceara de albine 1-3%; ceara lanette 1-
3%; uleiul de parafin  (uneori asociat cu talc 
- 0,5% ulei la 3% talc). 

 Siliconii. Asigur  o bun  curgere a 
granulatelor prezentând marele avantaj c  
prezint  iner ie chimic . Acest avantaj îi 
recomand  la fabricarea comprimatelor în 
care pot s  apar  diferite reac ii chimice. 
Siliconii se folosesc de obicei sub form  de 
uleiuri sau emulsii.  

Concentra ia de 10-12% asigur  
curgerea bun  a granulatelor i 
dezagregarea corespunz toare. Siliconii nu 
posed  efect lubrifiant propriu-zis, de aceea 
este necesar  asocierea cu lubrifian i 
propriu-zi i (ex.: stearatul de magneziu). 
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Lubrifian ii solubili 
Se utilizeaz  pentru tipurile de com-

primate care trebuie s  se dizolve complet în 
ap . În general, ace ti lubrifian i au ac iune 
mai slab  decât a lubrifian ilor insolubili. Cele 
mai bune rezultate le-au dat polietilenglicolii 
cu greutate molecular  mare (carbowax 
4000, 6000, 20000 sub form  de pulbere 
foarte fin  4% sau solu ii 2-10% în solven i 
organici). Ace tia se adaug  peste granulate 
apoi se usuc . Prezen a polietilenglicolilor 
poate influen a defavorabil dezagregarea i 
duritatea comprimatelor.  

Pentru comprimate de uz extern se 
recomand  acidul boric 2%. Tot în categoria 
lubrifian ilor mai enumer m: aerosilul (tipul 
hidrofil A-200; tipul hidrofob R-972 Tallanox 
500 ca agent al curgerii); caolinul – Cab-O-
Sil-MS; Syloide 244 etc (8, 13, 30, 38, 50). 

Antistaticii 
În cazul pulberilor foarte fine, la 

suprafa a particulelor se acumuleaz  
energie. Aceste for e sunt mai crescute la 
particulele sub 100 m. Unii electroni sunt 
îndep rta i de la suprafa a cristalelor i 
trecu i în alt  parte.  

Aceast  separare de sarcini poate avea 
loc între p ile metalice ale morilor i 
materialele de m cinat. Particulele rezultate 
au sarcini electrice de acela i semn, 
respingându-se între ele. De aceea, pulberile 
respective devin voluminoase.  

În cazul în care particulele sunt 
înc rcate cu sarcini de semn contrar se va 
produce o aglomerare intens  a materialului. 
Pentru a se înl tura acest efect al sarcinilor 
electrostatice se pot ad uga substan e 
antistatice, care vor contribui la distrugerea 
câmpului electric i rirea conductibilit ii. 

Cele mai utilizate substan e antistatice 
la noi în ar  sunt: talcul 5-10%; stearatul de 
magneziu 0,2-0,5%; lactoza i manitolul 
50%; aerosilul 0,1-0,5%; fosfatul dicalcic 5%; 
polietilenglicolii (PEG-400, monolaurat i 
monostearat 0,1-0,5%); lauril-sulfatul de 
sodiu 1% i deriva ii de amoniu cuaternar 
1%. 

Alte substan e 
În anumite situa ii la prepararea 

comprimatelor se adaug i alte substan e 
care îndeplinesc diferite roluri: 

Adsorban ii 
Ace tia au rolul de a adsorbi umiditatea 

în vederea asigur rii amestecului în cazul 
comprim rii.  

Se utilizeaz  la prelucrarea 
comprimatelor care con in tincturi, extracte 
fluide, uleiuri, esen e, vitamine liposolubile, 
amestecuri eutectice etc. 

În aceast  categorie amintim: acidul 
silicic coloidal (Aerosilul), Cab-O-Sil-ul 
(bioxid de siliciu pur cu o suprafa  activ  de 
200m2/g), fosfatul tricalcic, bentonita, talcul, 
amidonul (pentru cantit i limitate).  

Fixarea moleculelor de ap  sau a altor 
lichide are loc ca urmare a unei reac ii de 
chemosorb ie favorizat  de capacitatea 
substan ei adsorbite de a forma pun i de 
hidrogen.  

În unele formule de comprimate, 
substan a activ  este prescris  în cantit i 
foarte mici (de ordinul miligramelor).  

Pentru ob inerea unei dispers ri 
omogene a medicamentului se poate apela 
la adsorb ia medicamentului pe suport sau 
agent de vehiculare, deoarece permite o 
uniformizare corespunz toare.  

Cele mai folosite substan e sunt: 
lactoza, amidonul, acidul silicic coloidal, 
celuloza microcristalin  etc. 
 Coloran ii 

Pentru a se evita confuziile, la expediere 
unele comprimate se coloreaz . În special 
comprimatele care con in substan e toxice 
trebuie colorate6.  

În fabricarea comprimatelor pentru uz 
uman se mai folosesc i alte tipuri de 
substan e auxiliare. 

                                                             
6 Coloran ii se adaug  dizolva i într-un solvent volatil la 
amestecul de pulbere înainte de granulare. De obicei se 
prefer  culorile pastel deoarece nu produc p tarea 
comprimatelor. Substan ele folosite sunt, în general, cele 
admise la colorarea alimentelor. ro u de amarant, indigitin , 
portocaliu GCN, galben tatrazin , albastru de metilen, violet 
de gen iana, indigo-carmin, eritrocianina (de exemplu la 
comprimatele Burovin sau de clorat de potasiu se utilizeaz  
fucsina). 
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Aromatizan ii i îndulcitorii (edulcoran i) 
Sunt indica i pentru comprimatele care 

dezagreg  treptat în gur  sau în cele 
efervescente. În afar  de zah r (îndulcitorul 
cel mai cunoscut) se mai folosesc ca i 
edulcoran i zaharina i ciclamatul de sodiu. 

Stabilizan ii 
În prepararea comprimatelor se poate 

recurge (destul de rar) i al substan e 
stabilizante, de exemplu: substan e 
absorbante pentru medicamentele sensibile 
la umiditate, substan e tampon pentru 
substan ele stabile la un anumit pH. 

 
3. Prepararea comprimatelor 

 

Prepararea comprimatelor se face ast zi 
în industria medicamentelor, substan ele 
medicamentoase neputând fi comprimate 

or f  adaosul unor substan e auxiliare. 
Unele substan e active se pot comprima 
direct f  adaos de excipien i sau vreo 
preg tire special  (ex. pulberile vegetale, 
unele extracte uscate, substan ele chimice 
cristalizate: amidopirina, antipirina, clorura 
de sodiu, urotropina, permanganatul de 
potasiu etc. Oricare ar fi tehnica de 
preparare, materialul de comprimat este 
supus unor opera ii preliminare: uscarea 
substan elor, pulverizarea i cernerea, 
amestecarea (aceste prime opera ii se 
realizeaz  similar ca i la prepararea 
pulberilor compacte), granularea, 
comprimarea (fig. 1.). 

 

 
 

Fig. 1. Schema prepar ri i dezagreg rii 
comprimatelor 

 

1-aglutinarea i transformarea pulberii în granulate; 2-
desfacerea comprimatelor în granulate datorit  agen ilor de 
dezagregare; 3-desfacerea granulatelor în pulbere ini ial . 
 

3.1. Uscarea substan elor 
 
Aceast  opera iune preliminar  este 

necesar  pentru a elimina excesul de 
umiditate din componentele comprimatelor 

(acestea putând favoriza unele reac ii între 
componente, poate îngreuna curgerea din 
pâlnia de înc rcare în matri i, de 
asemenea, poate influen a negativ buna 
func ionare a ma inii de comprimat prin 
în epenirea poansoanelor). Procesul de 
uscare se execut  pentru fiecare substan  
în parte în func ie de natura fizico-chimic i 
de temperatura pe care o pot suporta 
(vitaminele i hormonii se vor usca prin 
presiune redus ). Uscarea (ca durat ) se va 
face cu precau ie deoarece o perioad  prea 
lung  de uscare poate duce la pierderea 
capacit ii de aglutinare prin presare i la 
sf râmarea comprimatului (5, 8, 18, 25, 35, 53, 60). 

 
3.2. Pulverizarea i cernerea 
 
Dup  opera iunea de uscare, materialul 

se va supune pulveriz rii în scopul de a 
ob ine pulberi fine divizate uniform (pentru 
prelucrarea u oar  a materialului) (8, 17).  
 

3.3. Amestecarea 
 
Aparatura pentru amestecare se va 

alege în func ie de gradul de m run ire al 
substan elor, de cantitatea i de scopul în 
care se vor întrebuin a. Pentru aceasta se 
utilizeaz : malaxoare, tobe de amestecare 
sau chiar mori cu bile. Amestecarea ca 
opera ie este întâlnit i în cadrul opera iei 
de granulare. 

 

3.4. Granularea 
 
Este opera ia premerg toare com-

prim rii i const  în transformarea pulberilor 
în particule (conglomerate) de dimensiuni 
mai mari, la m rimea i forma care s  
permit  umplerea cât mai uniform  a matri ei 
i aderarea cât mai bun  a particulelor în 

timpul comprim rii. Opera ia de granulare 
poate fi f cut  pe cale: uscat , umed , sau 
prin metode speciale. 

Granularea uscat  
Granularea uscat  mai este denumit i 

brichetare sau precomprimare i se practic  
 aport de lichide. Brichetele au 
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dimensiuni relativ mari, diametrul 2,5cm i 
greutatea cuprins  între 5-20g. Pentru 
ob inerea brichetelor se recurge adesea la 
excipien i lubrifian i, aglutinan i ad ugându-
se doar în situa ii speciale (la pulberile cu 
adezivitate sc zut ). Lian ii cei mai uzuali 
sunt: lactoza, zah rul i polietilenglicolii. 

Brichetarea se execut  în industria 
medicamentelor cel mai adesea cu ajutorul 
ma inilor cu excentric cu un singur poanson 
sau cu prese hidraulice de mare presiune.  

Dup  ob inere, brichetele se macin  în 
granulatoare mecanice pân  la ob inerea 
unei pulberi grosiere, care se va supune apoi 
comprim rii. Pentru a ajunge la consolidarea 
leg turilor intraparticulare, brichetarea ca 
opera ie se poate repeta de 2-3 ori. 
Granularea uscat  se aplic  la substan e cu: 
adezivitate sc zut ; pulberi vegetale; 
structur  cristalin ; care sufer  modific ri în 
prezen a umidit ii. Aceast  metod  (de i 
mai limitat  decât granularea umed ) 
prezint  avantajul  scurteaz  manopera 
(ne mai fiind necesar  uscarea). 

Comprimatele ob inute astfel au timpul 
de dezagregare mai scurt decât cele 
ob inute în urma granula iei umede. 

O variant  a granul rii uscate este: 
Compactarea 
Pentru ob inerea granulatelor se 

folosesc prese cilindrice. Materialul pentru 
granulare se transform  într-o plac  
compact , care, apoi, este sf râmat  între 
dou  role din ate afi ate sub cilindrii de 
presare. 

Granularea umed  
Este un procedeu complex în care 

amestecul de pulberi transformat într-o past  
de consisten  potrivit  este trecut printr-o 
sit  pentru a ob ine granulatele, care sunt 
supuse apoi usc rii i uniformiz rii. 
Granularea umed  se realizeaz  în patru 
faze de lucru: umectarea pulberii, 
transformarea masei umede în granulate; 
uscarea granulatelor; uniformizarea 
granulatelor. În func ie de caracteristicile 
pulberilor lichidul utilizat pentru ob inerea 
pastei poate fi un solvent sau un lichid 

aglutinant. Dac  componentele au calit i 
adezive bune se adaug  ap  (mai rar) sau 
amestecuri de: ap -alcool, ap  – alcool - 
eter, alcool metilic, alcool izopropilic. Prin 

trunderea intim  a solventului va rezulta o 
mas  prea umed  care va solicita timp 
îndelungat pentru uscarea granulatului. În 
cazul extractelor vegetale uscate (care  în  
prezen a apei devin aderente) i a 
substan elor u or solubile în ap  se 
folose te alcoolul.  

De cele mai multe ori se folosesc 
substan e aglutinante sub forma solu iilor 
coloidale sau a gelurilor care vor men ine 
particulele de pulbere adunate în granulate 
chiar i dup  înl turarea solventului.  

Solu iile aglutinante se vor ad uga 
treptat i se vor amesteca malaxând 
continuu în tobe de amestecare cu vitez  de 
rota ie mic  (pentru a ob ine o mas  
uniform  timp de 20-60min). Granulatele se 
pot ob ine prin presare, când se ob in 
particule vermiculare de grosimi diferite (în 
func ie de ochiurile sitei). Granulatele astfel 
ob inute poart  denumirea de "granulate prin 
presare". Granulatele se mai pot ob ine i: 

 "prin agitare", când masa umed  se agit  
deasupra unei site rezultând granulate sferice; 

 "prin t iere", când masa se trece printr-un 
disc perforat. 

În industrie, cele mai folosite 
granulatoare sunt cele cu ciocane, oscilante 
i rotative7.  

Uscarea granulatelor este efectuat  
prin: intermediul înc lzirii i ventil rii aerului 
(prin serpentine); uscarea cu raze IR (în 
cazul materialelor cu procent mic de 
umiditate); uscarea în curent de aer; uscarea 
în vid (aplicat  în cazul substan elor 
sensibile la ac iunea c ldurii)8. 

                                                             
7 Granulatele ob inute se vor culege în straturi sub iri (de 
1cm) pe t vi din lemn, metal etc. i se usuc  în etuve sau 
usc toare. Opera iunea trebuie s  fie limitat  deoarece lipsa 
total  a umidit ii duce la granule sf râmicioase. 
Temperatura de uscare se va alege în func ie de propriet ile 
fizice ale fiec rei substan e active (ex. acidul acetilsalicilic, 
aminofenazona se descompun la temperaturi ridicate). În 
general, temperatura de uscare este cuprins  între 50-80 C, 
timp de 6-12 ore. 
8 Dup  uscare granulatele se vor sf râma u or i se vor sorta 
pentru eliminarea excesului de pulbere i pentru a ob ine 



Dumitrescu & Cristina                                                                                                                       Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                     Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

15 
 

Procedee speciale de granulare 
În afara metodelor de granulare 

devenite clasice, se cunosc metode care 
realizeaz  în acela i aparat umectarea, 
formarea i uscarea granulatelor. Una dintre 
metode este i procedeul "patului fluidizat" 
(metoda Würster), aparatele cele mai 
cunoscute fiind cele de tipurile AEROMATIC 
i GLATT. Alt  metod  de granulare este i 

granularea în turbin  (WALTERS). 
Granulometria i caracteristicile 

granulelor depind de mai mul i factori: 
cantitatea de pulbere luat  în lucru, 
cantitatea de lichid de granulare, 
temperatura, pozi ia dispozitivului de 
nebulizare. 

 
3.5. Comprimarea 
 
Este procedeul prin care particule solide 

sunt supuse unor for e care ac ioneaz  de la 
exterior la interior, particulele fiind 
transformate în final într-un amestec 
compact care va lua forma matri ei în care s-
a efectuat presarea. 

Opera ia de comprimare se realizeaz  
în trei faze: umplerea matri ei; comprimarea 
propriu-zis ; expulzarea comprimatului.  

Comprimarea se realizeaz  cu ajutorul 
ma inilor de comprimat care au ca piese 
principale o matri  în care se introduce 
materialul pentru comprimat i dou  
pansoane care exercit  presiunea. Ma inile 
de comprimat se pot clasifica în: ma ini de 
comprimat cu excentric; ma ini de 
comprimat rotative; ma ini de tip mixt. 

 Ma ini de comprimat cu excentric 
Sunt constituite din dou  poansoane 

(inferior, superior), o matri  (care prezint  o 
excava ie în centru), un distribuitor i un 
dispozitiv de expulzare a comprimatului. 

                                                                                             
particule cât mai uniforme. Excesul de pulbere ar putea 
determina un dozaj neuniform, iar comprimatele ob inute au o 
rezisten  mic . O cantitate mic  de pulbere este totu i util  
pentru a asigura o umplere uniform  a matri ei completând 
spa iile dintre granulate i pentru a asigura comprimate de 
aceea i greutate. Aceast  cantitate nu trebuie s  
dep easc  20%, în care se includ i lubrifian ii i al i 
adjuvan i. 

Poansoanele sunt confec ionate din o el 
inoxidabil cu suprafa a u or concav  sau 
plan , adesea prev zut  cu inscrip ii, 
desene, renuri, creste etc. În timpul 
comprim rii pozi ia celor dou  poansoane 
poate fi modificat  cu ajutorul unor reglaje, 
iar în imea comprimatelor va fi egal  cu 
distan a la care se vor afla cele dou  
poansoane la sfâr itul comprim rii. Aceasta 
depinde de capacitatea camerei matri ei, de 
presiunea exercitat i de tipul granulatului. 

Matri a este format  dintr-o plac  
prismatic  sau cilindric  confec ionat  din 

el rezistent, în care se afl  unul sau mai 
multe canale cilindrice. 

Pâlnia de umplere (distribuitorul) este un 
recipient în care se introduce materialul de 
comprimat. În cazul ma inilor cu excentric 
comprimarea are loc în 5 timpi. Ma inile de 
comprimat cu excentric sunt supuse unor 
solicit ri vibratorii puternice fiind necesar  o 
construc ie solid . Datorit ocului, straturile 
superioare ale comprimatelor sunt de obicei 
mai dure. La cele cu poansoane i matri e 
multiple randamentul e de 1500 - 6000 
comprimate/h. 

 Ma ini de comprimat rotative 
La aceste aparate, pâlnia de alimentare 

este fix , poansoanele i matri ele fiind fixate 
pe un tambur rotativ (fig.2.). 

 
Fig. 2. Comprimarea la ma ina de comprimat rotativ  

 

a-umplerea matri ei; b-comprimare; c-sec iune orizontal . 
1-pâlnie; 2-ponson superior; 3-ponson inferior; 4-coroan  
circular ; 5-roata de sus; 6-roata de jos; 7-matri . 

 

Randamentul acestor ma ini este mare, 
de 800-1000 comprimate/minut. 
Comprimarea este determinat  atât de 
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poansonul superior cât i de cel inferior. 
Ambele poansoane exercit  o presiune 
gradat i lent  asupra granulatoarelor. 
Astfel, se evit  includerea de aer în 
comprimate, ob inându-se o duritate 
uniform  a comprimatelor. Absen a ocului, 
face ca uzura pieselor s  fie mult mai mic , 
for a cu care ac ioneaz  fiind de 5-10 
tone/cm2 la o vitez  de rota ie de 5-10 
rot./minut. 

 Ma ini de comprimat de tip mixt 
Acestea se deosebesc de ma inile de 

comprimat cu excentric doar prin sistemul de 
umplere al matri ei. Atât matri a, cât i 
pâlnia, sunt inoxidabile, granulele fiind 
antrenate de un "cioc" mobil ata at la pâlnia 
de distribu ie. Acest "cioc" va face o mi care 
oscilatorie deasupra matri ei pe care o va 
umple cu material. 

Avantajul acestui tip const  în 
randamentul mai mare, ob inerea de 
comprimate mai omogene i mai exacte 
(deoarece pâlnia este fix i nu execut  
mi ri violente, neproducându-se 
stratificarea sau sf râmarea materialului în 
timpul lucrului). 
 

3.5.1. Comprimarea direct  
 
Este un procedeu modern care se 

extinde datorit  elabor rii de noi diluan i, 
care al turi de substan a activ  dau 
amestecuri care se comprim  direct. Când 
substan a activ  reprezint  pân  la 20% din 
greutatea final  a tabletei comprimarea 
direct  se poate aplica foarte bine. Unele 
substan e medicamentoase se pot comprima 
direct  a se recurge la opera ii de 
granulare, opera ia având loc f  
modificarea st rii fizice a substan elor active 
i f  adaos de adjuvan i. 

Caracterele granulometrice ale 
materialului de comprimat exercit  influen  
mare asupra posibilit ilor de comprimare 
direct  a pulberilor de substan  activ , 
tendin a materialului fiind de a se deforma i 
a se rupe dând na tere la noi suprafe e de 
contact. Când substan a activ  nu se 

preteaz  pentru comprimare, este util  
asocierea aglutinan ilor solizi, care 
ac ioneaz  prin formarea unor noi suprafe e 
datorit  comprim rii (ex. unele variet i de 
lactoz ). 

Sistemul de cristalizare, dimensiunea 
particulelor i densitatea influen eaz , de 
asemenea, ob inerea unor comprimate 
corespunz toare (ex. sistemul de cristalizare 
cubic se preteaz  cel mai bine la 
comprimarea direct . De asemenea, 
cristalele paralelipipedice sau cele cu fe e 
plane sunt mai u or de comprimat direct, 
comparativ cu cele de form  sferic ). 

Apa de cristalizare din molecule 
favorizeaz  repartizarea for elor de presiune 
exercitate asupra masei de pulbere care se 
comprim . De aceea nu este indicat  
uscarea substan elor cu ap  de cristalizare 
atunci când se folose te comprimarea 
direct . În majoritatea cazurilor, pulberile cu 
densitate aparent  mare sunt dificil de 
comprimat direct (ex. clorura de potasiu cu o 
densitate aparent  peste 1 este greu 
comprimabil  direct). 

Un rol deosebit îl are i structura 
materialului de comprimat. Substan ele cu 
caracter plastic sunt deformate ireversibil 
prin presare (acest caracter, dac  se petrece 
la presiuni mici va determina cre terea 
suprafe ei i va favoriza comprimarea). 
Pentru aderare substan ele de comprimat 
trebuie s  fie constituite din particule de 0,5-
1,5 mm. Particulele prea mici se vor 
comprima mult mai greu (datorit  aerului 
absorbit) pe care aparatele de comprimat nu 
o pot dezvolta. 

 granulare se pot ob ine 
comprimate cu: borax, acid boric, bromur  
de sodiu, clorat de potasiu, bicarbonat de 
sodiu, clorur  de sodiu, iodur  de sodiu, 
permanganat de potasiu, unele extracte 
vegetale etc. Pentru comprimarea acestora 
se folosesc variet i cristalizate sau care au 
form  granular . 

Aspirina, antipirina, unii compu i de 
bismut, piramidonul, diuretina, s rurile de 
chinin  se vor putea comprima direct dup  
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care se adaug i unele cantit i de 
substan e auxiliare. În cazul cantit ilor mici 
de substan  activ  folosirea unui diluant 
compresibil va face posibil  comprimarea 
direct . Extinderea comprim rii directe s-a 
putut realiza datorit  introducerii în uzul 
curent a unor substan e inerte: lactoza 
uscat  (prin spray); lactoza anhidr ; fosfatul 
de calciu; sorbitolul; manitolul; celuloza 
microcristalin : Avicelul i Elecema celuloz  
foarte pur  microfin . 

 

3.6. Defecte în procesul de comprimare 
 

Datorit  unor factori tehnici pot surveni o 
serie de defecte de fabrica ie, cum ar fi: 
 comprimate sf râmate sau sf râmicioase; 

 Cauze:  
 nu a fost presiune optim ; 
 aglutinantul nu a fost suficient. 
 aderente pe poansoane i matri ; 

 Cauze:   
 granulat umed; 
 aerul în care se comprim  e prea umed; 
 lubrifiant insuficient; 
 poansoane neuniforme, corodate sau ruginite. 
 desfacerea sub form  de plac  a stratului 

superior ale comprimatelor; 
 Cauze:   
 presiunea prea mare; 

masa granulat  prea uscat ; 
 matri  deformat . 
 comprimate cu margini alungite / 

neuniforme; 
 Cauz :  
 matri i poansoane uzate. 
 grosimea, rezisten a i greutatea variaz ; 

 Cauze: 
 granulat slab glisant, nu umple matri a; 
 granulat aderent la matri  îngreunând 
poansoane; 
 poansoane nec lite, deformate. 

 

3.7. Controlul comprimatelor 
 
Comprimatele sunt supuse la 

numeroase test ri pentru a se controla 
calitatea lor.  

Aspect. Comprimatele trebuie s  aib  o 
structur  compact , omogen , form  de 
discuri, plat , biconvex , cu marginile 

intacte, mirosul, gustul i culoarea 
substan elor pe care le con in, aspect 
uniform pe sec iune i la suprafa . Prezen a 
de puncte sau pete de diferite culori sau 
intensit i este indiciul amestecului 
neuniform sau al unor incompatibilit i 
survenite între componente (lubrifian i din 
grupa gr similor sau uleiuri în exces). 
Comprimatele din pulberi vegetale sau de 
origine animal  pot prezenta pigment ri sau 
particule colorate diferit, dar repartizate 
omogen. Controlul aspectului comprimatelor 
la un timp de la preparare este important i 
poate da indicii legate de gradul de 
conservare. Schimbarea aspectului d  
indica ii asupra modific rilor esen iale 
petrecute în timp. 

 
Dimensionarea 
La diametre i greut i egale un 

comprimat sub ire este presat mai puternic 
ca unul gros. Diferen ele de grosime nu 
trebuie s  dep easc  1-1,5% (altfel 
determin  greut i de calibrare i ambalare). 
Grosimea la margini are o importan  
deosebit , mai ales pentru cele care 
urmeaz  a fi acoperite. O sub iere 
accentuat  a marginilor poate duce la 
sâmburi prea fragili la drajeizare. 

Greutatea 
Este un factor foarte important i este în 

corela ie cu con inutul în substan e 
medicamentoase. Greutatea depinde de o 
serie de factori lega i de: granulate i ma ina 
de comprimat; omogenitatea amestecului; 
curgerea i umplerea regulat  a matri ei; 
aderen a materialului de poansoane i 
matri e; imperfec iunile poansoanelor; viteza 
prea mare de lucru9. 

Rezisten a mecanic  
Farmacopeea prevede c  comprimatele 

trebuie s  aib  o rezisten  mecanic  
satisf toare pentru a se asigura 
                                                             
9 Conform Farmacopeei Române greutatea medie pe 
comprimat se va stabili dup  cânt rirea a 30 de comprimate, 
acestea neavând voie s  difere de greutatea declarat  cu  
2-4%. Acelea i comprimate se cânt resc individual i se 
calculeaz  abaterea procentual  fa  de greutatea medie 
stabilit , doar la 3 comprimate din cele 30 admi ându-se o 
abatere de 50% fa  de valorile: 

 comprimate cu greutate sub 0,15g 0-10%; 
 comprimate cu greutate între 0,15-0,30g ± 7,5%; 
 comprimate cu greutate peste 0,30g±5%. 
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men inerea formei, f  îns  a prevedea 
probe standardizate. O metod  simpl  
pentru aprecierea densit ii este: 

 ruperea între degete a unui comprimat 
 l sarea în c dere liber  de la în imea 

de 1 m, urm rindu-se dup  câte c deri se 
sparge. În ultimul timp s-au propus i 
oficializat unele procedee mai exacte pentru 
controlul rezisten ei i al gradului de 
pulverizare în urma manipul rii marea 
majoritate exprimând rezisten a mecanic  în 
kilograme. 

Cele mai cunoscute dispozitive sunt: 
dispozitivul MONSANTO (fig.3.); dispozitivul 
PERELMANN-BRODSKI; aparatul ERWEKA 
tip TBT; aparatul STRONG-COBB. Indiferent 
cu ce dispozitiv se face determinarea 
rezultatele sunt reproductibile, obiective, dar 
fiecare dispozitiv d  rezultate diferite dpdv 
mecanic. 

 

 
Fig. 3. Dispozitivul Monsanto. 

 

Friabilitatea 
Pe lâng  rezisten a mecanic  (care se 

refer  de fapt la rezisten a la rupere) se mai 
studiaz i pierderea în greutate prin agitare 
sau rostogolire, adic  friabilitatea. Aceasta 
poate fi determinat  printr-o aparatur  
simpl : într-un agitator orizontal de laborator 
se agit  un num r de comprimate exact 
cânt rite i dup  un timp se cânt re te 
pulberea rezultat . În industrie, friabilitatea 
se poate m sura cu ajutorul friabilatorului 
ROCHE (fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Schema friabilatorului Roche. 

Dezagregarea 
Aceast  prob  este cea mai important  

metod  de control a comprimatelor, 
deoarece de viteza de dezagregare a 
acestora depinde în mare m sur  absorb ia 
substan ei active. 

Prin timp de dezagregare se în elege 
intervalul de timp în care are loc dizolvarea 
complet  a comprimatelor solubile sau a 
substan elor solubile sub form  de particule 
foarte mici într-un lichid de testare apos la o 
anumit  temperatur .  

Timpul de dezagregare este influn at de 
componentele comprimatelor, substan ele 
active i auxiliare (aglutinan i, lubrifian i, 
dezagregan i), precum i de dimensiunea, 
forma i structura comprimatelor i a 
granulatelor care le con in, temperatur , 
umiditate, mod de comprimare.  

Mecanismul dezagreg rii se explic  prin 
faptul c  apa în contact cu un comprimat se 
infiltreaz  în interior între granulate i 
provoac  treptat separarea acestora i 
desfacerea structurii ini iale. În ceea ce 
prive te elaborarea metodelor de control s-a 
inut seama de: temperatura corpului (37 C); 
mediul acid i con inutul în pepsin  i 
mi rlie peristaltice ale stomacului (pt 
probele "in vitro")10. 

Controlul chimic 
 calitatea i cantitatea substan ei active 

(dup  prescrip iile farmacopeei pentru 
monografia respectiv ). Dup  Farmacopeea 
                                                             
10 Dup  Farmacopeea Român  (Ed. a X-a) proba de 
dezagregare se efectueaz  pe 6 comprimate introduse în 300 
ml ap  înc lzit  (37 C 2 C), agitând în sens circular de dou  
ori/2 minute. Comprimatele trebuia s  se dezagrege în cel 
mult 15 minute (se consider  dezagregate i comprimatele 
care nu mai prezint  particule duse la o presare u oar ). 
Pentru cazuri speciale Farmacopeea Român  admite un timp 
definit: 
 comprimatele sublinguale - cel mult 3 minute; 
 comprimatele perorale - cel mult 15 minute; 
 comprimatele orale - 30-60 minute; 
 comprimatele efervescente - cel mult 5 minute (ob inându-

se solu ii limpezi sau cel mult opalescente); 
 comprimatele vaginale - în cel mult 2 minute (în solu ii de 

acid lactic - lactat de calciu). 
Mi carea la dispozitivele manuale nu este normal i de 
aceea rezultatele nu sunt întotdeauna concludente. Pentru a 
asigura condi ii de lucru cât mai precise aparatele moderne 
utilizeaz  agitare rotativ  continu . În unele farmacopee (cea 
american i englez ), sunt men ionate i dispozitive cu 
agitare vertical  periodic . Un dispozitiv cu mi care 
pendular  utilizat i la noi este dispozitivul ERWEKA VZ-4. 
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Român  substan a activ  se determin  pe 
cantitatea de pulbere indicat  în monografia 
respectiv  luat  din amestecul omogen al 10 
comprimate pulverizate i se raporteaz  la 
greutatea medie11. 

 
3.8. Comprimate de uz special 

 
În afara comprimatelor care se 

administreaz  prin înghi ire (comprimatele 
perorale) i destinate desfacerii în stomac 
sau intestin pentru a fi absorbite la nivelul 
mucoaselor, de obicei, chimio-terapice, 
antibiotice, antiparazitare, microelemente i 
vitamine (fig. 5.), exist i anumite 
comprimate de uz special: bucale 
(sublinguale, de mestecat), subcutanate, 
hipodermice, efer-vescente, vaginale, 
oftalmice, tabletele, triturate, pastilele i 
trochi tii. 

 

 
 

Fig.5. Comprimate Vit-o-sol Plus (Lek) 
 

Un comprimat con ine: vit. A (1.000 U.I.), vit. D3 (100 U.I.), 
vit. K3 (3mg), pantotenat de calciu (2mg), acid nicotinic (6mg), 
biotin  (0,1mg), acid folic (0,2  mg), colin  (100mg), fier 
(20mg), mangan (3,3mg), cobalt (0,8mg), cupru (0,5mg), zinc 
(3,3mg), magneziu (20mg), fosfat dicalcic (168,3mg), iod 
(0,5mg), fluor (0,5mg), antioxidan i, cazeina i de sodiu i aro-
matizant. Asigur  aportul necesar pentru buna desf urare a 
metabolismului la animalele tinere. 

 
Comprimatele bucale 
Comprimatele bucale ac ioneaz  asupra 

mucoasei i sunt administrate pentru a 
dezagrega oral. Aceste comprimate, care 
cedeaz  substan a la nivelul mucoaselor 

                                                             
11 Fa  de cantitatea de substan  activ  (dac  farmacopeea 
nu prevede altfel) se admit urm toarele varia ii: 
 pentru un con inut pân  la 0,10g 10% i peste 0,10g 6%, 

la calcularea acestor limite inându-se seama de con inutul 
prev zut de farmacopee pentru substan a activ ); 
 determinarea talcului - aceast  substan  nu este 

indiferent  fiziologic i de aceea mul i speciali ti limiteaz  
cantitatea admis  într-un comprimat la 2-5%, tendin a fiind 

tre limitarea i mai sever  sau înlocuirea cu alte substan e 
inerte. 

bucale sunt: bucale, pentru supt i 
mestecat12. 

Comprimatele subcutanate 
Acestea au form  de disc, cilindru sau 

sfer  si se aplic  subcutanat printr-o incizie. 
Dimensiunile sunt relativ mici (diametru 7-
10mm, grosime 3-5 mm), se prepar  aseptic 
i se condi ioneaz  individual în tuburi de 

sticl  sterile (fig.6.). 
 

 
Fig.6. Implant Crestar (Intervet) 

 

o doz  con ine: 3mg Norgestomet i se aplic  s.c. la bovine, 
la baza urechii.  
 

Aceste comprimate sunt utilizate pentru 
administrarea de medicamente care trebuie 

 ac ioneze lent, timp de zile sau s pt mâni 
(hormoni, ex. tisulare imunostimulante etc.). 

Comprimatele hipodermice 
Comprimatele hipodermice se prepar  

aseptic i sunt folosite pentru a dizolva total 
i rapid (4 minute la 40 C) în solu ii care se 

injecteaz  parenteral. De obicei diametrul lor 
este mic (5-15 mm) i se dizolv  în cantit i 
mici de ap . 

 

                                                             
12 Cavitatea bucal  (primul segment al tubului digestiv) este 

ptu it  de mucoasa labial , gingival , palatin i 
sublingual , bogat inervat i vascularizat . Încerc rile de a 
administra medicamente pe aceast  cale au fost justificate 
total în medicina uman  (mai pu in în cea veterinar ) de 
eficacitatea sigur  a unor substan e (care ingerate s-ar 
inactiva) sau de necesitatea ca substan ele active s  
ac ioneze la nivelul mucoaselor bucale sau în zona c ilor 
respiratorii superioare. 
Nefiind folosite în medicina veterinar  ne vom rezuma la 
enun area acestora: 
 comprimatele pentru supt  - care se dizolv  treptat în 

contact cu secre ia salivar i con in medicamente cu ac iune 
local : antiseptice, dezinfectante, antibiotice, anestezice 
locale etc.; 
 comprimatele sublinguale - con in substan e active cu 

ac iune general  deoarece medicamentele p trund prin 
sistemul de irigare al mucoasei linguale direct în circula ia 
general  f  s  mai sufere ac iunea sucurilor gastrice, 
intestinale sau s  sufere metabolizarea hepatic . Cele mai 
utilizate medicamente sub aceast  form  sunt hormonii 
steroidici (metiltestosteronul, estradiolul, etenilestradiolul, 
progesteronul), trinitratul de gliceril, nitroglicerina, sulfatul de 
izoprenalin , tetranitratul de pentaeritrol, unele enzime 
(tripsina, streptochinaza); 
 comprimatele de mestecat - acest tip de medica-mente se 

utilizeaz  în practica uman  pentru administrarea unor 
medicamente antiacide (compu i de aluminiu i magneziu). 
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Comprimatele efervescente 
Aceste comprimate au evoluat pornind 

de la pulberi din care sunt preparate 
limonadele efervescente. Vitamina C, 
polivitaminele, microelementele, calciul 
gluconic, acidul acetilsalicilic sunt doar 
câteva substan e medicamentoase care se 
pot administra pe aceast  cale împreun  cu 
aromatizan i i edulcoran i. Comprimatele 
con in bicarbona i (de sodiu, de potasiu, de 
calciu, de magneziu) i acizi organici (acidul 
citric, alginic, fumaric sau tartric), care în 
contact cu apa reac ioneaz  punând în 
libertate bioxidul de carbon, care va produce, 
împr tierea i chiar dizolvarea 
componentelor comprimatelor13. 

Condi ionarea acestui tip de com-
primate se face în tuburi de aluminiu sau 
material plastic ai c rui pere i sunt 
impermeabili pentru. aer (fig. 7.). Tuburile se 
închid etan  cu dopuri prev zute cu capsule 
deshidratante de silicagel. 

 

 
 

Fig. 7. Tablete efervescente Efferhydran (Fort Dodge) 
 

Con ine: clorur  de sodiu 2,34g, clorur  de potasiu 1,12g, 
bicarbonat de sodiu 6,7g, acid citric anhidru 3,84g, lactoz  
32,44g, glicin  2,25g. Utilizat în corec ia rapid  a 
deshidrat rii, pierderilor masive de electroli i i corec ia 
acidozei. 
 

Comprimatele vaginale 
Acestea sunt folosite mai rar în medicina 

veterinar i sunt destinate introducerii în 
                                                             
13 Efervescen a poate fi util  în cazul comprimatelor, pentru 

: 
 mascheaz  gustul nepl cut al unor medicamente; 
 se ob ine în timp scurt solu ie sau dispersie, în a a fel încât 

 aib  o ac iune terapeutic  rapid  dup  ingerare; 
 spuma ce se produce va vehicula mai u or substan a 

activ . 
Prepararea comprimatelor efervescente se poate face prin 
mai multe metode: 
 metoda dublei granul rii; 
 metoda fuziunii la cald; 
 granularea cu vapori de ap  prin injectare. 

Indiferent de procedeul aplicat, dup  ob inerea granulatelor 
se vor ad uga lubrifian i solubili (polietilenglicoli, benzoat de 
sodiu) sub form  de pulberi fine. Comprimarea se face într-o 
atmosfer  cu umi-ditate relativ mic  (25%) opera ia fiind 
facilitat  de folosirea curen ilor de aer cald i de folosirea 
poansoanelor cromate sau din tifon. 

vagin în scop terapeutic local14, ele se mai 
cunosc i sub denumirea de vaginal insert 
sau tablets. În german , termenul de 
vagitores este echivalent cu cel de pessaires 
vaginalis. Comprimatele vaginale trebuie s  
se dizolve într-un volum foarte mic de lichid, 

 difuzeze i s  p trund  în toate vilozit ile 
mucoasei vaginale.  

Dezagregarea comprimatelor vaginale 
poate fi: obi nuit , cu efervescen  (sau 
spumogen ) sau foarte lent . Forma acestor 
comprimate este variabil , de la cilindri pla i 
sau u or bomba i la comprimate cu 
extremit i diferite (una convex , alta 
concav ) sau pot fi efilate la ambele 
extremit i. Sub aceast  form  se 
administreaz  medicamentele: antiseptice, 
antimicotice, antimicrobiene (cu ac iune 
local ), hormoni sau vitamine (care  se  
absorb în circuitul sanguin). 

Comprimate uterine 
Comprimatele uterine sunt de fapt bujiuri 

uterine denumite i pessarie uteri având 
acelea i caracteristici ca i comprimatele 
vaginale. Dezagregarea comprimatelor 
uterine poate fi obi nuit i cu efervescen . 
Talia acestor comprimate este mare ( i de 
aceea sunt denumite bujiuri uterine), având 
capetele rotunjite. Sub aceast  form  sunt 
administrate cu prec dere chimioterapice i 
antibiotice cu ac iune local  intens .  

În figura 8. sunt redate pesariile 
efervescente Exuter M (Biogal) i Gy-
nobiotic (Lek). 

 

                                                             
14 Vaginul are o vasculariza ie proprie asigurat  de arterele 
uterine cervico-vaginale, arterele colului, arterele vaginului i 
hemoroidal  mijlocie). pH-ul vaginului normal este cuprins 
între 4-4,5, fiind supus la varia ii (în func ie de vârst i st rile 
patologice). Aceasta se datoreaz  florei vaginale, respectiv 
bacilului Gram pozitiv Döderleine (cu rol în autoap rarea 
aparatului genital). Acest bacil are un rol major în 
fermentarea hidra ilor de carbon în acid lactic care duce 
implicit la aciditatea vaginal . Fiziologic, în timpul gesta iei, 
vaginul are pH-ul optim pentru men inerea homeostaziei florei 
bacteriene proprii, pentru ca, dup  f tare s  aib  loc o 
alcalinizare a lichidului vaginal i deci condi ii favorabile 
cre terii organismelor str ine cu ac iune negativ  asupra 
tractului genital. Odat  cu înaintarea în vârst , datorit  
atrofiei ovarelor i sc derii acidit ii (datorit  dispari iei 
sângelui) se creeaz  condi ii favorabile dezolt rii unei flore de 
agresiune. Infec iile cele mai frecvente asupra vaginului sunt 
produse de streptococi, gonococi , colibacili, flagelate 
(Trichomonas) i ciuperci (Candida), ultimele dou  fiind cel 
mai des incriminate în etiologia vulvovaginitelor la animale. 
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Fig. 8. Pesarii efervescente 
 

Pesariul efervescent Exuter M (Biogal) con ine: 
oxitetraciclin  clorhidrat 0,5g, neomicin  sulfat 0,5g, 
oxichinolin  sulfat 0,67g, carbamilcolin  clorat 0,002 g, mas  
excipient pân  la 23g. Un bujiu poate produce pân  la 2 litri 
de spum  antibiotic . Se folose te la prevenirea i tratarea 
afec iunilor inflamatorii i catarale ale uterului la vaci i iepe. 
Pesariul efervescent Gynobiotic (Lek) con ine: neomicin  
sulfat 0,5g, oxitetraciclin  clorhidric , excipient pân  la15g. 
Se folose te în prevenirea i tratarea infec iilor uterine post-
partum, la vaci i scroafe. 

 

Comprimate oftalmice 
Aceste comprimate sunt folosite pe 

mucoasa ocular i trebuie s  dezagrege 
rapid în lichidul lacrimal. Dimensiunile 
acestor comprimate sunt mici (diametrul 2-
4mm) având greut i de ordinul miligramelor 
(ex. comprimatele cu acid boric 2%). 
Prepararea comprimatelor oftalmice se face 
în condi ii aseptice ele conservându-se în 
flacoane speciale sterile. 

Tablete triturate 
Sunt preparate farmaceutice solide 

ob inute prin decupare sau presare, având o 
form  specific  ("vermicular ") con inând 
substan e active i zah r în cea mai mare 
propor ie ca excipient. Aceste forme 
medicamentoase sunt rezervate înc  uzului 
uman. 

Pastile bomboane medicinale 
Sunt preparate farmaceutice de diverse 

forme destinate, în general, uzului uman dar, 
mai nou, i uzului veterinar (fig. 9.), care se 
ob in prin formarea unei solu ii fierbin i 
saturat  de zah r în care sunt încorporate 
substan e aromatizante, pl cute animalelor.  

Solu ia se toarn  în pl ci de marmur , 
faian  sau metal concave, unse cu ulei de 
vaselin , pic turile fierbin i c zute pe aceste 
forme înt rindu-se imediat.  

Acestea se vor usca la etuv  la 35-
40 C. În interiorul bomboanelor se vor 
depozita comprimatele care vor fi astfel 
înghi ite cu pl cere de c tre animale. 

 

 
 

Fig. 9. Bomboan  medicinal  de uz veterinar i modul 
de administrare al comprimatelor înglobate 

 
Trochi tii 
Sunt tablete rotunde (gr. trochos = disc, 

roat ) ob inute prin întinderea masei i 
decuparea sau turnarea în tipare. Trochi tii 
sunt destina i, în general, uzului uman, 
inându-se sub limb  sau sugându-se pân  

la dizolvarea complet .  
În medicina veterinar  s-a încercat i 

reu it utilizarea trochi tilor odorizan i la câine 
i pisic  (ex. trochi tii bioadezivi Stomadhex 

- fig. 9.). Cei mai cunoscu i trochi ti sunt cei 
pe baz  de cerogelatine. 

 

 
 

Fig. 9. Troochi ti bioadezivi Stomadhex (Vetoquinol) 
 

Este prezentat sub 2 forme (trochi ti pentru câini peste 
10kg i pentru câini sub 10kg i pisici) i con ine: 
clorhexidin i nicotinamid  cu rol antiseptic de durat , 
foarte activ împotriva pl cii dentare i halenei, frecvent 
întâlnit  la carnasiere. 
 

În figura 10. este prezentat locul de 
elec ie pentru trochi tii bioadezivi. 

 

 
 

Fig. 10. Locuri de elec ie pentru trochi ti bioadezivi 
 
Brichetele 
Tot comprimate speciale pot fi 

considerate i brichetele cu sare, minerale i 
vitamine administrate, ca suplimente 
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minerale, la bovine i cabaline, care sunt 
consumate prin lins (fig.11.).  

Adesea în aceste brichete se poate 
include i un antiparazitar intern (50). 

 

 
 

Fig. 11. Brichete saline i minerale Biosaxon (Salinen) 
pt. bovine i cabaline 

 
3.9. Condi ionarea i conservarea 

comprimatelor 
 

Comprimatele se ambaleaz  la loc uscat 
i, în unele cazuri, ferit de lumin .  

Periodic (la 6 luni -1 an) comprimatele 
vor fi verificate în ceea ce prive te timpul de 
dezagregare.  

Ambalarea comprimatelor se face în 
cutii din material plastic, cutii de carton, 
tuburi sau flacoane de sticl  sau de metal (8).  

Foarte avantajoas  este ambalarea între 
dou  folii de celofan, material plastic sau 
aluminiu, fiecare comprimat având astfel un 
ambalaj propriu, mult mai ferit de ac iunea 
agen ilor atmosferici i având un aspect 
estetic i calit i igienice mult mai bune.  

Cel mai valoros este sistemul BLISTER 
(foi de aluminiu) (fig.12.) fa  de sistemul 
STRIP-SEAL (foi de plastic). 

 

 
 

Fig. 12. Diferite modele de comprimate i folii de 
ambalare tip Blister 

 
4. Aglomerate comprimate acoperite 

 
Acoperirea comprimatelor cu diferite 

înveli uri poart  denumirea de drajeifiere. 

Cea mai veche metod  este acoperirea cu 
zah r. În afar  de aceast  metod , se mai 
cunosc i metode mai noi: acoperirea cu 
pelicule, acoperirea prin comprimare, 
acoperirea prin suspendarea în aer i altele. 

 
4.1. Drajeurile (comprimata obducta) 

 
Drajeurile sunt forme medicamentoase 

compuse dintr-un sâmbure presat, care 
con ine substan e medicamentoase 
acoperite cu un strat înconjur tor care 
formeaz  un înveli  compact i uniform.  

Sâmburii de la care se porne te pot 
avea forme diverse (sferic , lenticular , 
cilindroid  etc.). Scopul acoperirii prin 
drajeificare este: mascarea gustului sau a 
mirosului nepl cut; izolarea substan elor 
active de ac iunea aerului i a umidit ii; 
ob inerea unor produse estetice; dirijarea 
ac iunii f când preparatul solubil nu-mai în 
intestin (enterosolubile) (8, 17, 35). 

Procedeul este avantajos pentru c  
permite asocierea unor substan e 
incompatibile prin a ezarea lor în miezul sau 
în înveli ul drajeului.  

De asemenea, drajeificarea este 
avantajoas i din punct de vedere 
farmacodinamic, permi ând prepararea de 
formul ri care con in un strat de substan  
activ , solubil  în mediul acid al stomacului 
i, sub el, un sâmbure acoperit cu un strat 

enterosolubil. Absorb ia se va petrece în 
dou  faze: una imediat i una prelungit  
(a a numitele drajeuri cronative). 
 

4.1.1. Prepararea drajeurilor 
 

Sâmburii se ob in: 
 prin comprimarea substan elor active 

cu ajutorul ma inii de comprimat; 
 prin ob inerea unui nucleu din 

suprapunerea mai multor straturi care con in 
substan e active.  

Opera iunea se face în turbinele 
industriale de drajeifiere15 (fig. 13.). 

                                                             
15 Turbinele au diametrul între 70 i 150 cm i sunt fixate pe 
un ax la 15-45 , viteza de rota ie fiind reglabil  (15-40 
rot/min.). Opera iunea de ob inere a drajeurilor necesit  
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Fig. 13. Turbine industriale de drajeifiere prev zute cu 
conducte pentru aer cald i rece i o turbin  de agitare 

orizontal . 
 

Fazele: ob inerea sâmburelui de 
substan  activ ; formarea subînveli ului 
(predrajeifierea); formarea înveli ului 
(stratificarea sau drajeifierea propriu-zis ); 
colorarea; lustruirea. 

Ob inerea sâmburelui 
Se face prin: comprimarea substan ei 

active; suprapunerea pe granule a unei 
solu ii care con ine substan a activ . 

Formarea înveli ului (predrajeifierea) 
Const  în: acoperirea sâmburilor cu un 

înveli  protector, care va proteja de 
umiditatea ce ar putea p trunde în timpul 
opera iunilor ulterioare; rotirea marginilor 
componentelor16. Opera ia de predrajeifiere 
se poate executa la rece sau la cald. 

Formarea înveli ului de zah r 
(stratificarea) 
Se realizeaz  prin depunerea pe 

suprafa a sâmburilor predrajeifia i a unor 
straturi succesive de zah r. Pentru aceasta, 
sâmburii drajeifia i se usuc 17. 

Colorarea 
Scopul este de a u ura recunoa terea 

diferitelor drajeuri. Pentru colorare, se 
utilizeaz  numai substan e aprobate de 
Ministerul S ii, f  poten ial nociv18. 
                                                                                             

ldur  (cazanele putându-se înc lzi cu flac  de gaz, 
electric sau cu curen i de aer cald). 
16 Dup  ce s-a îndep rtat pulberea în exces sau buc ile mici, 
sâmburii se vor introduce în solu ii compuse din amestecuri 
de: sirop de gelatin i zah r (6:1), gelatin , gum  arabic i 
zah r. Pentru ca sâmburii s  nu adere, se vor folosi pulberi 
de carbonat de magneziu i talc, oxid de magneziu i 
amidon, carbonat de calciu, caolin, gum  arabic , zah r i 
talc. 
17 Aceast  opera iune se repet  de 10-20 de ori, pân  la 
ob inerea formei caracteristice drajeurilor. Dup  aceea, 
drajeurile se men in 24 de ore la 40 C. 
18 Aceast  opera ie se face concomitent cu formarea 
înveli ului de zah r cald, introducându-se colorantul în 
siropul care serve te pentru acoperirea ultimelor straturi. 
Înainte de colorare, drajeurile trebuie s  aib  suprafa a 

Lustruirea (poli area) 
Drajeurile uscate se introduc în turbine 

de lustruire a c ror suprafa  interioar  a fost 
ptu it  cu straturi foarte fine de: cear , 

cetaceu, ulei de parafin , unt de cacao.  
Procedeele de drajeifiere clasice au fost 

permanent îmbun ite, adoptându-se 
tehnici moderne.  

S-a urm rit în primul rând: schimbarea 
compozi iei înveli urilor, scurtarea timpului 
de lucru, ob inerea de preparate cu ac iune 
specific . 

Drajeifierea are unele dezavantaje: 
 stratul de zah r prea gros, care duce la 

dublarea volumului ini ial al comprimatului; 
 înveli ul prea compact i lipsit de 

elasticitate (friabil); 
 proces de lucru laborios i lent. 

Din aceast  cauz , zah rul s-a înlocuit 
cu unele substan e solubile în ap  
(carboximetilceluloza, polietilenglicolii 6000, 
zeina, carbowax etc.). Metodele folosite 
reduc timpul de lucru i grosimea înveli ului. 
 

4.1.2. Acoperirea cu pelicule 
 

Peliculele (filmele) de substan e 
macromoleculare sunt alternativele moderne 
ale drajeifierii clasice.  

În timp ce la drajeifiere greutatea 
comprimatului poate cre te cu 50-100%, 
acoperirea cu filme duce doar la 10-20% 
cre tere.  

Acoperirea cu pelicule se realizeaz  prin 
dou  metode: 

 
 prin pulverizarea solu iei substan ei 

peliculogene pe comprimate în turbine de 
drajeifiere (fig. 14.); 

 prin procedeul suspend rii în aer (metoda 
WÜRSTER), care se realizeaz  în aparatele 
descrise la granularea prin fluidizare a 
comprimatelor i cre te în men inerea 
comprimatelor în suspensie de un curent de aer 
ascendent, acoperirea f cându-se prin 
pulverizarea comprimatelor cu lichidul de 
acoperire. 

                                                                                             
uniform lustruit , deoarece orice asperitate poate duce la 
drajeuri p tate. 
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Fig. 14. Turbin  de drajeifiere în care solu ia 
substan ei de acoperire se pulverizeaz  pe 

comprimatele care urmeaz  s  fie acoperite. 
 

Peliculele pentru acoperire enteric  
sunt: gelatina formolat , colodiul, stirenul, 
cheratina, salolul, zeina, cerurile i alcoolii 
gra i, polietilenglicolii, izopropanolul, 
carboxi-metilceluloza (acetonaftatul), 
polivinilpirolidona, acetatul de celuloz  (sau 
propiona i, butira i sau steara i), solu iile de 
lacuri din rezine acrilice (Endragit L sau S) 
sau erlacul. În cazul drajeurilor 
enterosolubile, peliculele trebuie s  
corespund  propriet ilor: 

  fie rezistente fa  de secre ia gastric , 
dar s  se desfac  în intestin (cel mult o or ); 

  aib  o grosime uniform i s  nu fie 
discontinuu; 

  nu fie permeabil ; 
  fie solid  pentru a nu se degrada la 

conservare sau transport; 
  necesite aparatur  simpl  pt. presare. 

 

4.1.3. Drajeifierea prin comprimare 
 

Drajeifierea prin comprimare prezint  
avantajul fa  de drajeifierea clasic  în 
turbine c  este de scurt  durat , procedeul 
acoperirii fiind înlocuit prin presarea 
înveli ului în jurul nucleului Prin acest 
procedeu, se pot include substan e 
medicamentoase i în înveli , fiind evitate 
incompatibilit ile prin separarea lor (în 
înveli i în nucleu). În industrie, drajeifierea 
se face cu ajutorul ma inilor de comprimat 
DRY-COTA (Manesty) i PRESCOTER 
(Kilian)19. 

                                                             
19 În general, aceste ma ini sunt prev zute cu un dispozitiv 
de sortare automat, comprimatele cu înveli  protector 
deteriorat, care nu au sâmbure sau greutatea cerut  fiind 
eliminate. De asemenea, aceste ma ini a eaz  mecanic 
sâmburele centrat, în acest fel realizându-se o îmbinare 
foarte bun  între sâmbure i straturile de protec ie superior i 
inferior. 

4.1.4. Controlul i defectele drajeurilor 
 

Drajeurile solicit  în plus fa  de 
comprimate un control intermediar al fazelor, 
avându-se în vedere: greutatea specific , 
volumul de tasare, uniformitatea granulatului, 
procentul de pulbere mai fin i umiditatea, 
care trebuie s  fie identic  în ambele 
granulate (ale comprimatului i ale 
înveli ului). Controlul drajeurilor comprimate 
se face la 48 de ore de la preparare, 
comparativ cu momentul ie irii din ma in . 
Drajeurile trebuie s  aib  fa a neted , 
lucioas i un aspect uniform20. 
 

4.1.5. Comprimatele retard 
 

Acestea mai sunt denumite i preparate, 
cronative sau preparate cu cedare lent .  

Tehnologia de preparare este 
asem toare cu a comprimatelor i 
drajeurilor. Comprimatele cu ac iune 
prelungit  asigur  absorb ia medicamentelor 
în mod continuu i constant pe perioad  mai 
lung . Medicamentele administrate per os 
pot asigura efectul terapeutic numai atunci 
când în urma absorb iei sunt prezente în 
organism într-o anumit  concentra ie.  

Aceast  concentra ie trebuie s  fie 
situat  între nivelul minim terapeutic i 
nivelul minim toxic. Pentru a se asigura un 
nivel optim, evitându-se concentra ii inutil de 
înalte, se vor utiliza comprimatele cu ac iune 
prelungit , la care o singur  doz  este 
absorbit  continuu pe o perioad  de timp 
mai mare. La ob inerea preparatelor 
speciale, cu ac iune de durat , se va ine 
                                                             
20 Varia iile în greutate au limitele stabilite astfel: se cânt resc 
30 de comprimate, stabilindu-se greutatea medie/drajeu; un 
num r de 27 de drajeuri, cânt rite exact, nu trebuie s  
prezinte varia ii mai mari de greutate de 10%, iar restul de 3 
drajeuri, de 15%. Dezagregarea sau dizolvarea drajeurilor 
se va face în cel mult 60 de minute într-o solu ie format  din 
pep-sin  0,25g i acid clorhidric diluat 2 ml, diluate cu ap  la 
100 ml la 37-38 C. Proba se efectueaz  cu drajeuri/300ml 
solu ie, agitând circular de dou  ori/minut. Comprimatele 
drajeifiate enterosolubile au timpul de dezagregare mai mare 
(de dou  ore). Defectul major al comprimatelor drajeifiate 
este: clivajul sau deta area unor straturi dup  cr turi 
paralele cu suprafa a. Clivajele apar mai ales la drajeurile 
comprimate (deoarece presarea se face peste un sâmbure 
deja presat). Straturile de înveli  (datorit  acestor for e de 
presare) vor permite tendin a de desprindere de pe nucleu i 
de a da na tere la cr turi orizontale. 
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seama de: bariera lipidic  din sânge i 
lumenul gastro-intestinal, care interfereaz  
difuzarea formei lipofobe a medicamentelor, 
dar care permite absorb ia medicamentelor 
liposolubile sau neionizate. 

Absorb ia unui medicament este de 
asemenea dependent i de raportul dintre 
constanta de disociere acid  (pka) a 
medicamentului i pH-ul mediului de 
absorb ie21. Pentru dirijarea unui medi-
cament spre un anumit esut se poate 
recurge la modificarea hidrofiliei moleculei. 
Astfel c  în esutul respectiv medicamentul 
se acumuleaz  într-o concentra ie mai mare 
(din acest mediu se va elibera treptat, 
realizându-se o ac iune de durat ). 

Prelungirea ac iunii medicamentelor 
uzuale se realizeaz i prin încetinirea 
excre iei, fie direct, cu medicamentul 
respectiv, fie asociindu-l cu substan e care 
ac ioneaz  la nivelul tubilor renali (ex. 
eliminarea lent  a penicilinelor se poate 
realiza prin asocierea cu Probenecidul. 

 
4.2.1. Ob inerea preparatelor cu ac iune 

prelungit  
 

Acestea se pot ob ine prin: 
 prepararea comprimatelor bifazice 

Acestea sunt compuse dintr-un strat ce 
se dezagreg  în stomac i  un  altul  ce  se  
dezagreg  în intestin, ambele straturi fiind 
compuse din substan  activ . Nucleul 
acoperit cu un strat entero-solubil con ine 
doza de între inere (dezagregare în 2-4 ore), 
în timp ce stratul exterior con ine doza de 
atac (dezagregare imediat ). Asemenea 
produse pot fi considerate preparate 
bifazice, ele înlocuind administr rile a dou  
doze unitare la intervale definite. 

 prepararea comp. multifazice 
Acestea sunt desp ite între ele prin 

pelicule de diferite solubilit i care sunt 
ob inute din diferite granulate cu grade de 
dezagregare diferite, care vor asigura o 

                                                             
21 Dac  acestea sunt egale, disocierea are loc în propor ie de 
50%, iar în situa ia când între constanta de disociere i pH 
exist  o diferen , absorb ia va fi cu atât mai lent , cu cât 
este mai mare aceast  diferen . 

uniformitate maxim  a absorb iei. Acest tip 
de comprimate stratificate poart  denumirea 
de "comprimate Sandwich" (fig. 15.). 

 

 
 

Fig. 15. Comprimate stratificate cu dou  (a), trei (b) i 
patru straturi (c). 

 
 acoperirea pulberii groscioare sau a 

granulatelor fine "comprimate mozaic". Se 
face cu substan e grase, ceruri sau lacuri 
sintetice, precum i comprimarea lor 
împreun  cu substan a activ  netratat  cu 
ace ti excipien i. Acoperirea cu substan e 
enterosolubile se realizeaz  în grosimi (care 
pot avea culori diferite). 

 realizarea nucleului care cedeaz  lent 
substan a activ i acoperirea lui cu 
substan a activ  ce asigur  absorb ia rapid  
a dozei de atac (comprimate cu manta). 

Se realizeaz  prin: 
 granularea cu substan e grase, ceruri 

acoperirea granulatelor cu lacuri sintetice 
având solubilit i diferite; 

 înglobarea substan ei active în 
particule de polimeri macromoleculari etc.  

Ca substan e care prelungesc ac iunea, 
respectiv întârzie cedarea medicamentelor, 
cele mai folosite sunt: acizii gra i (stearic, 
palmitic); alcoolii superiori (cetilic, sterilic); 
esterii glicerinei cu acizi gra i (sterea ii, 
mono, di i tri de gliceril); polivinil-pirolina; 
polietilen-glicolii; uleiul de ricin hidrofonat; 
gelatina formolat ; acetoftalatul de celuloz ; 
metilceluloza i carboximetilceluloza; 
rezinele acrilice; carbopolii etc. 

 încorporarea substan ei active în 
excipien i greu digerabili (comprimate de 
"eroziune"). Substan a activ  se va 
încorpora în amestecuri topite de gr simi i 
ceruri, dup  care se va pulveriza i apoi 
particulele se vor prelucra în comprimate. 

 amestecarea substan elor active în 
excipien i nedigerabili. Ace tia la 
comprimare se vor comporta ca o "matri  
inert " în care sunt încorporate substan ele 
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active care vor fi extrase încet de c tre sucul 
gastric, respectiv de lichidul intestinal22. 

 folosirea ca excipien i a r inilor 
schimb toare de ioni23 sau a unor 
adsorban i.  Acestea vor forma leg turi prin 
valene secundare sau vor forma unii 
complec i, care vor ceda foarte lent 
substan a activ .  

Prepararea comprimatelor cu ac iune 
prelungit  nu este indicat  în cazul în care: 

 este necesar  administrarea foarte 
exact  a medicamentului; 

 absorb ia medicamentului nu este destul 
de uniform  în tractul gastro-intestinal; 

 doza terapeutic  e aproape de doza 
toxic ; 

 doza unitar  este mare. 
 

5. Elemente de biofarmacie 
 

O importan  fundamental  pentru 
tehnica farmaceutic  o au problemele legate 
de influen a pe care o are forma 
farmaceutic  ascupra ac iunii substan elor 
active. În ultima perioad , în studiul 
formul rilor, se acord  o importan  
deosebit  no iunii de: biodisponibilitate 
biologic .  

Biofarmacia este tiin a care se ocup  
cu studiul raporturilor stabilite dintre 
propriet ile fizice i chimice ale substan elor 
active ale formelor galenice respective, 
precum i efectele stabilite dup  
administrare. Aceast  nou  ramur  a 
farmacologiei intereseaz  în primul rând 
activitatea de tehnic  farmaceutic  (1, 6, 29, 30, 

37, 55). 
Datorit  biofarmaciei produc torii de 

medicamente stabilesc forma farmaceutic  
cea mai potrivit  administr rii, care 
corespunde nu doar din punct de vedere 

                                                             
22 Un astfel de excipient este i Polietilena AS (experimentat  
la noi în ar  de c tre acad. P.I. Stoian). 
23 Cele mai utilizate sunt inile acide (r inat) pentru 
medicamentele bazice i inile bazice pentru fixarea 
medicamentelor având caracter acid ("sarea de r in "). 

inatul de medicament cedeaz  în stomac clorhidratul de 
medicament i r inatul de sodiu. Atât sarea de r in , cât i 

inatul medicamentos find insolubile în lichidele fiziologice 
nu sunt influen ate de ac iunea enzimelor i, la rândul lor, nu 
influen eaz  peristaltismul, astfel încât viteza reac iilor de 
schimb este determinat  de concentra ia ionilor disponibili. 

medical, ci i din punct de vedere al activit ii 
biologice, în func ie de o serie de parametri 
individuali (vârst , sex, starea de boal , 
calea de administrare). 

 
5.1. Influen a formul rii asupra 

spunsului terapeutic 
 

spunsul terapeutic al unui 
medicament depinde de forma sa 
farmaceutic i de o sum  de parametri 
fiziologici. În studiul uni medicament se fac 
numeroase teste in vitro. Cel mai important 
este viteza de dizolvare, deoarece aceasta 
determin  viteza de absorb ie.. Toate 
acestea sunt coroborate i cu test rile in vivo 
(6, 9, 13). 

Pe baza urm ririi concentra iei unui 
medicament în sânge sau urin  se pot 
determina: 

 constanta de dizolvare; 
 constanta de absorb ie; 
 timpul de înjum ire biologic; 
 constanta de eliminare; 
 al i parametri cu ajutorul ecua iilor 

sau metodelor grafice.  
În general, biodisponibilitatea biologic  

cre te direct propor ional cu viteza de 
dizolvare, fiecare tip de form  farmaceutic  
având un comportament propriu. 

Bioechivalen a 
Bioechivalen  medicamentelor este un 

termen relativ, care compar  un medicament 
cu altul sau cu un ansamblu de condi ii de 
calitate prestabilite, din care: 

Bioechivalen a chimic  – indic  
cantitatea de substan  activ  din dou  sau 
mai multe preparate; 

Bioechivalen a clinic  - arat  c  dou  
preparate care con in aceea i substan  
activ  dau r spunsuri identice; 

Bioechivalen a terapeutic  – indic  
faptul c  dou  medicamente diferite din 
punct de vedere structural, pot da acela i 
rezultat clinic. De asemenea, bioechivalen  
indic  faptul c  dou  preparate care con in 
aceea i substan  medicamentoas  în 
cantit i egale permit trecerea în circula ia 
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general , cu aceea i vitez  relativ  a 
substan ei active, realizând acelea i 
concentra ii sanguine (3, 10, 19, 24, 38, 51). 

Substan a medicamentoas  
Pe lâng  condi iile stipulate de 

Farmacopee la capitolele “Identificare”, 
„Puritate”, „Dozare”, „Stabilitate”, 
„Standarde”, întâlnite în literatura de 
specialitate se mai impune i studierea unor 
parametri cum sunt (19, 23, 25, 40, 41, 43, 44, 51, 59, 61). 

Polimorfismul 
Reprezint  proprietatea unei substan e 

de a cristaliza în mod diferit (polimorfii unei 
substan e având propriet i chimice identice, 
dar cel fizice diferite). 

Polimorfismul cristalin reprezint  
capacitatea pe care o au substan ele de a 
cristaliza în dou  sau mai multe forme 
cristaline cu un aranjament spa ial diferit. 
Substan ele amorfe au de obicei particule de 
dimensiuni reduse i se pot g si fie sub 
form  anhidr , fie având molecule de ap  de 
cristalizare. 

De exemplu, substan ele anhidre ale 
cofeinei i teofilinei au vitez  de dizolvare 
mai mare decât formele cristaline. Deci, 
gradul de solubilitate, duritatea, configura ia, 
dimensiunile, propriet ile optice i electrice 
sunt diferite de la un polimorf la altul, 
modificând disponibilitatea biologic .  

i alte substan e utilizate în mod curent 
(acidul acetilsalicilic, barbituricele, corticoizii, 
sulfatiazolul, deriva ii steroidici) se întâlnesc 
sub dou  sau mai multe forme cristaline, 
fiecare cu vitez  diferit  de dizolvare proprie, 
deci cu absorb ie diferit . 

Desemnarea polimorfilor se face prin 
cifre romane (cifra I corespunzând formei 
cele mai stabile) sau cu litere majuscule 
(ordinea fiind cea a descoperirii).  

De exemplu, novobiocina (forma sa 
amorf , acid ) nu se poate prelucra în 
suspensii, deoarece în mai pu in de ase luni 
la temperatura camerei se transform  într-o 
form  cristalizat  (16, 19, 25, 30, 35, 49, 52, 58). 

rimea particulelor 
Pentru unele substan e cu solubilitate 

redus  m rimea particulelor condi ioneaz  

absorb ia digestiv , deci, eficacitatea 
terapeutic  (direct propor ional  cu 
logaritmul suprafe ei specifice a particulei) 
(30). 

rimea particulelor influen eaz  direct 
activitatea medicamentelor care se 
administreaz  parenteral sub form  de 
suspensii (ex. peniciline, esterii 
testosteronului). M rimea particulelor în 
aceste cazuri este cuprins  între 1-20µm i 
sunt pulberi micronizate (pulverizate foarte 
fin) compuse din particule foarte mici 
(monoparticule).  

S-a constatat c  tolerabilitatea unui 
medicament poate fi strâns legat i ea de 

rimea particulelor. De exemplu, aspirina 
administrat  în monoparticule provoac  mult 
mai pu ine hemoragii gastrice decât dac  
este sub form  de particule de dimensiuni 
mari. Stabilirea dimensiuni particulelor 
trebuie s in  seama nu numai de aspectele 
de tehnic  farmaceutic , ci i de implica iile 
de ordin farmacologic. 

Puritatea 
Impurit ile tolerate variaz  în func ie de 

tipul substan ei, origine i destina ie.  
Astfel: substan ele organice de 

provenien  sintetic  sunt considerate 
satisf toare, compatibile cu utilizarea 
terapeutic  dac  impurit ile nu dep esc 
0,5-1%, deoarece variabilitatea r spunsurilor 
din organism este suficient de ampl  pentru 
a compensa procentele mici ale impurit ilor. 
Aceast  condi ie este valabil  când 
impurit ile sunt inerte din punct de vedere 
biologic. 

Salefirea cu „ioni iner i” 
Unele baze slabe (alcaloizii) sau unii 

acizi (barbituricele), pentru a se transforma 
în produ i cu solubilitate mai mare vor fi 
transformate în s ruri, prin a a-zisa salefiere 
cu ioni iner i. Alegerea formei în aceste 
cazuri trebuie s  se fac  prin prisma 
efectului indus. Astfel: fenobarbitalul 
administrat oral, va fi absorbit mai lent decât 
sarea lui sodic  (fenomen observat la 
aproape toate barbituricele); polimixina în 
varianta sa sulfat este mai toxic  decât 
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metasulfonatul, probabil din cauza acidit ii 
gastrice care se produce (apare un precipitat 
foarte fin i bine dizolvat care permite o 
absorb ie mai rapid ) (30). 

Forma farmaceutic  
În practica farmaceutic , utilizarea 

substan elor ca atare este foarte rar , cel 
mai adesea, o formulare medicamentoas  
este constituit  pe lâng  substan e active i 
din substan e ajut toare (solven i, 
emulgatori, antioxidan i, corectori, 
conservan i, coloran i, aglutinan i etc.). 
Aceste substan e, prin defini ie, ar trebui s  
fie inactive, inerte din punct de vedere 
biologic i s  nu produc  modific ri de ordin 
fizico-chimic, d un toare substan elor active. 
Adesea, acest lucru este doar teoretic, 
substan ele ajut toare putând avea un rol în 
modificarea absorb iei unui medicament (fie 

rindu-i, fie mic orându-i viteza de 
absorb ie). 

Tehnica de lucru 
Tehnica farmaceutic  adoptat  

influen eaz , în foarte mare m sur , 
disponibilitatea biologic  a unui medicament.  

De multe ori, s-a constatat c arje 
diferite ale aceluia i medicament au 
caracteristici diferite, acestea datorându-se 
în special unor modific ri aparent 
nesemnificative ale condi iilor de lucru (3, 8, 13, 

39, 45, 51).  
De exemplu: comprimatele i drajeurile 

datorit  acestor “mici” modific ri nu se 
dezagreg  în timp util ratând cedarea 
medicamentului.  

În general, când este vorba de 
instabilitate se poate vorbi de o degradare 
chimic  a substan ei active, înso it  de 
reducerea activit ii, de o modificare a 
medicamentului care frâneaz  eliberarea 
principiului activ sau, o modificare distructiv  
a unor caracteristici ale medicamentului (5, 25, 

44, 56, 59, 60, 61).  
O sarcin  foarte important  a formul rii 

i tehnicii de lucru este realizarea unor 
preparate care- i men in calit ile un timp 
mai îndelungat. Aceasta nu este o problem  
facil  deoarece factorii de luat în studiu 

(temperatura, lumina, umiditatea, aerul, 
microrganismele) provoac  interac iuni nu 
întodeauna previzibile (3, 13, 15, 20, 22, 24, 45). 
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Mic ghid în managementul terapeutic al inflama iei i colicilor la cabaline 
 

Small guide in therapetic management of inflamation and colics in ecvines 
 

Romeo T. Cristina, Adrian Marcu - Gurban 
Facultatea de Medicin  Veterinar  
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Rezumat 

 
Colica reprezint  un sindrom frecvent întâlnit la cai, fiind, practic, o manifestare a unui disconfort, care 
poate varia de la o durere suportabil  la o durere atroce care se finalizeaz  adesea cu moartea. Cauzele 
pot fi multiple, de ordin digestiv, neuronal, psihic, urinar, muscular, vascular i corelate cu diferite 
afec iuni patologice i factori de mediu. Sediul de origine a colicii adev rate este: stomacul, intestinul 
sub ire sau intestinul gros, orice fel de perturbare a func iilor acestora, modific ri pozi ionale, torsiuni, 
edeme, infec ii sau traumatisme ale acestor organe conducând la simptome de colici. Exist  o 
multitudine de afec iuni care pot declan a sindromul de colic , totu i cauza primar  unanim recunoscut  
a apari iei simptomelor de colic  la cabaline este considerat  dilatarea stomacului i / sau a intestinelor 
(sub ire i / sau gros) care vor conduce la obstruc ia circula iei sangvine. În acest sens, lucrarea face o 
rememorare util , credem noi, în trei capitole, pentru practicieni a principalelor elemente în leg tur  cu 
inflama ia i colica. Sunt prezentate no iuni esen iale legate de: anatomia i fiziologia componentelor 
aparatului digestiv la cal cu rememor rile de ordin practic legate de colic , descrierea sindromului de 
colic , cauzele generale ale colicilor, descrierea sindroamelor de ocluzie simpl , prin stenozarea 
peretelui intestinal, de ocluzie prin strangulatie, de infarctizare intestinal , al colicii de nisip, colica la 
mânji, constipa ia cu meconiu,  ulcerul, ruptura vezicii urinare, malforma iile, principalele simptome în 
colic i examenul clinic. De asemenea este prezentat  medica ia inflama iei i a colicilor precum i 
principalele obiective în tratamentul colicilor, cu enumerarea grupelor majore de antiinflamatoare: 
deriva ii de acid acetic, acid propionic, acizi aril-antranilici (fenama ii), antiinflamatoarele de tip oxicamic, 
butilpirazolidinic, de tip COXIB. In ultima parte sunt prezentate Contribu iile proprii în terapia colicii la 
cabaline printr-un studiu comparativ între Vetalgin® vet and Cronyxin® vet. 

 
Abstract 

 
Colic is a frequent syndrome in horses, being basically a manifestation of the discomfort that can range 
from a dull ache to an excruciating pain that often ends with death. Causes can be multiple: digestive, 
neuronal, psychological, urinary, muscular, vascular and correlated with various pathological conditions 
and environmental factors, but premises of origin of true colic is stomach, small intestine or large 
intestine. Any disruption of their function, positional changes, twisting, swelling, infection or trauma will 
lead to the colic symptoms. There are many conditions that can trigger the colic syndrome, however, the 
widely recognized primary cause of the colic symptoms in horses is considered the stomach dilatation 
and / or of intestines, that will lead to obstruction of blood flow. In this sense, the review can be am 
useful remembrance, we believe, conceived in three chapters, for practitioners of the main elements 
related to inflammation and colic. Are presented: basic concepts related to anatomy and physiology of 
the horse digestive components, theoretical and practical recollections about the colic: general causes, 
syndrome types description: simple occlusion, intestinal wall stenosis, occlusion by strangulation, of 
bowel infarction, the sand colic, colic in foals, constipation with meconium, ulcers, bladder rupture, 
malformations etc, major symptoms and the clinical examination. Are also shown inflammation and colic 
medication and main treatment objectives, the anti-inflammatory list of the major useful groups: 
derivatives of acetic acid, propionic acid, aryl-anthranilic acid (fenamates), anti-inflammatory oxicam 
type, butyl-pirazolidinic, COXIBS. In the last part of paper are presented the own contributions in therapy 
of colics in horses through a comparative study between Vetalgin® vet and Cronyxin® vet. 
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1. Anatomia aparatului digestiv la cal 
 

1.1. Rememor ri anatomice de ordin 
practic 

 
Aparatul digestiv la cabaline se 

caracterizeaz  prin un ansamblu de organe 
care particip  la realizarea digestiei fiind 
dispus ca i la toate vertebratele sub forma 
unui tract alimentar, inegal calibrat care î i 
are originea începând de la nivelul cavit ii 
orale i terminându-se la anus. De-a lungul 
traiectului s u tubul digestiv prezent  
anexate organe care intervin fie în 
prehensiunea furajelor (din ii) fie în digestia 
propriu-zis  (ficatul i pancreasul) (33). 
 

 
 

Figura 1. Structura aparatului digestiv  
la cabaline (2) 

 

Fiziologic aparatul digestiv la cal este 
alc tuit din trei segmente (figura 1). 

- segmentul ingestiv, format din 
organele ce conduc alimentele în stomac;  

- segmentul digestiv, format din organe 
care realizeaz  digestia i  

-  segmentul ejectiv, care reprezint  
ultima por iune a aparatului digestiv i care 
este compus din organe care asigur  
eliminarea dejectiilor la exterior. 

 

Diafragma  
Are o importan  deosebit  în buna 

func ionare a aparatului digestiv deoarece îl 
împarte într-o por iune: 

- prediafragmatic i una  
- postdiafragmatic . 
 

Prediafragmatic  

Aici sunt dispuse: cavitatea oral , limba, 
din ii, glandele salivare, faringele i esofagul, 
iar în por iunea postdiafracmatic  se 
întâlnesc: stomacul, intestinul sub ire, 
intestinul gros i glandele anexe al 
intestinelor (3, 8). 

La cal cavitatea oral  este alungit i 
îngust  accesul medico-chirurgical fiind 
dificil, buzele foarte mobile, pielea acoperit  
cu peri fini cu rol tactil (figura 2). 

 

Limba  
Este foarte mobil  cu apexul aplatizat 

dorso-ventral, prezint  papile filiforme pe 
toat  suprafata dorsal  a limbii, papile 
fungiforme plasate pe varful i marginile 
limbii, papile valate in numar de 2 pe fiecare 
parte iar papilele foliate formeaz  organul 
gustativ.  

 

Denti ia  
Este difiodont i izognat  cuprinzând:  
 26 de din i caduci la tineret;  
 40 de din i pemanen i la armasar,  
 36 de din i pemanen i la femel .  

 

Glandele salivare  
Produc saliva cu rol în men inerea 

umidit ii cavita ii orale i în fluidificarea 
alimentelor. Aceste glande fiind împ ite în:  

 glande salivare aglomerate (glanda 
parotid , mandibular i sublingual ) 

 glande salivare difuze din care fac 
parte glandele labiale i glandele 
bucale (33). 

 

 
 

Figura 2. Sec iune sagital  a capului la cabaline (8). 
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Faringele  
Este comun atât aparatului digestiv cât 

i celui respirator i î i are originea la nivelul 
coanelor i istmului gâtului, comunicând 
caudal cu esofagul care face legatura între 
farige i stomac în care se deschide prin 
cardia. Faringele la cal are o lungime de 
aproximativ 150 cm i un diametru de 3 cm 
în repaus i dublu în distensie. 

 

Stomacul  
Este monocompartimentat având o 

capacitate de aproximativ 30 de litri în 
func ie de ras , fundul acestuia formând a a 
numitul sac cecal dorsal situat în dreptul 
spa iilor intercostale XIV si XV.  

Fibrele musculare care înconjoar  
cardia blocheaz  orificiul acesteia i astfel 
calul nu poate vomita! (figura 3).  

 

Intestinul sub ire  
Este interpus între stomac i cec având 

forma unui tub flexuos de calibru relativ 
uniform pe toat  lungimea de aproximativ 24 
m, diametrul de 7-10 cm i o capacitate de 
40-50 litri fiind sistematizat în trei segmente 
inegale:  

 duoden,  
 jejun i  
 ileon. 

 

Duodenul  
Cu o lungime de circa un metru face 

legatura între pilor i flexura duodeno-
jejunal , reprezentând por iunea de început 
a intestinului sub ire i este situat pe partea 
dreapta fixandu-se în cavitatea abdominala 
printr-un mezou duodenal suspendat de o 
serie de ligamente, prezentînd la origine o 
dilata ie evident  numit  ampula duodenal  
în timp ce ansa sigmoid  este tears .  

 

Ligamentele care suspend  duodenul 
sunt în numar de ase:  

 hepato-duodenal; 
 duodeno-renal; 
 duodeno-parietal; 
 duodeno-cecal; 
 duodeno-colic i  
 duodeno-transvers.  

Pe traiectul sau prezint  dou  flexuri: 
cranial i caudal  care îl subîmpart în trei 
por iuni:  

 cranial , 
 descendent i  
 ascendent . 

 

Jejunul  
Reprezint  por iunea cea mai lung  a 

intestinului sub ire ajungând pân  la 
aproximativ 20m, ocupând toat  fosa 
paralombar  stâng  fiind suspendat de 
plafonul cavita ii abdominale de mezenter.  

Acesta se delimiteaza între flexura 
duodeno-jejunal i originea plicii ileo-cecale 
de unde se continu  cu ileonul, venind în 
contact cu splina, stomacul, peretele 
abdominal, colonul dorsal i colonul 
descendent. Pe marginea liber  a jejunului 
se observ  numeroasele pl ci Peyer de 
forme i dimensiuni diferite (8, 33). 

 

Ileonul 
Reprezint  por iunea terminal  a 

intestinului sub ire cu o lungime de 
aproximativ un metru deschizându-se pe 
mica curbur  a cecumului prin ostiul ileal, 
ileonul fiind suspendat de cecum prin pliul 
ileo-cecal.  

Peretele ileonului este sensibil mai gros 
decât al jejunului prezentând pl ci Peyer mai 
dese i mai mari (fig. 3). 

 

Intestinul gros  
Este cel care merge în continuarea 

intestinului sub ire terminându-se la nivelul 
anusului, cu o capacitate de aproape 150 de 
litri i o lungime de 7-9 m, în întegime 
boselat fiind i el alcatuit din trei segmente:  

 cecum,  
 colon i  
 rect. 

 

Cecumul  
Este segmentul de început al intestinului 

gros, cu o lungime de 90-110 cm i o 
capacitate medie de 40 l comunicând cu 
ileonul prin ostiumul ileal i este plasat în 
fosa para-lombar  dreapt , prelungindu-se 
pe plan eul acesteia pân  aproape de 
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apendicele xifoid, fiind alcatuit dintr-o baz , 
un apex, un corp, o curbur  mare i una 
mic  (figura 4). 

 
 

Figura 3. Anatomia abdominal  la cabaline  
(stâng ) (8). 

 

Baza este plasat  dorsal venind în 
contact cu duodenul, cu lobul drept al 
ficatului i pancreasului i rinichiului drept 
continuându-se cu corpul cecumului alc tuit 
i el din patru fascii musculare, apexul este 

por iunea îngust  a cecumului situat pe 
plan eul cavit ii abdominale între por iunea 
dreapt i stâng  a colonului ventral, 
curbura mare este plasat  caudo-ventral iar 
cea mic  dorso-cranial în cea din urma 
deschizându-se ileonul în cecum prin 
ostiumul ileal, iar prin ostiumul ceco-colic se 
deschide colonul ascendent aflat la 3-4 cm 
de ostiul ileal. Cecumul prezint  la interior o 
serie de pliuri semilunare delimitând astfel 
cavita ile haustrelor (8). 

 

 
 

Figura 4. Anatomia abdominal  la cabaline 
(dreapta) (8) 

Colonul  
Este i el alcatuit din trei segmente:  

 colonul ascendent,  
 colonul transvers i  
 colonul descendent  

reprezentând por iunea major  a 
intestinului gros având aspect boselat (33). 

 

1. Colonul ascendent are o lungime de 
aproximativ 10 m i un diametru de 7-9 cm 
realizând astfel patru anse i trei curburi î i 
are originea pe mica curbur  a cecumului la 
niveul ostiumului ceco-colic prin ansa I care 
formeaz  de la dreapta la stânga flexura 
sternal  continuându-se pe partea stâng  cu 
ansa II care realizez  flexura pelvin  
continuându-se tot pe partea stâng  cu ansa 
III care se curbeaz  de la stânga la dreapta 
formând flexura diafragmatic  care se 
continu  pe partea dreapt  cu ansa IV 
continuându-se apoi cu colonul transvers. 

 

2. Colonul transvers are o lungime de 
aproximativ 20 cm i se delimiteaz  destul 
de greu,orientându-se de la dreapata la 
stânga iar în dreptul rinichiului stâng este 
intim legat de duoden prin pliul duodeno-
colic,pe traiectul acestuia existând trei zone 
de interes clinic în care pot ap rea obstruc ii 
sau spasme intestinale, acestea fiind 
prezente la nivelul ostiului ceco-colic, la 
nivelul flexurii pelvine i la trecerea din 
colonul ascendent în cel transvers. 

 

3. Colonul descendent este suspendat 
de plafonul cavit ii abdominale printr-un 
mezou, fiind lung i boselat, plasându-se în 
fosa para-lombar  stâng  în dreptul 
rinichiului stâng, continuându-se cu rectul 
care î i are originea în dreptul celei de-a 
doua vertebre sacrale pân  în dreptul 
vertebrelor coccigiene I-II, ampula rectala 
fiind foarte dezvoltat i continuându-se cu 
anusul pân  în dreptul vertebrelor 
coccigiene III-IV. 

 
1.2. Fiziologia mu chilor netezi 

 
1.2.1 Baze anatomo-fiziologice 

 
Mi carea este una dintre caracteristiile 

esen iale ale vie uitoarelor prezentându-se 
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în regnul animal sub forme extrem de variate 
i complexe.  

esutul muscular prin transformarea 
energiei chimice în energie mecanic  
contribuie la intre inerea motilita ii tubului 
digestiv, la o bun  desf urare a circula iei 
sanguine, la men inerea echilibrului i la 
efectuarea mi carilor respiratorii (figura 5). 

În func ie de structura i propieta ile lor 
func ionale se disting fibre musculare striate, 
netede i cardiace, cele stiate fiind 
componentele mu chilor scheletici, cele 
netede formeaz  peretele organelor cavitare 
iar cele cardiace constitue cordul.  

La animalele homeoterme mu chii 
scheletici genereaza cea mai mare parte a 
caldurii la animale (10). 
 

 
 

Figura 5. Tipurile de musculatur  (10). 
 

Elementul caracteristic esutului 
muscular neted este reprezentat de catre un 
fascicol ce este format din 20-100 de fibre 
musculare ce au aceia i orientare, aceste 
fascicole formând fie straturi longitudinale, 
circulare sau oblice fie o mas  muscular  
compact .  

Contractibilitatea fibrelor musculare 
netede se datoreaz  filamentelor sub iri de 
actina i filamentelor groase de miozin  care 
sunt pozi ionate paralel cu axa longitudinala 
a celulei nefiind organizate în miofibrile i în 
sarcomere iar în structura lor nu prezint  
benzile Z.  

Aceste celule musculare netede se 
sesc în peretele tubului digestiv începand 

din treimea mijlocie a esofagului i pân  în 
sfincterul anal intern, în conductele 
aparatului uro-genital i în tunica medie a 
arterelor i venelor (38). 

Mu chiul neted con ine filamente de 
actin  si miozin  raportul dintre acestea fiind 

de 15:1 (în mu chiul scheletic acest raport 
este de 2:1) f  a fi organizate în 
sarcomere iar rolul membranelor Z este 
indeplinit de a a numi ii corpusculi den i, la 
care se ataseaz  filamentele de actin , o 
parte din ace ti corpusculi fixându-se pe 
sarcolem  iar restul î i men in pozi ia în 
sarcoplasm  datorit  filamentelor 
intermediare iar o re ea de proteine 
structurale necontractile ce îi 
interconecteaz  realizeaz  un gen de plas  
pentru filamentele contractile.  

Dintre proteinele reglatoare 
tropomiozina este prezent  în timp ce 
troponina lipse te.  

De i numarul filamentelor de miozin  
este mult redus acestea pot realiza un 
numar suficient de pun i transversale 
dezvoltând o for  specific  aproape egal  
cu cea a mu chiului striat (figura 6) (12, 32). 
 

 
 

Figura 6. Structura musculaturii netede viscerale (32) 
 

1.2.2. Clasificarea mu chilor netezi 
 

Mu chii netezi pot fi clasifica i în doua 
categorii speciale:  

 Mu chii netezi viscerali, de tip unitar 
sunt întâlni i în:  

- tubul digestiv,  
- canale biliare,  
- uretere,  
- uter,  
- trompele uterine. 
 

 Mu chi netezi multiunitari sunt 
întâlni i în:  

- membrana nictitant ,  
- iris,  
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- mu chi pilomotori i ciliari,  
- musculatura neted  a unor vase 

sangvine mari. 
 
Mu chii netezi viscerali de tip unitar  
Se comport  ca un sinci iu, fibrele 

musculare unite în fascicule realizând 
jonc iuni permeabile care permit schimburi 
rapide de molecule între celulele angajate, 
fluxuri ionice intercelulare dar care nu 
beneficieaz  de inerva ie motorie 
individual , prezen a jonc iunilor permi nd 
propagarea electro-tonic  a poten ialelor de 
ac iune. Mu chii netezi de tip visceral produc 
poten iale de ac iune tipice sau cu platou, 
cele tipice fiind asem toare celor întâlnite 
la fibra muscular  scheletic  cu o durat  de 
0,01-0,05 secunde iar cele cu platou se 
caracterizeaz  prin repolarizare lent  astfel 
membrana r mânând depolarizat  pentru 
câteva milisecunde. 

Existen a acestui platou face ca 
depolarizarea s  se realizeze cu participarea 
fluxurilor de calciu, iar în compara ie cu 
mu chii stria i canalele de Ca2+ voltajo-
dependente au o densitate mult mai mare în 
sarcolema mu chilor netezi.  

Aceast  stimulare determin  pe lâng  
influxul de Na+ i  un influx de Ca2+ canalele 
acestuia având o constant  de deschidere 
mult mai mare decât cele de Na+ care 
determin  prelungirea poten ialului de 
ac iune. În anumite tipuri de mu chi netezi 
apar constant unde de depolarizare lente 
care sunt generate de c tre celulele 
„pacemarker” care se caracterizeaz  prin 
oscila iile conductantei ionice sau prin 
varia iile vitezei de pompare activ  a Na+ 
spre exterior iar când aceste depolarizari 
depasesc pragul de excita ie care este de 
aproximativ de 35 mV se vor declan a 
poten ialele de ac iune care se propaga cu o 
viteza de 5-10 cm/s, respectiv contrac ii 
ritmice de tip miogen. 

 
Mu chii netezi multiunitari  

i au asigurata inerva ia în majoritatea 
cazurilor prin fibre nervoase individuale, 

fiecare miocit având o termina ie nervoas  
separat , organele care au musculatura de 
acest tip reac ionând gradat iar for a 
dezvoltat  prin stimularea nervului motor 
depinzând de numarul unit ilor motorii 
activate.  

Excitabilitatea mu chilor netezi este in 
mare parte inferioar  celor stria i, excitarea 
realizându-se prin mecanisme membranare 
depolarizante sau hormonale cu implicarea 
mesagerilor AMP-ciclic si GMP-ciclic f  
depolarizari membranare (12, 15). 

O alt  particularitate a excitabilit ii în 
cazul mu chilor netezi este stimularea prin 
întindere, de generare a unor poten iale de 
ac iune spontan  consecutiv întinderii, 
asigurându-se astfel evacuarea con inutului 
excesiv din organele cavitare, distensia 
intestinului generând unde peristaltice.  

În cazul mu chilor multiunitari nu se 
produc decât rareori poten iale de ac iune, 
impulsul motor determinând desc rcarea 
mediatorilor chimici reprezenta i de 
acetilcolin  si noradrenalin , care 
declanseaz  contrac ia f  apari ia unor 
poten iale de ac iune, acestea neputându-se 
produce din cauza fibrelor musculare care 
sunt prea mici (2-5 micrometri diametru si 
50-200 micrometri lungime) (10). 

 
1.2.3. Inerva ia musculaturii netede 

 
În compara ie cu musculatura striat  

care beneficieaz  atât de o inerva ie 
somatic  cât i de una vegetativ , 
musculatura neteda nu dispune decât de o 
inerva ie vegetativ , în cazul mu chiului 
neted visceral aceste fibre nervoase 
vegetative formând la suprafa a mu chiului 
re ele varicoase f  a intra în contact direct 
cu fibrele musculare.  

Printre aceste jonc iuni difuze 
mediatorul chimic este eliberat la distan e 
relativ mari urmând difuzarea c tre fibrele 
nervoase eliberarea mediatorului realizându-
se la nivelul varicozit ilor ce se succed de-a 
lungul traiectului nervos. Axonii care 
inerveaz  mu chii netezi nu prezint  butoni 
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terminal ca i mu chii stria i ci o serie de 
varicozit i de-a lungul axei lor, la nivelul 
acetora celulele Schwann disp rând astfel 
incât mediatorul chimic poate fi secretat prin 
pere ii denuda i ai varicozit ii întâlnindu-se 
vezicule similare celor din placa neuro-
motorie. În cazul mu chiului multiunitar 
varicozit ile formeaz  jonc iuni de contact in 
cadrul c rora apare un spa iu sinaptic de 20 
nm egal cu spa iul sinaptic din cadrul pl cilor 
motorii.  

Cei mai frecvent intâlni i mediatori 
chimici sunt acetilcolina i noradrenalina a 

ror ac iune este diferit  în func ie de tipul 
de receptori de la nivelul sarcolemei iar când 
ace ti receptori sunt de tip excitator se va 
produce depolarizare lent  care va genera 
un poten ial de ac iune spre deosebire de 
receptorii inhibitori care vor produce 
hiperpolarizarea membranei ce conduce la 
inhibi ie si relaxare (15). 

Mu chii gastro-intestinali primesc 
inerva ie simpatic  cu ac iune inhibitoare cât 
i parasimpatic  cu ac iune stimulatoare!  

Pentru fibrele simpatice, jonc iunea 
dintre neuroni pre- i post-ganglionari se 
face în peretele tubului digestiv, celulele 
ganglionare fiind dispuse între cele dou  

turi musculare i mai profund în 
submucoas  formând plexurile:  

 Auerbach (intramuscular) i  
 Meissner (submucos),  

fibrele simpatice amestecându-se 
printre cele dou  plexuri parasimpatice, 
mediatorii chimici fiind elibera i de c tre 
termina iunile nervoase în spa iul inercelular 
(12). 

 
1.2.4. Mecanismul contrac iei în musculatura 

neted  
 

Mu chii netezi din majoritatea organelor 
se contract  sub ac iunea stimul rii 
adrenergice, excep ie facând intestinul, 

spunsurile fazice depinzând de ionii de 
calciu monovalent mobiliza i din resursele 
intracelulare, pe când cele tonice necesit  
ioni de Ca2+ extracelular (14). 

Contrac ia mu chiului neted poate fi 
declan at  sau inhibat  in absen a oric ror 
influen e nervoase în acest sens putând fi 
men ionate efectele unor factori locali: CO2, 
O2, acid lactic, diver i al i metaboli i i ioni i 
a unor hormoni circulan i sau locali (ex. 
noradrenalina, adrenalina, histamina, 
oxitocina, serotonina, tiroxina, hormoni 
sexuali etc) care determin  direct sau prin 
receptorii excitatori sau inhibitori, contrac ii 
respectiv relax ri, f  varia ii semnificative 
ale poten ialului de membran .  

Sensul r spunsului depinde de efector, 
în cazul acesta fiind vorba de adrenalin , 
vasoconstrictor pentru arteriole, inhibând 
muculatura intestinal , iar în ceea ce 
prive te hormonii, cei estrogenici faciliteaz  
depolarizarea fibrei uterine, iar progesteronii, 
hiperpolarizarea (14, 32).  

 
1.2.4.1. Contrac ia dependent  de calciu 

 
Cuplarea excita ie - contrac ie în 

mu chiul neted se realizeaz  tot prin 
intrmediul ionilor de Ca2+ ca i în mu chiul 
striat deoarece reticolul sarcoplasmatic este 
slab dezvoltat si f  un contact intim cu 
substratul contractil este necesar  
interven ia calciului extracelular a carui 
concentra ie este mult mai mare decât a 
celui celular, acesta patrunzând prin 
canalele ionice activate de receptori, 
deschise in momentul depolarizarii.  

În fibrele în care exist  un reticol 
sarcoplasmatic moderat dezvoltat, cisternele 
contacteaz  direct sarcolema astfel incât 
poten ialul de ac iune membranar poate 
determina ie irea Ca2+ din cisterne.  

Ie irea ionilor de calciu din sarcoplasma 
în vederea relax rii are loc la nivelul 
sarcolemei prin pompele active de Ca2+ a 

ror eficacitate este mult redus  în 
compara ie cu cele din pere ii cisternelor 
terminale ale reticolului sarcoplasmatic, 
concentra ia Ca2+ liber sc zând lent.  

Mecanismul de contrac ie se bazeaz  
pe interac iunea filamentelor de actin  cu 
cele de miozin  transversal prin intermediul 
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pun ilor care nu toate realiseaaz  cicluri de 
ata are cu filamentele sub iri de actin  unele 
fiind ata ate permanent, acest fapt explicând 
tonusul intrinsec al mu chilor (32, 36).  

Miozina din celulele musculare netede 
pote inerac iona cu filamentele de actin  
doar atunci când sufer  in prealabil un 
proces de fosforilare (15, 37). 

 
1.2.4.2. Contrac ia independent  de Ca 

 
Pe l nga fosforilarea-defosforilarea 

miozinei exist  mecanisme care nu implic  
neap rat o schimbare a poten ialului de 
ac iune detereminând contrac ia sau 
relaxarea mu chilor netezi f  o modificare 
a concentra iei Ca.  

Un set de cercet ri realizate în materie 
de fiziologie au demonstrat c  fosforilarea-
defosforilarea miozinei nu explic  în 
totalitate propriet ile contractile ale 
mu chilor netezi, existând situa ii când se 
produce contrac ia acestora f  s  se fi 
produs fosforilarea sau fosforilarea acesteia 
se realizez  f  o modificare a concentra iei 
citosolice a Ca2+ sau relaxarea determinat  
de sc derea concenta iei de Ca dar f  
defosforilarea miozinei.  

În anumite circumstan e contrac ia 
produs  de esterii forbolului care sunt 
activatori ai proteinkinazei C (PKC) nu 
implic  o modificare a concentra iei calciului 
citosolic i nici fosforilarea miozinei (32). 

 

Relaxarea muscular  este urmarea 
defosforil rii miozinei de c tre fosfataze fie 
prin desfacerea complexului Ca2+-
calmodulin  sau a reduceri prin extruzie a 
calciului citoplasmatic (12).  

Relaxarea musculara se produce prin 
dou  mecanisme: 

 

I. Eliminarea calciului din celul  se poate 
face prin intermediul pompelor de calciu 
sau prin inversarea Na+ -Ca2+ care este 
o enzima –Na+, K+ ATP-aza.  
Sub ac iunea pompei sodiul este scos 
din celul  iar potasiul este inrodus, 
crescând astfel gradientul de 
concentra ie al ionilor de sodiu care este 

folosit ca energie pentru exportul ionilor 
de calciu.  
Pomparea Ca2+ în reticolul 
sarcoplasmatic de catre o pomp  de 
calciu aflt  în membrana acestuia. 
 

II. Stimularea -adrenergic  care pe de o 
parte activeaz  proteinkinaza AMPc – 
dependent  favorizând apari ia formei 
fosforilate inactive a enzimei, iar pe de 
alt  parte favorizeaz  activitatea pompei 
de sodiu i potasiu (14). 

 
1.2.5. Motilitatea compartimentelor digestive 

 
1.2.5.1 Motilitatea gastric  

 
Se caracterizez  prin prezen a 

contrac iilor tonice i de tip peristalti realizate 
prin contrac ii corelate ale fibrelor musculare 
netede circulare i/sau longitudinale din 
pere ii stomacului. 

 
Contrac iile tonice  
Se datoreaz  varia iilor de tonus ale 

fibrelor musculare circulare cu o frecven a 
de 2-3 /minut i o amplitudine i intensitate 
redus  în regiunea fundic , devenind 
puternice în regiunea antrului piloric, 
realizând atât adaptarea tensiunii pere ilor 
stomacului cât i contactul mai bun al 
sucului gastric cu alimentele din stratul 
marginal al con inutului stomacal. 
 

Contrac iile peristaltice  
Sunt ini iate în prima treime a 

stomacului i se propag  spre antrul 
piloric,crescând progresiv în amplitudine, 
intensitate i vitez  pe m sura apropierii de 
pilor. Rolul lor const  în antrenarea spre 
antrul piloric a por iunilor din stratul parietal 
al con inutului gastric i omogenizarea 
eficient  a chimului în regiunea antral  a 
stomacului. 

 
1.2.5.2. Motilitatea intestinului sub ire 

 
Intestinul sub ire prezint  o motilitate cu 

doua faze distincte: digestiv i 
interdigestiv  fiecare având mi ri specifice 
(34, 40). 
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Prima faz  cea digestiv  prezint  trei 
categorii de mi ri:  

 

Mi ri de segmenta ie 
Care se realizeaz  prin contrac ii i 

relax ri alternative ale fibrelor circulare pe 
zone limitate ale intestinului de circa 3-4 cm 
aceste contrac ii nepropagându-se in lungul 
intestinului, cu periodicitate fibrele 
contractate relaxându-se iar cele relaxate se 
contract . Rolul func ional al mi rilor de 
segmenta ie const  în amestecarea 
con inutului intestinal cu secre iile digestive 
i favorizarea absorb iei intestinale prin 

cre terea presiunii intra-lumenale i 
stimularea musculaturii vilozit ilor 
intestinale. 

 

Mi rile peristaltice 
Se realizeaz  prin contrac ii coordonate 

ale fibrelor musculare circulare i 
longitudinale, unda peristaltic  propagându-
se în intestinul numai in sens aboral 
cuprinzând segmente relativ scurte din 
intestin, frecven a acestor unde peristaltice 
fiind mai mare în duoden: 10-12 contrac ii/ 
minut fiecare und  dezvoltând o presiune 
intra-lumenala de 10-35 cm H2O.  

Rolul mi rilor peristaltice este de a 
propulsa con inutul intestinal de la duoden 
pân  în intestinul gros i de a favoriza 
digestia enzimatic  prin malaxarea 
con inutului intestinal cu sucurile digestive 
ajunnse în intestinul sub ire. 

 

Mi carile pendulare  
Se realizeaz  prin contrac ia fibrelor 

musculare longitudinale pe zone intestinale 
relativ mici,concomitent cu relaxarea fibrelor 
musculare longitudinale din zonele vecine.  

Rolul lor const  în deplasarea 
con inutului intestinal pe distan e scurte de 
10-16 cm cu o viteza mica de 1,2 cm/ 
secund i sub un gradient de presiune 
redus la 5-15 cm H2O, favorizând astfel 
malaxarea con inutului intestinal. 

Motilitatea interdigestiv  const  în 
producerea de unde peristaltice puternice 
ini iate la nivelul duodenului având rolul de 

golire a intestinului sub ire de particulele 
nedigerabile i men inerea normal  a 
densita ii florei bacteriene de-a lungul 
intestinului sub ire. 

 
1.2.5.3. Motilitatea intestinului gros 
 

Motricitatea cecului i a colonului este 
mai lent , banda muscular  longitudinal  
dorsal  continuându-se cu stratul 
longitudinal al ileonului favorizând 
propagarea undelor peristaltice de la 
intestinul subtire la cecum. În prima jum tate 
a colonului au fost identificate mi cari 
antiperistaltice care împreun  cu cele 
peristaltice determin  deplasarea spre 
înainte i înapoi a con inutului. Colonul mai 
prezint i mi ri de segmentare 
caracteristice care cuprind câteva haustre 
succesive, contrac iile haustrale avansând 
pe distan e scurte. Prin distensia pere ilor 
intestinali, prin reflex gastro-colic sau 
duodeno-colic.  

Prin excitan i condi ionali sau cosecutiv 
unor emo ii puternice sunt declan ate 
mi rile propulsive care produc o deplasare 
masiv  a con inutului pe distan e mari (34, 
40). 

 
1.3. Sindromul de colici la cabaline 

 
Colica reprezint  un sindrom frecvent 

întâlnit la cai, fiind, practic, o manifestare a 
unui disconfort, care poate varia de la o 
durere suportabil  la o durere atroce care se 
finalizeaz  cu moartea. Cauzele pot fi 
multiple, de ordin digestiv, neuronal, psihic, 
urinar, muscular, vascular i corelate cu 
diferite afec iuni patologice i factori de 
mediu (23, 28).  
 

1.3.1. Cauzele generale ale colicii 
 
Sediul de origine a colicii adev rate 

este:  
 stomacul,  
 intestinul sub ire sau  
 intestinul gros.  

 

Orice fel de perturbare a func iilor 
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acestora, modific ri pozi ionale, torsiuni, 
edeme, infec ii sau traumatisme a acestor 
organe pot conduce la simptome de colici.  

Exist  o multitudine de afec iuni care 
vor declan a sindromul de colic , totu i 
cauza primar  a apari iei simptomelor de 
colic  la cabaline este considerat  dilatarea 
stomacului i / sau a intestinelor (sub ire i / 
sau gros) care vor conduce la obstruc ia 
circula iei sangvine (35). 

Dilatarea intestinelor are loc de obicei 
datorit  sist rii sau abolirii peristaltismului 
ceea ce va face ca absorb ia furajelor i a 
apei la acest nivel s  fie mult diminuat .  

Cre terea presiunii asupra pere ilor 

intestinali datorit  sist rii tranzitului duce la 
apari ia contrac iilor involuntare. În acela i 
timp, corpul r spunde printr-o hipersecre ie 
de acid gastric, care are poten ialul de a 
deregla echilibrul acido - bazic rezultând o 
stare de oc sau chiar mortea (23).  

Tot din cauza stagn ri con inutului 
digestiv în intestine poate avea loc formarea 
de substan e toxice care vor traversa 
peretele intestinal ajungând în cavitatea 
abdominal  unde pot produce peritonite 
grave.  

Supraînc rcarea este una din 
principalele cauze (figurile 7 i 8). 
 

 

          
 

 

 
 

Figurile 7 i 8. Supraânc rcarea gastric  
la cabaline (1) 

 

Cauzele apari iei diferitelor afec iuni la 
nivelul gastric i intestinal pot fi urm toarele: 

 

Constipa ia intestinului gros 
Poate ap rea în urma schimb rilor 

bru te de furajare, adesea toamna, sau în 
urma form rii coagulilor de sânge în 
vasculariza ia mezenteric  ca urmare a 
infesta iilor parazitare. Datorit  sc derii 
nivelului de oxigenare a intestinelor scade i 
peristaltismul rezultând în constipa ie. 

 

Constipa ia intestinului sub ire 
Apare adesea la cai tineri sau la cei 

care nu au fost deparazita i conform 
regulamentului datorit  infest rilor masive cu 
nematode sau cestode. Cele din urm  se 

sesc adesea la limita între ileon ci cecum 
(figurile 9 i 10).  

 

Colita acut  
Apare adese foarte brus cu diaree 

incoercibil  care duce la deshidratarea 
rapid  a animalului. Acestea pot rezulta în 

    C L A S I F I C A R E A  S I M P T O M E LO R  G R A V E  D I N  C O L I C I  

 t ah i card i e  
• t ah i p n ee  
• t ran z i t  i n tes t i n a l  i  f l a tu en a  ab sen t e   
• d i a ree  i n co e rc i b i l  
• h i p eres te z i a  p u n g i i  sc ro ta l e  ca re  e s te  m r i t  î n  vo l u m 
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moartea animalului în ciuda terapiei 
intensive. Colita poate fi cauzat  de bacterii, 
viru i, parazi i, dar i de furaje alterate. 
Stresul este un alt factor care are un rol 
important în apari ia colitei. 
 

 
 

Figurile 9 i 10. Supraânc rcarea intestinului sub ire 
i prezen a cestodelor (1) 

 
Formarea de gaze intestinale 
Are loc în primul rând din cauza 

furajelor de proast  calitate sau muceg ite, 
sau în urma obstruc iilor intestinale. 

 

Sindromul de ocluzie simpla 
Se datoreaz :  
 ileusului,  
 obstruc iei prin supraîncarcare cu 
furaje, 
 corpilor str ini,  
 enteroli ilor,  
 fecaloamelor,  
 parazitilor,  
 tumorilor.  

 

Ocluzia prin stenozarea peretelui 

intestinal este de obicei urmarea:  
 inflama iei,  
 abceselor,  
 tumorilor,  
 aderen elor. 

 

Sindromul de ocluzie prin strangulatie 
Strangula ia poate fi de:  
 viscer,  
 organ sau  
 din cauza unor tumori.  

Se poate exprima ca o strangula ie prin:  
 flexiuni,  
 torsiuni,  
 volvulus,  
 invagina ie,  
 hernii încarcerate ale stomacului, 

intestinelor, splinei, vezicii biliare, 
tumorilor sau uterului (figurile 11 i 
12). 

 

 
 

Figurile 11 i 12. Ocluzie cauzat  de un lipom 
pedunculat (vezi s ge ile)(1). 
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Sindromul de infarctizare intestinal  
Sunt urmarea unor ocluzii intravasculare 

ale arterelor i venelor mezenterice prin 
trombusuri sau embolusuri generate la 
cabaline în general de migrarea larvelor de 
strongili i afecteaz  mai ales: ileonul, cecul 
i colon (figurile 13 i 14).  

Ace tia pot fi i cauza hemoragiilor 
intraabdominale consecutiv rupturilor 
vasculare. 

 

 
 

Figurile 13 i 14. Torsiunea mezenteric  (1). 
 
Sindromul colicii de nisip 
Apare adesea la caii care sunt inu i la 

pa une timp îndelungat pân  se epuizeaz  
iarba i r mâne numai nisip sau noroi, sau 
cai care sunt inu i în locuri nisipoase.  

Nisipul se acumuleaz  cel mai adesea 
la nivelul flexurii pelvine a colonului sau în 
cecum. 

Prin prezen a sa se produce un proces 
iritativ care conduce ini ial la diaree.  

Datorit  greut ii sale, nisipul va 
produce inflama ia intestinului cu sc derea 

motilit i colonului i în cazuri grave chiar 
peritonit .  

În majoritatea cazurilor colica de nisip 
se poate trata cu laxative (ulei de parafin ) 
i simbion i speciali. 

 

Sindromul de iritatie peritoneal  
Peritonita apare în urma perfora iei de 

organ cavitar: stomac, intestin, vezica biliara 
sau urinara, uter septic.  

Consecutiv apare peritonita acut  
(figurile 15 i 16). 

 

 
 

Figurile 15 i 16. Lichidul peritoneal recoltat în colic  
(culoarea ro ie = con inutul crescut în celule ro ii; 

spuma = cantitate mare de proteine,  
culoarea normal  = galben pai. (1) 

 
1.3.1.1. Colica la mânji 

 
Constipa ia cu meconiu 
Apare datorit  stagn rii meconiului în 

intestinul gros i poate determina simptome 
de colic  de la u oare pân  la grave.  

 

Ulcerul 
Mânjii care au dureri, sufer  de boli 

cronice sau sunt supu i unui stres 
îndelungat fac adesea ulcere gastrice.  

Intoxica ia cu NSAID-uri poate fi o alt  
cauz  a apari iei ulcerelor gastrice la mânji 
(figurile 17 i 18).  

Simptomele sunt difuze la un început 
dar se poate b nui o stare patologic  daca 
animalul scrâ ne te din din i, adopt  des un 
decubit ventrodorsal i prezint  ptialism.  
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Figurile 17 i 18. Ulcere post-mortem  
pe por iune aglandular  (sus) i glandular  (jos) a 

stomacului (1). 
 

Ruptura vezicii urinare 
Poate apare în timpul parturi iei i se 

nuie te atunci când mânzul adopt  
atitudinea de mic iune dar urina este 
absent .  

Animalul devine tot mai agitat i începe 
 prezite simptome de colic .  

Prin punc ie abdominal  se ob in 
cantit i mari de urin . 

 
Malforma iile 
Caii se pot na te cu malforma ii ale 

aparatului digestiv cel mai frecvent 
manifestate cu lipsa unor por iuni ale tubului 
digestiv.  

Unele cazuri pot fi remediate doar 
chirurgical (figurile 19 i 20). 

 

 
 

Figurile 19 i 20. Inc rcerarea intestinului sub ire în 
ligamentul gastro-splenic (1). 

 
1.3.2. Principalele simptome în colic  

 
La fel ca i oamenii, caii au i ei diferite 

praguri de sensibilitate i manifest  durerea 
diferit.  

Unii sunt mai rezisten i ca al ii, la 
ace tia fiid mai greu de precizat ce anume 
doare i intensitatea durerii (figurile 21 i 
22).  

Ca regul , durerea care provine de la 
stomac sau intestine, adic  de la 
musculatura neted , este mai sever  decât 
cea provenit  de la musculatura striat  (23).  
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Figura 21. Autoasculta ie în colic  (20) 
 

 
 

Figura 22. Rostogoliri necontrolate în colic  (4) 
 

Simptomele sunt foarte diferite, de la 
aproape nesemnificative înso ite doar de un 
apetit capricios, la rostogoliri necontrolate i 
violente în timpul c rora calul se poate 

accidenta grav.  
Principalele simptoame care se pot 

observa în colici sunt (23, 35): 
 apetit capricios sau anorexie  
 privire spre abdomen 
 lovire cu copita 
 atitudine for at  în sta iune 
 pozi ie de urinare 
 ridicarea i lovirea cu coada 
 prefer  decubitul 
 refuzul deplas rii 
 tahicardie 
 tahipnee 
 diaree 
 tranzit intestinal abolit sau oprit 
 rostogoliri violente i necontrolate 

 
1.3.3. Examenul clinic 

 
În multe cazuri, pentru a putea examina 

animalul, medicul  veterinar este nevoit s  
administreze analgizate i tranchilizante ca 
prim  ac iune terapeutic .  

Dup  care în func ie de atitudinea i 
comportamentul calului se efectueaz  
urm toarele (Tabelul 1) (23): 

Tabelul 1 
Principalele investiga ii i parametrii clinici în colic  la cal 

 

Investiga ia Parametrii clinici 

Frecven ei cardiace 
 Frecven a cardiac  normal  este 28 - 40 contrac ii/min 
 Tachicardia sever , un semn grav când se asociaz  cu simptome de 
colic  

Frecven ei respiratorii  Frecven a respiratorie normal  este 8 -16 respira ii/min 
 Dureri intense stau la baza cre terii frecven ei respiratorii 

Temperaturii 
 Temperatura normal  este 37,5 - 38°C 
 Hipertermia sever  asociat  cu simptomele de colic  duce la 
suspicionarea unei peritonite sau enterite. 

Mucoaselor aparente 
 Culoarea normal  la cabaline este roz-pal. 
 În func ie de gravitatea afec iunii acestea pot fi ro ii (prognostic 
rezervat) sau cianotice (prognostic grav) 

Examenul transrectal 
 Se poate folosi pentru determinarea tipului de obstruc ie sau pentru a 
elibera rectul de o supraânc rcare cu nisip 
 Prin aceast  metod  se poate accesa doar treimea caudal  a 
abdomenului 
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2. Medica ia inflama iei i a colicilor 

 
2.1. Antiinflamatoarele 

 
Sunt substan e care fac parte din grupa 

analgezice – antipiretice - antiinflamatoare la 
care predomin  efectul antiinflamator. 

Comparativ cu antiinflamatoarele de tip 
steroidian acestea prezint  reac ii adverse 
mult mai terse.  

Primele substan e care au fost 
descoperite ca având un efect sigur i 
puternic au fost glucocorticoizii.  

Ac iunea acestor substan e include 
diminuarea elementelor fibroblastice i  a  
celulelor vasculare ale proceselor 
inflamatorii, prin reducerea concentra iei 
mediatorilor inflama iei, prin:  

 

 supresarea eliberarii de enzime 
lizozomale,  
 contracararea vasodilata iei i  
 reducerea tendin ei celulelor de a 
migra la locul leziunii.  

 

Astfel faza acut  a inflama iei este 
atenuat i nu se instituie faza cronic .  

Glucocorticoizii administra i în doze 
terapeutice conduc rapid la apari ia unei serii 
de efecte negative, din acest motiv, 
metodele alternative de control a variatelor 
manifest ri ale procesului inflamator au fost 
urm rite intens.  

Primele substan e antipiretice s-au 
sintetizat din încercarea de a furniza analogi 
ai fenolului i apoi în metodele chirurgicale 
aseptice, cazuri în care s-a dovedit a fi 
relativ lipsite de toxicitate, în cazul utilizarii 
interne.  

Aceasta descoperire i, în plus, 
încerc rile paralele de a g si o alternativ  
sintetic  pentru chinine, a dus la dezvoltarea 
familiei analgezicelor antipiretice non-
narcotice, al c ror mod de ac iune „sfideaz ” 
cercet rile efectuate chiar i în zilele 
noastre.  

În mod curent, interesul s-a concentrat 
mai mult asupra ac iunii antiinflamatoare a 
analgezicelor antipiretice decât asupra 
activit tii lor pur antipiretice, acest grup de 
substan e fiind redenumit ulterior ca: 
substan e antiinflamatoare nesteroidice.  

 

Având în vedere rolul major al 
prostaglandinelor ca mediatori ai r spunsului 
inflamator, al febrei i al percep iei durerii, i 
cunoscând activitatea antiinflamatorilor 
nesteroidici de a diminua produc ia 
prostaglandinelor s-a g sit explica ia unanim 
acceptat  a modului de ac iune al acestor 
substan e.  

 

Primele antipiretice sintetice au fost: 
 

 deriva ii acidului salicilic,  
 anilinei i  
 pirazolului (13, 30).  

 
2.1.1. Grupele majore de antiinflamatoare 

 
Datorit  diversit ii chimice, AINS au o 

gam  larg  de caracteristici farmacocinetice.  
Acestea posed  în principal urm toarele 

propriet i comune: 
 majoritatea sunt acizi organici slabi, 
 ele sunt bine absorbite de organism, 

iar furajelele influen eaz , 
biodisponibilitate într-o mic  m sur , 

 majoritatea sunt metabolizate într-o 
propor ie ridicat , 

 se elimin  în principal pe calea 
renal , îns  majoritatea intr i în 
circuitul enterohepatic, 

 majoritatea sunt iritante gastrice, 
procentul de iritare gastric  fiind 
propor ional cu doza. 

 
În Tabelul 2 sunt redate principalele 

grupele de antiinflamatorii cu posibile utiliz ri 
în medicina veterinar  (30). 
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Tabelul 2 
Principalele grupe de antiinflamatorii cu utiliz ri în medicina veterinar  

 

Antiinflamatoare nesteroidiene clasice  
(generatia I) 

Antiinflamatoare nesteroidiene 
inhibitoare selective sau specifice de 

COX 2 (generatia II) 

Acizi carboxilici Acizi enolici Blocante selective Blocante specifice: 

ruri de acid salicilic Pirazolone  meloxicam,  
 nimesulid 

 rofecoxib,  
 celecoxib,  
 parecoxib,  
 etoricoxib,  
 valdecoxib,  
 lumiracoxib 

 acid acetil salicilic,  
 diflunisal,  
 benorilat 

 fenilbutazon  

ruri de acizi carboheterociclici Oxicami 
 indometacin, 
 sulindac, 
 ionazolac, 
 ketorolac 

 piroxicam,  
 tenoxicam,  
 lornoxicam 

ruri de acid fenilacetic 
 diclofenac,  
 alclofenac 

ruri de acid propionic 
 ibuprofen,  
 flurbiprofen,  
 naproxen,  
 ketoprofen,  
 dexketoprofen,  
 flunixin  

ruri de acid fenamic 
 acid flufenamic,  
 acid mefenamic,  
 acid niflumic 
ruri de acid acetic 

 
2.1.1.1. Antiinflamatoarele deriva i de acid 

acetic 
 
Diclofenacul  
Se absoarbe rapid i complet din tubul 

digestiv i are un procent de metabolizare 
hepatic  de doar 50-52% (figura 21).  

Are o activitate antiinflamatoare eficace, 
inhib  COX1, în doze mai mici decât 
indometacinul.  

 

 
Figura 21. Diclofenacul 

 

Este disponibil sub form  de:  
 sare de potasiu (efect imediat) i: 
 sare de sodiu (efect retard). 

 

Se folose te în numeroase situa ii mai 
ales în cazuri de: 

 poliartrit  reumatoid ,  
 spondilartrit  anchilopoietic ,  
 artroze,  
 afect reumatic extraarticular, 
 criza de gut ;  
 inflama ii dureroase postoperator,  
 post-traumatic, 
 dup  extrac ii dentare, 
 inflama ii algice în sfera pelvin . 

Efectele adverse: cel mai frecvent se 
observ  grea , diaree, epigastralgii (mai 
ales la începutul tratamentului), sânger ri 
digestive minore; cefalee, ame eli; rareori 
afectarea ficatului cu cre terea 
transaminazelor, afectarea rinichiului; foarte 
rar reac ii anafilactoide (comune pentru toate 
antiinflamatoriile nesteroidiene).  

Supozitoarele pot provoaca uneori 
irita ie local , prurit, senza ie de arsur . 

Contraindica ii: ulcer gastroduodenal 
activ, sânger ri gastrointestinale, 

NH

Cl

Cl
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leucopenie, trombocitopenie, porfirie, 
pruden  în caz de antecedente ulceroase, 
boli cronice renale, în insuficien a hepatic ; 
pruden  în timpul gestatiei, nu se 
administreaz  în ultimul trimestru i la 
termen.  

Asocierea cu glucocorticoizi sau alte 
antiinflamatorii nesteroidiene cre te riscul 
sânger rilor digestive i al ulcerului; 
diclofenacul m re te concentra ia 
plasmatic  a litiului i a digoxinei (risc de 
reac ii toxice), favorizeaz  re inerea 
potasiului sub influen a spironolactonei, 
mic oreaz  efectul furosemidului i al 
medica iei antihipertensive. 

 

Sulindacul 
Se utilizeaza în tratamentul inflama iilor 

acute i cronice, este un pro-medicament 
derivat sulfinylinilic care este transformat în 
organism la antiinflamatoare nesteroidiene 
active (figura 22). 

 
Figura 22. Sulindacul 

 

Mai precis, acesta este convertit de 
tre enzimele hepatice la sulfurat care este 

excretat în bil i mai apoi se absoarbe în 
intestin.  

Acest lucru va men ine un nivel constant 
în sange i reduce efectele adverse gastro-
intestinale. 

 
Indometacina 
Este un antiinflamator puternic i un 

inhibitor activ al ciclooxigenazei in vitro 
(figura 23).  

Efectele adverse sunt cel mai adesea 
cefalee, diaree, discrazii ale sângelui, iar la 

câine are efect ulcerogenic mai puternic 
decât alte antiinflamatorii nesteroidiene.  
 

 
 

Figura 23. Indometacina 
 

2.1.1.2. Antiinflamatoarele deriva i de  
acid propionic 

 
Ibuprofenul 
Este un medicament antiinflamator 

nesteroidian, analgezic i antipiretic i un 
antiagregant plachetar (de trombocite), 
asem tor cu aspirina (figura 24).  

De re inut c  furajele încetinesc 
absorb ia, dar nu afecteaz  cantitatea de 
medicament absorbit   

Se foloseste în scop analgezic în 
durerea u oar i moderat  ,reumatism 
degenerativ i inflamator, suferin e disco-
vertebrale, reumatism extraarticular.  

Reac iile adverse: grea , vom , 
epigastralgii, diaree, erup ii, prurit, cefalee, 
ame eli, anxietate.  

Este contraindicat în caz de ulcer 
gastric i duodenal, hepatite, angioedem, 
gesta ie. 

 

 
Figura 24. Ibuprofen 

 

Flurbiprofenul 
Este un antiinflamator care inhib  

sinteza de PG, antagonizeaz  vasodilata ia 
leucocitoza i permebilitatea vascular .  

Mai mult de 99% se leag  de proteinele 
plasmatice, iar peste 70% este excretat prin 
urin  (figura 25).  
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Figura 25. Flurbiprofenul 

Se folose te frecvent în osteoartrite.  
 

Ketoprofenul  
este un antiinflamator nonsteroidian 

care se distinge prin activitatea sa 
antiinflamatorie, analgezic i antipiretic . 
Inhib  sinteza prostaglandinelor i 
agregarea plachetar  (figura 26). 

Se folose te în tratamentul simptomatic 
al reumatismului inflamator în puseu acut, în 
special poliartrita reumatoid , spondilita 
anchilozant ., tratamentul simptomatic al 
puseelor acute în artroze (coxartroze, 
gonartroze) dureri acute posttraumatice.  

Reac iile adverse: grea , v rs turi, 
constipa ie sau diaree, cefalee, vertij.  

Contraindica ii: ulcer gastroduodenal, 
insuficienta hepatici, insuficienta renal , 
gesta ie si este contraindicat total în ultimul 
trimestru al sarcinii, datorita riscului de 
toxicitate cardiopulmonar i renal  pentru 

t (comun  tuturor preparatelor inhibitoare 
de prostaglandine). 
 

 
Figura 26. Ketoprofen 

 
Naproxenul 
Este un bun analgezic, antipiretic, i 

antiinflamator care necesit  dou  
administrari pe zi, datorit  timpului de 
injumat ire de 4h; se utilizeaz  în 
afec iunile esuturilor moi (figura 27).  

Se utilizeaz  pe scara larg  în medicina 
veterinar  dar nu este înc  disponibil în uzul 
veterinar larg, se comercializeaz  sub form  
de granule destinate administr rii la 
cabaline.  

Este foarte toxic pentru utilizare la caini, 
în special la rasa Beagle. 

 

 
Figura 27. Naproxenul 

 
Flunixin meglumina 
Flunixina este un puternic inhibitor a 

ciclooxigenazei (figura 28).  
Este de asemenea un puternic 

antiinflamator, antipiretic i analgezic, este 
rapid absorbit dup  administrarea oral , cu o 
biodisponibilitate medie de 80% i nivelurile 
serice de vârf în 30 de minute.  

Debutul ac iunii este, în general, în 
termen de 2 ore; r spunsul de vârf are loc 
între 12-16 ore i timpul de ac iune dureaz  
pân  la 36 de ore. 
 

 
Figura 28. Flunixin meglumina 

 

Flunixina nu modific  intr-un mod 
apreciabil motilitatea gastrointestinala la cai 
i ar putea îmbun i hemodinamica la 

animalele cu oc septic. Din acest 
considerent, în Statele Unite, este aprobat 
pentru utilizarea la cabaline i bovine. Cu 
toate acestea, este aprobat pentru utilizarea 
la câini în alte ri. 

Indica iile aprobate pentru utilizarea la 
cal sunt pentru ameliorarea inflama iei i 
durerii asociate cu tulbur ri musculo-
scheletice i atenuarea durerii viscerale 
asociate cu colici la cal.  

La bovine este aprobat pentru controlul 
de febr  asociat  cu boli respiratorii bovine 
i endotoxemia, i pentru controlul 

inflama iei în endotoxemie. 
Indica ii: 
 diaree, oc, colic , boli respiratorii, i 
boli oftalmologice i chirurgie 
general ;  
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 la câini: discopatii, artrita, accident 
vascular cerebral de c ldur , diaree, 
inflamatii oftalmologice, oc, pre-, post 
i general, în chirurgia oftalmic , i 

tratamentul infec iei cu parvovirus;  
 la bovine: boli acute respiratorii, 
mastite coliforme, oc endotoxic, 
durere, diaree;  
 la suine: agalaxia / hipogalaxia, 
tulburari locomotorii, i diaree purcei.  

Contraindicat în: ulcer gastric, 
insuficien a renal  sau hepatic , boli 
hematologice, este contraindicat  
administrarea intr- arterial deoarece poate 
stimula sistemul nervos central (simptome 
de isterie). 

 
2.1.1.3. Antiinflamatoarele deriva i de acizi 

aril-antranilic (fenama ii) 
 

Acidul mefenamic  
Are propriet i antiinflamatorii, 

analgezice i antipiretice, inhib  sinteza 
prostaglandinelor, inclusiv a PGF 2a de la 
nivelul musculaturii netede (figura 29).  

Difuzeaz  mai întâi în ficat i rinichi i 
traverseaz  de asemenea bariera 
placentar , timpul de injumatatire este de 3-
4 ore.  

Se foloseste în tratamentul artritelor 
reumatoide, spondilite anchilozante, dureri 
dentare, dureri postoperatorii, metroragii 
datorate unor disfunc ii hormonale, când nu 
exist  dereglari organice. 

 

 
Figura 29. Acidul mefenamic 

 
Cele mai des întâlnite reac ii adverse 

sunt: dispepsii, dureri de cap, diaree, dureri 
abdominale, vertij.  

Reac ii adverse: extrem de rar s-au 
semnalat: ulcer peptic, hemoragii la nivelul 

tractului gastrointestinal, deregl ri vizuale i 
nervoase, nefrite intersti iale; disfunc ii 
hematologice (anemie hemolitic  autoimun , 
neutropenie, hipoplazia m duvei osoase, 
trombocitopenie); pancreatite, convulsii 
epileptice, biliurie. Toate aceste simptome 
dispar la întreruperea medica iei. 

 

Acidul niflumic 
Antiinflamator-analgezic cu ac iune 

antiinflamatoare i analgezic  bine 
determinat  (figura 30).  

Se folose te cel mai frecvent în 
artropatii inflamatorii (poliartrit  reumatoid ), 
artropatii degenerative ale coloanei 
vertebrale i artropatii periferice (tratament 
de scurt  perioad ), gut , dureri traumatice, 
tromboflebite, afec iuni inflamatorii din sfera 
ORL i ginecologie.  

Contraindica ii: ulcere gastrice i chiar 
ulcere gastrice în antecedente, alte tulbur ri 
organice ale sistemului gastrointestinal sau 
hemoragii, tulbur ri hematologice sau 
insuficien a hepatic , i renal .  

Efectele secundare care se pot fi 
înregistrate sunt: grea a, diare, scaderea 
valorilor hematocritului, agranulocitoza i 
nefropatiile. 
 

  
 

Figura 30. Acidul niflumic 
 

2.1.1.4. Antiinflamatoarele de tip oxicamic 
 

Piroxicamul 
Este un antiinflamator eficient 

nesteroidian (figura 31). 
Este un analgezic, antipiretic, 

antireumatic eficace cu efect durabil (este 
suficient  o singura doz /zi), efectele sunt 
atribuite inhib rii ciclooxigenazei i 
diminu rii chimiotaxiei leucocitare;  

Se elimin  în form  neschimbat i ca 
metabol i în urina i fecale. Este indicat în 
poliartrita reumatoid , osteoartrit , spondilita 
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anchilozant , afec iuni musculo-scheletice 
acute, criza de gut .  

Efecte adverse: irita ie a mucoasei 
digestive, stomatit , anorexie, grea , 
ulcera ii i sânger ri gastrointestinale (mai 
ales pentru tratament prelungit cu doze 
mari), tulbur ri vizuale, prurit i erup ii 
cutanate cre terea creatininemiei i 
afectarea rinichiului, cre terea 
transaminazelor; trombocitopenie, 
leucopenie i eozinofilie, epistaxis.  
 

  
 

Figura 31. Piroxicam 
 

Tenoxicamul i Lornoxicamul: 
Antiinflamatorii nesteroidiene analgezice 

i antipiretice, din genera ia a II-a, eficiente 
în combaterea agreg rii plachetelor 
sanguine (figurile 32 i 33).  

 

Tenoxicamul  
Este un puternic inhibitor al biosintezei 

prostaglandinelor, in vitro cât i in vivo.  
Se absoarbe aproape complet pe cale 

oral , are procent de legare de proteinele 
plasmatice 99% i p trunde relativ bine în 
lichidul sinovial (ins  lent).  

Indicatii: terapia simptomatic  a 
afec iunilor reumatice inflamatorii dureroase 
i degenerative, artrita reumatoid , 

osteoartrit , spondilartrita anchilozant , 
tendinit , bursit , periartrit , sciatic , 
lumbago, coxartroz , criz  de gut ;  

Efectele adverse: este relativ bine 
suportat, reac iile adverse care apar sunt de 
natur  gastrointestinal , constipa ie, diaree, 
cefalee. Mai pot aparea dermatoze, edeme 

oare, sc derea hemoglobinemiei.  
Contraindica ii: ulcer gastroduodenal 

sau alte afec iuni gastrice, insuficien  
renala. 
 

 
 

Figura 32.Tenoxicam 
 
Lornoxicamul 
Este un analgezic i un antireumatic, 

ac ioneaz  rapid, fiind absorbit de tractul 
gastro-intestinal, se elimin  pe cale renal  în 
propor ie de 30 - 60%.  

Se foloseste in tratarea durerilor de 
intensitate medie i puternic , pentru dureri 
articulare, reumatismale i artroze.  

Efectele secundare: dureri gastrice, 
diaree, indigestie, cefalee, gastrite, reflux 
gastro-esofagian, hemoragii gastro-
intestinale, gastralgii, icter, edeme, crampe 
musculare, tremor.  

Este contraindicat în hemoragii gastro-
intestinale acute, ulcere gastrice sau 
duodenale; defecte de hemocitogenez ; 
gesta ie, lacta ie.  

Interac iuni cu: anticoagulantele; 
antidiabeticele; alte analgezice sau 
antiinflamatoriile diureticele; cu metotrexatul 
(de baz  în cazuri de poliartrit  cronic ); cu 
cimetidina (împotriva ulcerului gastro-
intestinal); cu digoxina (medicament 
împotriva insuficien ei cardiace). 

 

  
 

Figura 33. Lornoxicam 
 

Meloxicamul 
Are propriet i antiinflamatoare, 

analgezice i antipiretice (figura 34). 
Mecanismul, comun pentru toate 

efectele, se datoreaz  capacit ii 
meloxicamului de a inhiba biosinteza 
prostaglandinelor.  

OH

NH

O

N

S

O O

CH3

N

CH3S

S NH

O O

O

NN

OH

H

CH3S

S NH

O O

O

NN

OH

Cl



Romeo T. Cristina                                                                                                                            Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                           Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

51 
 

Studiile clinice au demonstrat o 
inciden  sc zut  a efectelor secundare 
gastrointestinale (inclusiv a perfora iilor, 
ulcera iilor i sânger rilor) la dozele 
recomandate de meloxicam, decât la cele 
ale antiinflamatoarelor standard.  

Este un antiinflamator indicat pentru 
tratamentul simptomatic al artritei 
reumatoide, tratamentul simptomatic al 
osteoartritelor dureroase (artroze, boli 
degenerative ale articula iilor), alte st ri 
inflamatorii. 

  
 

Figura 34. Meloxicam 
 

Efecte secundare: dispepsie, grea , 
vom , dureri abdominale, constipa ie, 
diaree, esofagit , ulcer gastrointestinal, 
sânger ri gastrointestinale, anemie, tulbur ri 
ale valorilor sanguine, inclusiv ale 
leucocitelor, leucopenie, trombocitopenie, 
prurit, stomatit , urticarie, fotosensibilitate, 
edem, cre terea tensiunii arteriale.  

Contraindica ii: hipersensibilitate la 
meloxicam sau orice excipient al 
medicamentului, ulcer peptic, insuficien  
hepatic , insuficien  renal , gesta ie, 
lacta ie.  

Este posibil  sensibilitatea încruci at  
cu acidul acetilsalicilic sau cu alte 
antiinflamatoare (16). 
 

2.1.1.5. Antiinflamatoare de tip 
butilpirazolidinic 

 
Fenilbutazona 
Este un antiinflamator clasic eficient dar 

cu un efect analgezic redus (figura 35). 
Inhib  ciclooxigenaza, are capacitate de 

a lega i de a elimina oxigenul toxic, se 

distinge prin ac iunea sa puternic 
antiinflamatoare prin capacitatea sa de a 
interfera sinteza prostaglandinelor; mare te 
eliminarea acidului uric astfel are o ac iune 
important  în tratamentul gutei. 

La cabaline reac iile adverse sunt 
edemul, eroziunile mucoasei orale, 
ulcera iile intestinului, necroza venelor 
hepatice.  

La câine au fost semnalate ulcera ii 
gastrointestinale, hemoragii, staz  biliar , 
afectarea tubilor proximali. Se folose te în 
principal pentru tratamentul simptomelor 
durerilor musculare, oasoase, articulare. 
 

  
Figura 35. Fenilbutazona 

 
2.1.1.6. Antiinflamatoare de tip COXIB 

 
Celecoxibul  
Este un inhibitor selectiv la COX2 

(figura 36). 
Este bine absorbit pe cale digestiv  la 

doze de 200-300mg/zi. Legarea de 
proteinele plasmatice este de circa 97%.  

Activitatea e datorat  medicamentului i 
nu metaboli ilor s i. Este metabolizat la nivel 
hepatic de c tre CYP2C9, prin hidroxilare, 
oxidare i o mic  parte prin glucuronidare.  

Dup  unii autori, nivelurile celecoxibului 
pot fi crescute de c tre inhibitorii specifici 
(fluconazol, fluvastatin, etc.) de i nu exist  
date certe care s  sus in  aceast fapt. 
 

  
Figura 36. Celecoxibul 
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Celecoxibul inhib  CYP2D6 i astfel 
poate afecta concentra iile serice ale unor 
antideprimante, antifungice, antipsihotice, 
analgezice i -blocante.  

Este frecvent utilizat ca analgezic.  
Efecte adverse: diaree, anemie, edeme, 

hipertensiune arteriala, faringit , sinuzit , 
infec ii ale tractului respirator, cre terea 
creatinemiei i uremiei, hiperpotasemie.  

Este contraindicat în edeme, reac ii 
alergice la antiinflamatorii, ulcer gastro-
duodenal, insuficien a cardiac  (19). 
 

Rofecoxibul  
Antiinflamator nesteroidian, care inhib  

izoforma COX2, fapt ce ar explica riscul 
crescut de boli cardiovasculare; COX 2 este 
implicat  în sinteza deprostaglandine, iar 
inhibarea acesteia duce la sc derea 
produc iei de prostaglandine în celule 
endoteliale i care conduce la vasodilatare.  

A fost retras de pe piata pe data de 30 
Sept. 2004 datorit  efectelor secundare 
cardiovasculare majore (39). 

 
Parecoxibul  
Este un subprodus al valdecoxibului, 

fiind ca i acesta un inhibitor din clasa 
antiinflamatoarelor nesteroidiene, a coxibilor, 
cu o poten  analgezic  de circa 20 ori mai 
mare decât a ketorolacului (Figura 37).  

Se administreaz  numai pe cale 
injectabil .  

În studiile efectuate, parecoxibul, la 
concentra ii de 20-40 mg, a demonstrat 
efecte analgezice mai puternice versus 
placebo sau morfina 4 mg i similar  cu 300 
mg ketorolac administrat intravenos.  

Parecoxibul administrat a determinat 
eroziuni gastrointestinale mai pronun ate 
comparativ cu ketorolac.  

Efecte adverse: edeme periferice, 
tulbur ri ale tensiunii arteriale, dispepsie, 
agita ie, insomnie, faringit , prurit (19). 

Contraindica ii: bronhospasm în 
antecedente, polipoz  nazal , 
hipersensibilitate, insuficien  hepatic , 

insuficien  cardiac  congestiv , ulcer 
gastro-duodenal, gesta ie. 
 

 
 

Figura 37. Parecoxib 
 

Valdecoxibul 
Medicament din clasa coxibilor, utilizat 

în tratamentul osteoartritei, artritei 
reumatoide i a durerilor osoase.  

Efectele adverse a valdecoxibului sunt 
acelea i cam i pentru rofecoxib, adic  
posibilitatea de a induce stop cardiac.  

Produsul medicamentos Bextra, a fost 
retras din circula ie în anul 2005 datorit  
posibilit ii crescute de a induce stop 
cardiac. 

 

2.1.2. Metamizolul – activitatea 
farmacologic  

 
Metamizolul sodium  
Este un analgezic i antipiretic foarte 

puternic, se comercializeaz  sub denumirea: 
Algozone, Algocalmin, Analgin, Dipiridona, 
Novalgin sau Neo-Melubrina.  

A fost sintetizat prima oara de compania 
germana Hoechst în 1920 i produc ia a 
inceput în 1922 fiind disponibil în întreaga 
lume pana în 1970 cand s-a descoperit c  
substan a activ  prezint  un risc crescut de 
agranulocitoz , care poate fi fatal .  

Astfel, multe ri au interzis sau au 
restric ionat utilizarea acestei substan e, alte 
îns  au continuat s  o utilizeze pe scara 
larga. 

Risc de agranulocitoz : Anthony Wong 
de la Universitatea din Sao Paulo a publicat 
în revista ‘World Health Organization’ un 
studiu recent realizat în care s-a dovedit c  
metamizolul produce agranulocitoz  la aprox 
1% din cazurile tratate.  
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Nu este o rata mare comparativ cu alte 
substante active, de exemplu clozapine, 
care prezint  un risc de 50 de ori mai mare 
de agranulocitoz . Cu toate acestea, se 
consider  c  riscul de agranulocitoz  este 
mai mare i sunt disponibile alte substan e 
mult mai sigure: acidul acetil salicilic i 
ibuprofenul (9).  

În 1998, Andrade i colaboratorii, au 
studiat cazurile epidemiologice între anii 
1975-1995 (mortalitate, agranulocitoz , 
anemie aplastic , oc anafilactic, complica ii 
gastro-intestinale), din care au concluzionat: 

• 592 de cazuri produse de diclofenac 
• 185 de cazuri produse de aspirin  
•   25 de cazuri produse de metamizol 
•   20 de cazuri produse de paracetamol 
Un alt studiu important publicat în 

Suedia în 2002 a estimat c  riscul este mai 
mare cu aproximativ 80-100 de ori decât a 
estimat doctorul Wong. Actual, se consider  

 metamizolul produce agranulocitoz  la un 
pacient din 1400 de pacienti trata i. 

Efectul antipiretic: un studiu efectuat în 
mai multe ri pe 555 de copii a ar tat c  are 
o ac iune antipiretic  mai eficient  decât 
paracetamolul sau ibuprofenul; 

Disponibilitatea în întreaga lume: prima 
oara a fost interzis în 1974 în Suedia apoi în 
1977 în Statele Unite ale Americii urmând în 
Japonia, Australia, Iran, i mai multe ri 
europene.  

În aceste ri se mai folose te rar în 
domeniul medicinii veterinare. 

În Germania, Ungaria, Italia, Portugalia 
i Spania se comercializeaz  doar pe baza 

de re eta. Companiile farmaceutice Hoechst 
i Merck mai produc medicamente care 

con in metamizol.  
În ri ca Brazilia, Bulgaria, Egipt, India, 

Israel, Macedonia, Mexic, Polonia, Romania, 
Rusia, Spania, Turcia, metamizolul este 
disponibil i este unul dintre cele mai 
populare analgezice.  

De exemplu în Rusia 80% din 
medicamentele cu efect analgezic con in 
metamizol i doar o mic  propor ie de 2,5%, 
con in ibuprofen. 

În Israel, metamizolul este înc , prima 
op iune ca analgezic în spitale. 

 

În Romania, începând din 1 aprilie 2011 
s-a interzis comercializarea medicamentelor 
care con in metamizol pentru subiec i umani.  

 

În Brazilia, în prospect se men ioneaz  
 se evite folosirea la persoanelor sub 19 

ani i include informa ii referitoare la 
detectarea primelor semne clinice de 
agranulocitoz  pentru a ini ia tratamentul cat 
mai repede posibil.  

Persoanele sub 19 ani sunt trata i 
pentru efect antipiretic cu aspirin , 
paracetamol, ibuprofen.  

Cu toate acestea, este foarte des folosit 
de adul i, astfel în 2008 compania Sanofi-
Avensis a lansat o versiune noua de 
medica ie- tablete cu 1g de metamizol 
(500mg ini ial) tot sub denumirea de 
Novalgin. 
 

  
Figura 38. Metamizolul  

 

Este: 2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-
phenyl-1H-pyrazol-4-yl-lul. 

 

 Formula chimic : C13H16N3NaO4S 
 Greutatea molecular : 333,337g/mol 
 Excre ie: renal  
 Timp de injumata ire: 3-4 ore 
 Administrare: oral, parenteral 

 

Mecanismul farmacologic: posed  o 
activitate analgezic i antipiretic  puternic  
i o activitate antiinflamatoare moderat .  

Activitatea analgezic i antipiretic  se 
datoreaz  mecanismului de blocare a 
sintezei de prostaglandine D i E.  

Totodata stimuleaza eliberarea de beta 
endorfine care au o ac iune analgezic  
asupra durerilor viscerale.  

Are o ac iune spamolitic  asupra 
esutului muscular neted din ficat, tractul 

urinar i uter. 
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Contraindica ii: deficient  de glucozo-6-
fosfat dehidrogenaz , boli cronice renale, 
boli cronice hepatice, anemie aplastic , 
agranulocitoz , gesta ie;  

Reac ii adverse posibile: tratament timp 
îndelungat poate produce agranulocitoz , 
leucopenie, trombocitopenie, proteinurie, 
nefrita intersti ial , oc anfilactic (9, 30). 
 
Denumiri comerciale în lume 
 
Argentina:Novalgina 
Austria: Novalgin, Inalgon Neu 
Barbados: Baralgin, Baralgin M 
Bosnia:  Analgin, Bosalgin 
Brazilia:  Novalgina, Dorflex, Neosaldina, Sedalgina, 
Doridina, Migranette 
Bulgaria: Analgin, Proalgin, Hexalgin, Benalgin  
Croatia:  Analgin 
Finlanda: Litalgin (combinat cu pitophenone) 
Germania: Novalgin, Analgin, Berlosin, Metalgin,  
Ungaria: Algopyrin, Novalgin, Novamid, Panalgorin.  
India:  Novalgin 
Indonezia: Proneuron (combinat cu diazepam) 

Israel:  Optalgin, V-DALGIN 
Italia:  Novalgina 
Macedonia: Analgin, Jakagin, Novalgetol, Refalgin 
Polonia:  Pyralgina, Pyralginum, Pyralgin, Pyrahexal.  
Portugalia: Nolotil 
Romania: Algocalmin, Algozone, Nevralgin, 
Novocalmin, Piafen 
Rusia:  Analgin, Baralgin, Spazmalgon, Tempalgin  
Slovacia: Novalgin, Algifen (combinat cu pitophenone) 
Slovenia: Analgin 
Serbia:  Analgin, Baralgin M, Novalgetol 
Spania:  Nolotil, Neo Melubrina, Dolemicin, Lasain,  
Suedia:  Vetalgin, Novalgin 
 

2.1.3. Obiectivele în tratamentul în colici 
 

Tratamentul va viza mai multe obiective 
iar atitudinea terapeutic  va fi modulat  în 
func ie de diagnostic, fie prezumtiv, fie cert 
(28). 

În toate situa iile medicii veterinari 
trebuie s  aib  în vedere câteva linii 
principale (Tabelul 3). 

Tabelul 3 
Linii directoare în managementul terapiei colicilor 

 

Nr. 
crt. Activitatea Mijlocul 

1 Calmarea durerii 

se poate realiza prin administrare intra venoas  de Vetalgin 
(metamizol sodic), sau Cronyxin (fluixin meglumin). Tranchilizantele 
se recomand  a fi utilizate cu pruden , în special cele cu efect 
vasodilatator (fenotiazinice) care pot provoca un colaps vascular. 

2 Repermeabilizarea 
tractului gastrointestinal 

se poate face prin sondaj naso-esofaringian cu administrarea de 
purgative uleioase (ulei de parafin )(nu saline!) dac  diagnosticul 
este cert. 

3 Reechilibrarea  
hidro-electrolitic  

se va face cu solu ii poli-ionice i glucozate (bicarbonat de sodiu, 
hidrocortizon hemisuccinat) în volume mari. 

4 Interven ia  
chirurgical  în func ie de diagnostic, când se impune, în situa iie de urgen . 

 
3. Contributii proprii în terapia colicii  

la cabaline 
 
Rezultatele ob inute mai jos fac parte din 
lucrarea de diplom  a domnului Adrian Gurban 
– Marcu, student al promo iei 2011, la disciplina 
de farmacologie veterinar , actualmente medic 
veterinar în Skane Suedia. 

 
3.1. Scopul studiului 

 
Frecven a tot mai crescut  a cazurilor 

de colic  a determinat interesul nostru 
pentru studierea comparativ  a efectelor 
ob inute prin folosirea a dou  preparate 
utilizate în mod frecvent de speciali tii 

veterinari din teren. Cele dou  preparate 
folosite comparativ în acest caz au fost cu 
dou  produse pentru uzul veterinar moderne 
i anume: Vetalgin un analgezic produs de 

Intervet i Cronyxin un NSAID produs de 
Ceva Animal Health. 

 
 

Vetalgin® vet 
 

Descrierea produsului: 
Vetalginul este produs de Farmavet i 

are ca substan  activ  Metamizolul, 1 ml 
solu ie injectabil  con inând 500 mg de 
metamizol-natrium-monohidrat.  
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Produsul se folose te ca analgezic i 
antiinflamator, cu efecte spasmolitice i 
antipiretice la cabaline, taurine, suine i 
canide.  

 
 

Doza i modul de administrare la 
cabaline este de 20-50 mg /kg corp, 
intravenos. La taurine i canide se accept  
i administrarea intra muscular .  

Indica ii: Pentru a se folosi în cazuri de 
dureri i spasmuri ale musculaturii netede, în 
special musculaturii aparatului digestiv în 
timpul colicilor i a obstruc iilor spastice a 
esofagului.  

Este eficient i în cazuri de hipotermie 
asociate cu mastite grave sau sindrom MMA 
(mastit  - mamit  - agalaxie).  

Se folose te eficient în dureri articulare 
i musculare, nevralgii i tenovaginite. Este 

indicat i în mioglobinuria paralitic  a 
cabalinelor.  

Administrarea intravenoas  este 
preferat  fa  de cea intramuscular !  

Aceasta trebuie efectuat  lent pentru a 
preveni riscul instal rii unui oc anafilactic 
(extrem de rar). 

Contraindica ii: a nu se administra la 
pisici! 

Administrare subcutan  nu este indicat  
deoarece poate provoca reac ii iritative la 
nivel locale. Administrarea la animale cu 
tulbur ri ale hematopoezei este de 
asemenea contraindicat .  

Administrarea clorpromazinei odat  cu 
Vetalgin va rezulta într-o hipotermie grav . 

Efecte adverse: 
În cazuri extrem de rare poate duce la 

agranulocitoz  sau granulopenie, o 
afec iune caracterizat  prin leucopenie. 

Cronyxin® vet 

 
 

Descrierea produsului: Cronyxinul este 
produs de Ceva Animal Health i 1 ml 
solu ie injectabil  con ine 50 mg de 
meglumin flunixin . Flunixinul este un 
NSAID i face parte din grupa fenama ilor.  

Efectele analgezice cu propriet ile 
antiinflamatorii i antipiretice sunt date de 
interac iunea fenama ilor cu oxigenaza 
ciclic  care determin  inhibi ia sintezei de 
prostaglandine.  

Indica ii: Cronyxin este eficient în cazul 
durerilor musculare, spasmului mu chilor 
netezi din tractul gastrointerstinal, canale 
biliare i aparatul urogenital. Este 
recomandat a fii utilizat la cabaline i taurine 
în afec iuni care sunt acompaniate de dureri 
abdominale, provocate adesea de spasmul 
musculaturii netede gastro - intestinale. 
Tratamentul poate fi curativ sau simptomatic 
în urm toarele afec iuni: gastrointestinale 
(spasm esofagian, ileus spasmolitic, dilata ie 
gastric ), urinare (urolitiaz , spasmul vezici 
urinare), ginecologice (prolapsul vaginal, 
torsiunea uterin , contrac ii premature).  

Contraindica ii: A nu se administra la 
animale cu afec iuni cardiace, hepatice, 
renale sau la cele predispuse la ulcere 
gastrointestinale. La fel, este contraindicat la 
indivizi cu disfunc ii hematologice care au 
tendin e de sânger ri prelungite sau 
coagul ri întârziate.  

La tratarea animalelor b trâne sau cele 
mai tinere de ase s pt mâni este necesar  
reducerea dozei. Trebuie evitat  tratarea 
animalelor deshidratate i cele hipotensive 
datorit  riscului crescut de toxicitate renal .  

Efecte adverse: 
Utilizarea substan elor NSAID de lung  

durat  poate duce la irita ii gastrointestinale 
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sau chiar cazuri grave de ulcere. Au fost 
raportate cazuri rare de reac ii de tip 
anafilactic. 

Posologie: 
Cronyxin se poate administra 

intramuscular sau intravenos, calea 
intravenoas  fiid de preferat pentru a evita 
irita ii i tumefac ii locale.  

Doza recomandat  este de 1 ml 
Cronyxin (1,1 mg flunixin) /45 kg corp o dat  
pe zi. Tratamentul se poate repeta cinci zile 
la rând. 

 
Perioada de studiu a  fost  de  un  an  i  

jum tate, între Octombrie 2010 i Aprilie 
2011, timp în care sau tratat 21 de cai din 
gospod rii private. 

 
3.2. Materiale i metode 

 
3.2.1. Protocolul de lucru 

 
La aproximativ 50% din cazuri a fost 

necesar  administrarea de tranchilizante (cu 
Domosedan) înaintea efectu rii examenului 
clinic (foto 1 i 2).  
 

 

 
 

Foto 1 i 2. Întâmpinarea calului i controlul 
mucuaselor aparente 

S-au urm rit urm torii parametri clinici: 
 

- frecven  cardiac i respiratorie 
- mucoase aparente i temperatur  
- zgomote intestinale 
- examen transrectal 
 

În 3 din cazuri sa administrat ulei de 
parafin  cu ajutorul sondei naso-esofagiene 
pentru a facilita tranzitul gastro – intestinal 
(foto 3 i 4).  

La majoritatea cazurilor, cele cu tranzit 
intestinal abolit, sa efectuat examen 
transrectal iar la 4 din acestea sa eliminat 
cantit i semnificative de nisip (foto 6). 

 

 

 
 

Foto 3 i 4. Controlul frecven ei cardiace i a 
zgomotelor intestinale 

 
3.2.2. Tratamentele 

 
Din 23 de cazuri întâlnite pe durata de 

un an i jum tate:  
 13 cai au fost trata i cu Cronyxin iar  
 10 au fost trata i cu Vetalgin (foto 5). 

 
Pentru ambele substan e 

medicamentoase s-a folosit doza maxim 
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admis i în plus, repetarea tratamentului în 
unele cazuri. Toate tratamentele au fost 
administrate intravenos în vena jugular .  
 

 

 
 

Foto 5 i 6. Administrarea de analgezic i examenul 
transrectal 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Rezultate 
 

În tabelele 4 i 5, precum i în figura 1. 
sunt prezentate datele ob inute în cele 23 de 
cazuri tratate.  

În figur  se poate observa c  timpul 
necesar pân  la ameliorarea simptomelor de 
colic  este mai scurt în cazul animalelor 
tratate cu Cronyxin comparativ cu Vetalgin. 

Media temporal  a revenirii totale, adic  
absen a oric rui semn de colic  în cazul  

Cronyxinului a fost de: 17,12 minute, 
comparativ cu  

Vetalginul, unde media a fost de: 69,5 
minute. 
 

 
 
 

 
 

Figura 1. Evolu iile temporale ale vindec rii în cazurile de colic  studiate 
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Tabelul 4 
Cazurile tratate cu Cronyxin 

 

 
 

Tabelul 5 
Cazurile tratate cu Vetalgin 

 

 
 



Romeo T. Cristina                                                                                                                            Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                           Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

59 
 

3.4. Discu ii 
 

3.4.1. Managementul colicii – 
 linii directoare pentru practicieni 

 
Managementul clinic al colicilor este 

complet diferit de managementul multor altor 
sindrome clinice. În cazul colicii, obiectivul 
principal nu este cel de-a stabili un 
diagnostic clinic definitiv, ci de a lua o 
decizie terapeutic  de urgen  c tre 
celiotomie exploratorie sau medica ie.  

i în cazul experrimentului nostru 
accentul a fost pus pe eficien a interven iei 
rapide, datorit  faptului c  nu am beneficiat 
de date suficiente, care s  înt reasc  un 
diagnostic clinic absolut cert în leg tur  cu 
cauza intim  a declan rii colicilor întâlnite, 
ci doar semnele general recunoscute i 
acceptate ale procesului. De aceea putem 
spune c  unul din medicamente este 
superior celuilalt datorit  reac iei de healing, 

surabil  în timp, a animalelor. 
Pentru reu ita interven iei, medicul 

veterinar este nevoit s  adune cât mai multe 
informa ii despre istoricul clinic al animalului, 
datele examenului fizic i clinico-patologic.  

Prin coroborarea acestor date medicul 
trebuie s  clasifice cauza colicii (dac  este 
determinat  de afec iuni obstructive sau 
ischemice, rezolvabile chirurgical sau dac  
se poate institui un tratament 
medicamentos) (35, 7). 

Întotdeauna, timpul necesar pentru a lua 
decizia interven iei este determinant  pentru 
bun starea animalului. Întârzierea unei 
interven ii la un animal cu colic , duce 
întotdeauna la agravarea ocului indus de 
endotoxinele care traverseaz  mucoasa 
intestinal  lezionat , sfâr induse cel mai 
adesea cu moartea (18, 26). 

Dintre parametrii ob inu i la examenul 
clinic, frecven a cardiac  are valoarea cea 
mai valoroas  în stabilirea unei proceduri 
terapeutice în condi ii de teren.  

Aceasta este oglinda st rii cardio-
vasculare a pacientului.  

Frecven a cardiac  este considerat  ca 
cel mai sigur indicator de opera ie i 
supravie uire a animalului.  

În Tabelul 6 sunt prezentate cîteva linii 
directoare despre corela ia:  

- istoricul clinic al animalului - riscul de 
colic , care ar trebui analizate a putea lua o 
decizie cât mai corect  (35, 43). Acest 
paramentru este indicat a se ob ine înainte 
de administrarea analgezicelor pentru a 
evita modific ri nedorite (43, 44).  

În Tabelul 7 sunt prezentate principalele 
indica ii pentru luarea hot rârii de interven ie 
chirurgical  în func ie de semne clinice 
caracteristice (35).  

 
Tabelul 6 

Corela ia: istoric clinic al animalului / riscul de 
colic  

 

Istoricul 
animalului Risc de colic  

Furajare 
Schimb ri bru te a ra iei,  
Exces de concentrate,  
Ra ii rare i abundente,  

unat îndelungat 
Împrejurimi, 

habitus 
Timp îndelungat în box ,  
Acces insuficient la ap  

Antrenament Antrenamente epuizante 

Profilaxie Îngrijirea denti iei 
Tratamente antiparazitare 

Tratamente Administrarea îndelungat  de 
antiinflamatorii nesteroide 

Colici 
recurente Tratament chirurgical antecedent 

 
Tabelul 7. 

 

Principalele indicii pentru luarea deciziei de a 
opera în colic  

 
Indicii pentru 

interven ie 
chirurgical  

Semne clinice 

Durere 
rebel  la 

tratament 

Accese de durere ce nu r spunde 
la tratamente cu analgezice 
Tahicardie persistent  (>48/ min)  

Endotoxemie 
Tachicardie persistent  
Bradisfigmie periferic  
Mucoasele aparente (palide, 
cianotice sau hiperemiate) 

Obstruc ia 
intestinului 

sub ire 

Durere rebel  
Reflux nosogastric 
Anse intestinale dilatate la 
examen TR 

Obstruc ia 
intestinului 

gros 

Durere rebel  
Abdomen dilatat 
Anse intestinale (colon) dilatate la 
examen TR 
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Examinarea transrectal  
Cel mai folositor test pentru 

diagnosticarea tipului de obstruc ie 
intestinal  este considerat examenul 
transrectal.  

Într-un studiu efectu la un spital 
veterinar din Ontario (Canada) s-au 
confirmat chirurgical peste 90% din 
diagnosticele puse pe baza examenului 
transrectal (43, 5). 

În concluzie: pentru un bun 
management a simptomelor de colic  
practicienii trebuie s in  cont de 
localizarea real  a acestora (41, 27, 24, 6). 

Cu toate c  colica în cele mai multe 
cazuri este asociat  afec iunii intestinale 
trebuie luate în considerate i disfunc iile 
altor organe cum sunt: obstruc ii ale 
canalelor urinare sau biliare, torsiuni uterine 
sau afec iunile neurologice ale segmentelor 
(22, 31). 

Durata durerii i caracterul rebel al 
acesteia la tratamentul medicamentos sunt 
adesea semne care vor rezulta în celiotomie 
abdominal .  

Pentru a ob ine rezultate satisf toare 
tratamentul medicamentos trebuie instituit 
înainte ca durerea s  devin  sever  (21, 
29).  

Administrarea analgezicelor de scurt  
durat , xilazin  sau butopropanol, care au 
efect timp de 30 – 40 minute, permite 
medicului s  determine dac  durerea este 
recurent  sau nu.  

Trebuie îns inut cont de faptul c  
ace ti alfa-2 agoni ti au putere analgezic  
puternic i pot masca alte afec iuni 
intestinale care ar necesita interven ii 
chirurgicale (11, 17, 25, 45). 
 

3.5. Concluzii 
 

1. Timpul necesar pân  la ameliorarea 
simptomelor de colic  este mai scurt în 
cazul animalelor tratate cu Cronyxin 
comparativ cu Vetalgin. 

2. Media temporal  a revenirii totale, adic  
absen a oric rui semn de colic  în cazul 

Cronyxinului a fost de: 17,12 minute, 
comparativ cu Vetalginul, unde media a 
fost de: 69,5 minute. 

3. Cel mai folositor test pentru 
diagnosticarea tipului de obstruc ie 
intestinal  este considerat examenul 
transrectal.  

4. Dintre parametrii ob inu i la examenul 
clinic, frecven a cardiac  are valoarea 
cea mai valoroas  în stabilirea unei 
proceduri terapeutice în condi ii de 
teren. Aceasta este oglinda st rii cardio-
vasculare a pacientului.  

5. În cazul colicii, obiectivul principal nu 
este cel de-a stabili un diagnostic clinic 
definitiv, ci de a lua o decizie 
terapeutic  de urgen  c tre celiotomie 
exploratorie sau medica ie.  
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Rezumat 
 
Legislatia europeana care guverneaza produsele medicinale veterinare este in curs de revizuire de catre 
Comi ia Europeana. Noua legislatie va reglementa domeniul pentru cercetarea, dezvoltarea i autorizarea 
de noi produse medicinale veterinare i va stabili modul in care se va efectua distributia produselor 
medicinale veterinare atat pentru animalele de ferma cat i pentru animalele de companie. Se a teapt  ca 
proiectul legislativ revizuit s  fie postat spre consultare publica in acest an, iar forma finala sa fie 
adoptat  în anul 2014. 
 

Abstract 
 

European legislation governing veterinary medicinal product is under review by the European 
Commission. The new legislation will cover areas for research, development and authorization of new 
medicinal products and determine how it will perform distribution of veterinary medicinal products for 
both farm animals and pets. Revision of this legislative project is expected to be posted for public 
consultation in this year, the final form to be adopted in 2014. 
 

Introducere 
 

Decizia de modificare a legisla iei 
europene care guverneaza produsele 
medicinale veterinare, respectiv Codul 
produselor medicinale veterinare (Directiva 
82/2001/CE, modificata cu Directiva 
28/2004/CE) a avut la baza o serie de 
sesizari i propuneri venite din partea 
reprezentantilor industriei farmaceutice. 
 

Evolu ii 
 

Propunerea de revizuire a legisla iei 
veterinare a fost pus  în discu ie prima data 
in anul 2008, iar principalele motiva ii care 
au stat la baza ini ierii procesului de 
revizuire legislativ  au fost îmbun irea 
func ion rii pie ei europene unice, reducerea 
volumului de lucru administrativ, 
simplificarea procedurilor de autorizare i 
îmbun irea disponibilitatii produselor 
medicinale. La cele men ionate anterior, a 
contribuit i faptul ca la nivelul Statelor 

Membre, Directiva este implementata 
neuniform, iar cerin ele suplimentare 
na ionale au dus la cre terea volumului de 
lucru administrativ i la reducerea eficien ei 
procedurilor de autorizare europene. 

Acest lucru a fost confirmat de 
comunicatul Comisiei catre Consiliu i 
Parlamentul European (2009) in care se 
preciza „It  is  estimated  that  32  %  of  
administrative burdens of EU origin are the 
result of the decision of some Member 
States to go beyond what is required by EU 
legislation (gold plating) and of the 
inefficiency in their administrative 
procedures”. (Action Programme for 
Reducing Administrative Burdens in the EU). 

 
Descriere 
 
Procesul de revizuire vizeaz  întreaga 

Directiva îns  principalele subiecte supuse 
dezbaterii se refera la: 

1. Protec ia datelor 
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Cerin ele actuale privind protec ia 
datelor sunt insuficiente.  

Acest lucru a condus la lipsa de inves ii 
în dezvoltarea de produse noi.  

Companiile care investesc bugete 
substan iale în medicamente inovatoare 
trebuie s  se a igure ca investitia lor este 
viabil  iar scopul dezvolt rii unui astfel de 
produs medicinal este justificat.  

Dupa punerea în aplicare a Codului 
produselor medicinale veterinare (Directiva 
82/2001/CE, modificat  cu Directiva 
28/2004/CE) s-a constatat o sc dere 
drastic  a produc iei de produse medicinale 
inovatoare i din acest motiv este necesara 
reglementarea protectiei adecvate a datelor 
pentru companiile care investesc i dezvolta 
produse inovatoare.  

Îmbun irea reglementarilor privind 
protectia datelor este necesara, de 
asemenea pentru produsele destinate 
utilizarii la pe ti, albine, specii minore, etc. 

 
2. Procedura de autorizare 

 
Aceasta propunere presupune 

simplificarea i stemului actual de autorizare 
a produselor medicinale veterinare astfel 
incat toate eforturile repetate actuale sa fie 
eliminate la nivelul statelor membre UE, prin 
aplicarea unei singure proceduri europene 
de obtinere a autorizatiei de comercializare: 
conceptul 1 – 1 – 1. Conceptul 1 – 1 - 1 
presupune o ingur  solicitare avand la baza 
o ingur  documentatie tehnica a 
produsului, o ingur  evaluare stiintifica i o 
singur  decizie pentru acordarea autorizatiei 
de comercializare, care sa permit  
comercializarea produsului in toate cele 27 
de state membre, astfel încât medicii 
veterinari din Europa sa poata avea acces la 
toate medicamente disponibile în Uniunea 
European . 

 
3. Ambalarea i etichetarea 

 
Aceasta problema trebuie abordata cu 

maxima responsabilitate deoarece 
raport rile de la industria farmaceutica arat  

ca 34% din totalul activitatilor administrative 
sunt reprezentate de aceasta activitate. 

Propunerea include simplificarea 
cerintelor legale privind ambalarea i 
etichetarea i abordarea unui sistem flexibil 
pentru aceasta activitate, prin utilizarea 
pictogramelor informative i abrevierilor 
standard. 

 

4. Farmacovigilent , monitorizarea i 
raportarea reac iilor adverse 

 

Revizuirea legisla iei are in vedere i 
implificarea cerintelor referitoare la 

farmacovigilenta in scopul corel rii acestora 
cu riscul asociat fiec rui produs, 
simplificarea sistemului de raportare a 
reac iilor adverse, in paralel cu 
îmbun irea m surilor de supraveghere i 
sanc ionare de catre autorit ile competente. 

Noile reglementari de farmacovigilen  
veterinar  trebuie sa fie adecvate 
specificului, nevoilor i resurselor din re ea. 

 

5. Distribu ia produselor 
 

Industria farmaceutica veterinara 
consider  c  sistemul de distributie din 
fiecare tara este suficient dezvoltat pentru a 
satisface cel mai bine nevoile t rii 
respective.  

În Danemarca, de exemplu, medicii 
veterinari nu pot furniza medicamente, 
acestea fiind disponibile numai prin 
intermediul farmaciilor, în timp ce în 
Germania medicamentele sunt disponibile 
doar prin intermediul medicilor veterinari.  

Toate medicamentele destinate 
animalele de ferm  sunt vândute "doar pe 
baza de  prescriptie medicala".  

În Marea Britanie, vanzarea acestei 
categorii de produse medicinale veterinare 
este permisa i altor persoane calificate 
adecvat care prescriu i furnizeaza anumite 
medicamente pentru prevenirea i tratarea 
bolilor la animale de ferm .  

Revizuirea legislativ  va lua în 
coniderare propunerea de armonizare a 
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procesului de distributie a produselor 
medicinale veterinare la animale. 

 

6. Utilizarea in cascad  
 

Prevederile legislative actuale ofera 
po ibilitatea diferita de utilizare a produselor 
pentru specii la care nu a fost autorizat 
produsul medicinal veterinar sau în condi iile 
în care se aplica perioada minim  de 
asteptare stabilit .  

Noua legisla ie va asigura o abordare 
armonizat  a procedurii „în cascad ” în 
întreaga Comunitate i va stabili o cale mult 
mai practic  pentru determinarea unei 
perioade de a teptare corespunzatoare care 

 asigure siguran a consumatorului. 
 

7. Rezisten a antimicrobian  
 

Este cunoscuta importan a reducerii 
inciden ei cazurilor de rezistenta 
antimicrobian  prin implementarea unor 
strategii europene pe termen lung care s  
implice constientizarea medicilor veterinari i 
a utilizatorilor. 

Rezisten a antimicrobiana este o 
chestiune foarte complex , care poate avea 
impact asupra s ii i bun starii 
animalelor.  

Ca urmare, revizuirea legisla iei va avea 
în vedere i acest aspect care va include 
reglement ri privind dezvoltarea i 
autorizarea produselor antimicrobiene, 
informatii privind vânz rile de 
antimicrobiene, restric iile privind utilizarea 
antimicrobienelor, cerinte privind avertiz rile 
referitoare la antimicrobiene, revizuirea 
legisla iei privind hrana medicamentata, etc. 

 

8. Armonizarea produselor existente 
 

Revizuirea legisla iei trebie sa includa 
un proces simplu i eficient pentru 
armonizarea voluntara i obligatorie a 
sumarului caracteristicilor produselor care 
sunt autorizate in tarile UE.  

În prezent unele produse sunt autorizate 
în unele t ri, dar nu i în altele, precum i 
condi iile de autorizare pentru produse 
identice pot fi diferite. 

Punctele prezentate anterior constituie 
doar o parte dintre subiectele puse in 
discutie la revizuirea Codului comunitar 
privind produsele medicinale veterinare. 

Se a teapt  ca proiectul legislativ 
revizuit s  fie postat spre consultare publica 
in acest an, iar forma final  s  fie adoptata 
in anul 2014. 
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Determinarea simultan  a oxitetraciclinei i a substan elor înrudite din 
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Rezumat 

 
Metoda de separare simultan  a oxitetraciclinei, 4-epioxitetraciclinei, -apooxitetraciclinei, tetraciclinei, 

-apooxitetraciclinei a fost realizat  pe o colon  Hypersil BDS RP-C18, folosind drept faz  mobil  
amestecul acetonitril – metanol - fosfat de potasiu dibasic 80 mM pH 7,5. Lungimea de unda aleas  
pentru determinarea simultan  a oxitetraciclinei i substan elor înrudite a fost 254 nm la un debit de 0,7 
mL/min.  

 
Abstract  

 
Simultaneous determination of oxytetracycline, 4-epioxytetracycline, -apooxytetracycline, tetracycline, 

-apo-oxytetracycline on C18 columns has been accomplished using a high performance liquid 
chromatographic method with UV detection. Separation was achieved on a Hypersil BDS RP-C18 column 
with a mobile phase consisted of acetonitrile-methanol-80 mM dipotassium phosphate pH 7,5 at a flow 
rate of 0,7 mL/min. Absorbance measurements were held at 254 nm  
 

Introducere 
 
Oxiteraciclina este un antibiotic cu 

spectru larg, utilizat în medicina veterinar  
pentru a inhiba sinteza bacteriilor gram-
pozitive i gram-negative. Comunitatea 
European  a aprobat folosirea 
oxitetraciclinei pentru o gam  variat  de 
specii: pisici, câini, oi, capre i porci. Atât 
oxitetraciclina, cât i oxitetraciclina 
hidrocloric  con in impurit i, care în materia 
prim  nu trebuie sa depa easc  limitele 
impuse de Farmacopeea European . 

 
Scop 
 
Scopul acestui studiu este de a dezvolta 

o metod  simpl , rapid i sensibil  de 
determinare simultan  a oxitetraciclinei i 
impurit ilor în materia prim i în produsele 
farmaceutice veterinare. 

 
1. Materiale i metode 

 
1.1. Materiale de referin  si reactivi 

 
Standardul de  oxitetraciclin , 4-

epioxitetraciclina, tetraciclina clorhidrat, -
apo-oxitetraciclina, -apo-oxitetraciclina au 
fost achizi ionate de la Farmacopeea 
European . 

Produsul farmaceutic supus studiului, 
Mibarom – unguent a fost furnizat de 
Romvac Company. 

La prepararea tuturor solu iilor s-a 
folosit ap  ultrapur , ob inut  in-house cu un 
sistem Milli-Q.  

Acetonitrilul i metanolul, grad HPLC, 
au fost furnizate de Merck.  

Fosfatul de potasiu dibazic grad  HPLC 
i acidul clorhidric au fost furnizate de Fluka.  
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Acidul ortofosforic 85%, folosit pentru 
ajustarea pH-ului, a fost achizi ionat de la 
Merck. Eterul etilic, folosit la prepararea 
probelor, a fost achizi ionat de la Merck. 

 
1.2. Sistemul i condi iile cromatografice 

 
Sistemul cromatografic folosit LC 

Surveyor (Thermo Electron Corporation, 
USA) este echipat cu:  

 pomp  cuaternar ,  
 autosempler,  
 bucla de 25 µL,  
 termostat pt. coloan i autosampler  
 detector UV-VIS- diode array.  

 

Întregul sistem cromatografic este 
controlat cu softul ChromQuest.  

Separarea oxitetraciclinei i impurit ilor  
s-a facut în condi ii izocratice pe o colon  
BDS C18 (250mm x 4,6mm x 5µm-
dimensiunea particulelor), folosind drept 
faz  mobil  acetonitril-methanol-fosfat de 
potasiu dibasic 80 mM ,pH 7,5 (17,5:17,5:65 
v/v/v). Experimentul a fost rulat la 
temperatur  ambient , faza mobil  având un 
de debit de 0,7 ml/min. Volumul de injectare 
al probelor a fost de 10 µL, iar achizi ia s-a 

cut la 254 nm. 
 

1.3. Prepararea solu iilor standard 
 

Solu ia standard stoc de oxitetraciclin  
(1 mg/mL) a fost preparat  dizolvând o 
cantitate de standard în HCl 0,01 M.  

Solu iile stoc de 4-epioxitetraciclin  (1 
mg/mL), tetraciclin  clorhidrat (1 mg/mL), 
alfa-apo-oxitetraciclin  (0,2 mg/mL), beta-
apo-oxitetraciclin  (0,2 mg/mL) au fost 
preparate dizolvând, separat cantit ile 
necesare în HCl 0,01 M 

Stocurile solu iilor standard au fost 
strate la frigider. 

 
1.4. Prepararea solu iilor pentru probe 

 
Cantitatea de unguent echivalent  cu 40 

mg de oxitetraciclin , adic  1,33 g de 
Mibarom–unguent a fost cant rit  într-un 
balon cotat de 50 mL. Peste aceast  

cantitate s-au ad ugat 5 mL eter etilic i 30 
mL de HCl 0,01M, iar solu ia ob inut  s-a 
ultrasonat timp de 25-30 minute. Dup  

cire, volumul de 50 mL a fost completat cu 
HCl 0,01M i solu ia a fost filtrat  pe hârtie 
de filtru calitativ . 

Din acest  solu ie, un volum adecvat a 
fost diluat cu HCl 0,01M pentru a ob ine o 
solu ie cu concentra ia 0,05 mg/mL.  

Înainte de injectarea în sistemul 
cromatografic, solu ia a fost filtrat  prin filtru 
PVDF 0,45 µm. 
 

1.5.Validarea metodei cromatografice 
 

Metoda HPLC a fost validat  urm rind 
parametrii: specificitate, precizie, liniaritate,  
limit  de detec ie i cuantificare, acurate e, 
în concordan  cu ghidurile ICH. 

Specificitatea reprezint  abilitatea 
metodei de a m sura r spunsul analitului în 
prezen a impurit ilor.  

În studiul de degradare for at , produsul 
Mibarom-unguent a fost analizat în 
urm torele medii: acid, bazic, oxidant i în 
prezen a luminii. Solu iile test pentru 
liniaritate au fost preparate din solu ia stoc 
prin diluarea unui volum adecvat în HCl 0,01 
M, pentru cinci nivlele de concentra ie în 
domeniul 0,005-0,1 mg/mL 

Curbele de calibrare efectuate au fost 
folosite pentru determinarea limitelor de 
detec ie i de cuantificare 

Precizia metodei a fost verificat  atât 
din punctul de vedere al repatabilit ii, cât i 
al reproductibilit ii intermediare.  

Repetabilitatea fost determinat  prin 
injectarea a ase probe individuale de 
Mibarom - unguent (0,05 mg/mL) i 
calcularea, cu ajutorul soft-ului, a devia iei 
relative standard. 

 
Reproductibilitatea intermediar  a metodei 

 
A fost stabilit  prin analiza în dou  zile 

consecutive a probelor de aceea i 
concentra ie (0,05 mg/mL). 

Acurate ea metodei poate fi evaluat  
prin procentul de recuperare.  
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Studiul de recuperare a fost realizat 
folosind solu ii de prob  cu urm torele 
concentra ii:  

 0,04 mg/mL,  
 0,05 mg/mL,  
 0,06 mg/mL,  

adic  în intervalul 80% - 120%. 
 

2. Rezultate i discu ii 
 

Obiectivul acestei metode a fost de a 
concepe o metod  HPLC, care s  permit  
separarea 4-epioxitetraciclinei,oxitetraciclinei 
tetraciclina clorhidrat, -apo-oxitetraciclina i 

-apo-oxitetraciclina. 

Experimentul a fost efectuat folosid ca 
faz  mobil  acetonitril – methanol - fosfat de 
potasiu dibazic 80 mM, pH 7,5 (17,5:17,5:65 
v/v/v) pe o colon  BDS C18 (250 mm x 4,6 
mm x 5 µm). 

Selectivitatea metodei a fost 
demonstrat  prin injectarea unui set de 
solu ii ce con in impurit ile, substan ele 
active si blancul. 

Identificarea fiec rui component din 
solu ia ce con ine amestecul de anali i, 
precum i separarea acestora, au fost 
eviden iate prin calcularea rezolu iei (R), 
asimetriei i factorului de capacitate.( fig.1.) 

Calculele au fost realizate cu ajutorul 
softului i sunt prezentate în tabelul 1.  

 
Figura 1. Cromatograma amestecului format din 4-epioxitetraciclinei,oxitetraciclinei tetraciclina clorhidrat,  

-apo-oxitetraciclina i -apo-oxitetraciclina 
Tabelul 1 

Parametrii calcula i pentru amestecul din figura 1 
 

Substan  
determinat  

Timp 
reten ie Rezolu ie Asimetrie Talere 

teoretice 
Factor de 
capacitate 

Relativ 
RT 

4-EOTC 4.448 0.0 1.15 5883.96 7.90 0.00 
OTC 5.055 3.8 1.13 5608.79 9.11 1.15 

-AOTC 6.853 4.3 1.10 6610.28 12.71 1.39 
TC 7.587 10.6 0.85 3888.25 14.17 1.12 

-AOTC 8.880 8.3 1.12 6508.03 16.76 1.18 
 

Metoda propus  s-a dovedit a fi 
adecvat  pentru determinarea cantitativ  a 
oxitetraciclinei în prezen a agen ilor de 
degradare. Faza mobil  propus  prezint  o 
separarea corespunz toare a oxitetraciclinei 

(tR= 5,05) în prezen a substan elor înrudite 
la un debit de 0,7 mL/min.  

Volumul de 10 L, lungimea de und  de 
254 nm i temperatura  de 250C s-au dovedit 
a fi potrivite pentru aceast  metod . 
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Ghidurile ICH recomand  o degradare 
de 10-20% pentru metoda de dozare 
propus .  

În studiul de degradare for at , produsul 
Mibarom - unguent a fost analizat în 
urm torele medii: acid, bazic, oxidant i în 
prezen a luminii (fig.2.). 

În mediile de degradare folosite, 
procentul de degradare este cuprins între 2-
20 %, dup  cum se poate vedea în Tabelul 
2. 
 

 

 

a 

b 
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Figura 2. Cromatogramele ob inute pentru produsul Mibarom în diferite medii de degradre (a) mediu acid, (b) 
mediu bazic, (c) mediu oxidant, (d) radia ii UV 

 

Tabelul 2.  
Rezultatele ob inute cu metoda propus  în diferite medii de degradare 

 

Mediul de 
degradare 

Condi ii 
experimentale 

Timp 
(h) 

Temperatura 
(0C) 

Timp de 
reten ie 

% 
Oxitetraciclin  

% 
Degradare 

Prob  
nestresat  - - - 4,92 100,00  

Mediu acid 5 mL 
HCl 1 M 3 40 4,76 94,53 5.47 

Mediu bazic 5 mL 
NaOH 1M 3 40 3,80 79,51 20.49 

Mediu oxidant 5 mL 
10 % H2O2 

3 40 4,69 81,51 18.49 

Fotodegradare Vision 30W, UV-
C, 253nm 3 25 4,89 97,74 2.26 

c 

d 
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Liniaritatea curbei de calibrare a fost 
investigat  pe domeniul 0,005-0,1 mg/mL, 
ob inându-se un coeficieintul de corec ie mai 
mare de 0,999.  

Rezultatele indic  o excelent  corelare 
între aria peak-ului i concentra ia analitului 
(fig. 3.). 

 
Peak: oxitetraciclina  -- ESTD -- pda-254nm

Area
0 1.0e+06 2.0e+06 3.0e+06 4.0e+06 5.0e+06 6.0e+06 7.0e+06 8.0e+06 9.0e+06 1.0e+07 1.1e+07

A
m
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nt
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m
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m
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)

0.00
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0.04

0.06

0.08

0.10

 
 

Figura 3. Curba de calibare a oxitetraciclinei în domeniul 0,005-0,1 mg/mL 
 

Curba de calibrare prezentat  mai sus a 
fost folosit pentru determinarea limitelor de 
detec ie i de cuantificare. Limita de detec ie 
gasit  a fost 0,00651 µg/mL, iar limita de 
cuantificare 0,02170 µg/mL, ceea ce 
înseamn  0,04% din concentra ia folosit  la 
solu iile de lucru (0,05 mg/mL). 

 
Repetabilitatea inject rilor  
 
A fost verificat  prin calcularea devia iei 

standard pentru aria peak-ului i pentru 
timpul de reten ie (tabelul 3). 

Acurate ea, exprimat  ca procent de 
recuperare a substan ei active, a fost 
calculat  comparând valorile concentra iei 
ob inute cu valorile a teptate.  

 

Tabelul 3.  
Rezultatele preciziei metodei 

 

Substan a 
activ  

RSD 
%(aceea zi) 

RSD % 
(între zile) 

Aria 0.164 0.429 
Concentra ie 0.164 0.429 

Timp de reten ie 0.104 0.316 
 

Procentul de recuperare ob inut pe 
domeniul de concentra ii 80% - 120%, a fost 
114,9% (tabelul 4.) 

 
Tabelul 4. 

Rezultatele acurate ei metodei 
 

Substanta  
activa 

Concentratia 
teoretica 
mg/mL 

Concentra ia 
sita* 

mg/mL 

% Recuperare 
substan  

activ * 
Media 

% recuperare 

oxitetraciclina 
0,04 0,040 100 

114,92 0,05 0,053 130,60 
0,06 0,063 114,16 

 

y = 9,96242e-009x + 1,82155e-005 
r2 = 0,999976 
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Concluzii 
 

A fost dezvoltat i validat  o metod  
specific i precis  de determianare a 
oxitetraciclinei i a substan elor întrudite din 
produsul Mibarom. 

Din analiza rezultatelor, se poate 
observa timpul de reten ie al peak-ului 
principal, din cromatograma ob inut  în urma 
inject rii solu iei de oxitetraciclin  standard, 
coincide cu timpul de reten ie al peak-ului de 
oxitetraciclin  din proba de Mibarom.  

Studiul de degradare confirm  
stabilitatea oxitetraciclinei în diferite medii: 
acid, bazic, oxidant i în prezen a radia iilor 
UV, deoarece nu apar interferen e datorate 
produ ilor de degradare.  

Deci se poate concluziona faptul c  
metoda poate separa oxitetraciclina de 
produ ii de degrdare. 

Valorile devia iei standard sunt 0,164%, 
respectiv 0,429%, ceea ce sugereaz  c  
metoda propus  este precis . 

Rezultatele ob inute în acest studiu, 
indic  faptul c  metoda HPLC propus  este 
specific , precis i exact  pentru 
determinarea limitelor substan elor înrudite 
i dozarea oxitetraciclinei din produsul 

Mibarom- unguent. 
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Rezumat 
 
Evaluarea Riscului pentru Mediu (ERA) este obligatorie pentru toate aplica iile noi pentru o autorizare de 
comercializare centralizata sau nationala indiferent de baza legala a acestora. ERA vizeaza protectia 
mediului inconjurator. Evaluarea Riscului are doua faze de evaluarea posibilului rol, expunerii si efectelor 
produsului. Faza I a ERA se bazeaza pe o completare a unui arbore decizional cu 19 intrebari. Daca 
raspunsurile la aceste intrebari nu opresc evaluarea in acest stadiu, atunci se avanseaza la Faza II. Se 
utilizeaza o abordare in doua trepte Treapta A si Treapta B. Prima treapta, Treapta A, utilizeaza studii 
simple, mai putin costisitoare. Daca evaluarea nu este completa, atunci se trece la Treapta B pentru a 
detalia ERA. Daca exista in continuare o indiciu de risc si dupa completarea si a evaluarii in Treapta B, 
atunci se recomanda discutarea dosarului si a propunerilor pentru date suplimentare sau pentru 
atenuarea riscului. 
 

Abstract 
 
Environmental risk assessment (ERA) is mandatory for all new applications for centralized marketing 
authorization or national regardless of their legal basis. ERA aims to protect the environment. Risk 
assessment has two phases of veterinary product evaluation possible role of exposure and its effects. 
Phase I of the ERA is based on filling a decision tree with 19 questions. If the answers to these questions 
do not stop the assessment at this stage, then advancing to Phase II. It uses a two-stage approach stage 
A and stage B. The first stage, stage A, studies using simple, less expensive studies. If the assessment is 
not  complete,  then  is  appealed  to  Step  B  to  drill  ERA.  If  there  is  still  a  risk  indicator  after  filling  and  
assessment in stage B, then, to mitigate risk, is recommended the file discussing and of the proposals 
for additional data. 
 

1. Structura E.R.A. pentru produsele 
medicinale veterinare 

 
Evaluarea riscului este o evaluarea 

posibilului rol, expunerii si efectelor 
produsului. Ca un întreg, evaluarea riscului 
este structurata in jurul abordarii 
coeficientului de risc, dupa cum este descris 
in ghidurile VICH GL6 (Faza I) si respectiv, 
GL38 (Faza II).  

Coeficientul de risc (RQ) este definit ca 
raportul dintre concentratia anticipata in 
mediu (PEC) si concentratia anticipata cu 
nici un efect (PNEC).  

Daca sunt disponible date sigure de 
monitorizare, acestea pot inlocui valorile 
anticipate. Coeficientii de risc indica 
probabilitatea aparitiei efectelor adverse.  

In Faza I, investigatorul va evalua 
potentialul extinderii expunerii mediului 
inconjurator la produs, la substantele sale 
active si alte ingrediente, tinand cont de: 

 

• Specii tinta, mod de utilizare propus 
• Caracteristicile constituentilor VMP 
• Metoda de administrare 

 

In Faza I sunt inglobate cateva 
dispensari de la testari ulterioare.  
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Când aceste dispensari nu se aplica, si 
valorile prag sunt depasite, se avanseaza in 
Faza II. Dup  caz, pot fi necesare 
investigatii ulterioare: 

• Rolul si comportamentul in sol, apa si 
balegar 

• Efecte asupra organismelor acvatice 
• Efecte asupra altor organisme non-

inta 
 

Evaluarea de Faza II incepe in Treapta 
A cu un set de date de baza despre rolul si 
efectele care permit caracterizarea riscului. 
Daca un risc nu poate fi exclus evaluarea 
avanseaza la Treapta B. Documentele VICH 
prezinta un set de studii de rol si efecte 
pentru Faza II Treapta B.  
 

2. Expunerea mediului inconjurator  
la VMP-uri 

 
Calea si cantitatea de VMP care 

patrunde in mediu determina scenariile 
evaluarii riscului care sunt aplicabile si 
extinderea evaluarii riscului.  

Emisia poate sa se produca in stadii 
diferite din ciclul de via a al produsului. 

Totusi, cu exceptia anumitor topice sau 
a acelora adaugate direct in apa, majoritatea 
VMP-urilor trec mai intâi prin organismul 
animalului la care este administrat.  

In general, cea mai semnificativa 
expunere a mediului rezulta din excretia 

substantei active ca atare si/sau a 
metaboli ilor s i. Ulterior excretiei, 
reziduurile sunt general acceptate a fi 
distribuite uniform in mediu. 

Calea si cantitatea in care un VMP 
patrunde in mediu determina tipul de 
evaluare (Faza I sau Faza II) si scenariile 
care se vor utiliza:  

 dozarea,  
 calea de administrare,  
 tipul animalelor tinta,  
 excretia,  
 calea patrunderii in mediu i  
 practicile agricole,  

 

toate acestea influen ând punctul in care 
expunerea mediului se produce.  
 

Principalele scenarii sunt: 
 

• Indepartarea materialului ce contine 
produsul (dejectii, apa reziduala, 
efluentii crescatoriilor de peste) 

• Excretia prin fecale si urina (animale 
de pasune) 

• Scurgeri la aplicarea externa si/sau 
expunerea directa in aer liber 

 

Pe baza condi iilor de adapostire, sunt 
identificate urmatoarele cai de expunere 
posibile (Tabel 1). 

 
Tabelul 1 

 

ile de expunere predominante la medicamente veterinare pentru principalele specii de renta 
 

Categoria de efectiv Imprastierea 
dejectiilor 

Animale 
de pasune 

Pierderea la aplicare/ 
expunerea in aer liber 

Patrunderea 
directa in apa* 

Bovine X X X X 
Suine X    

Cai si ponei X X   
Oi/capre  X X X 

Pasari X    
Crescatorii de pe te X   X 

 
* poate insemna excretia directa, scurgerea de pe lana/piele sau patrunderea directa a medicamentului 
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Figura 1. Circuitul VMP-urilor in mediu 
 

3. Distribu ia în mediu 
 
Calea de distributie si rolul in mediu 

sunt importante pentru concentratia finala a 
expunerii. Pentru produsele medicinale 
veterinare, caile predominante de expunere 
pentru mediul terestru si acvatic sunt prin 
imprastierea dejectiilor, balegarului si urinei.  

Distributia produsului se produce in 
interiorul compartimentelor direct expuse si 
intre diferite compartimente.  

 

Mediul terestru este expus prin: 
 

• Excretia directa a balegarului si urinei; 
• Pierderea de la animalele tratate topic; 
• Imprastierea dejectiilor si/sau solului 

contaminat. 
 

Mediul acvatic este expus prin: 
 

• Filtrare, scurgere si drenaj din terenul 
cu balegar; 

• Scurgerea directa si/sau scurgerea 
furajelor; 

• Excretia directa in apa (animale de 
pasune); 

• Administrare directa in apa 
(acvacultura); 

• Eliminare directa a apei reziduale in apa 
de suprafata (acvacultura acoperita); 

• Eliminare din Statiile de epurare a 
apelor reziduale (acvacultura acoperita). 

 
In Faza I, potentialul pentru expunerea 

mediului este evaluat pe baza destinatiei 
VMP-ului.  

Se accepta ca VMP-urile cu utilizare si 
expunere a mediului limitata va avea efecte 
limitate asupra mediului si astfel se opre te 
in Faza I. Faza I, de asemenea, identifica 
VMP-urile care necesita o ERA mai extinsa 
in Faza II. 

ERA de Faza I pentru un VMP utilizeaza 
arborele decizional. Pentru a utiliza arborele 
decizional de Faza I, aplicantul parcurge 
intrebarile pân  ajunge la o intrebare care ii 
permite sa concluzioneze c  produsul sau 
se incadreaza intr-un raport de Faza I.  

Daca nu exista informa ii despre o 
anumita intrebare, aceasta este ignorata si 
aplicantul continua cu urm toarea întrebare. 

 
4. Concentratia anticipata in mediu – 

Intrebarea nr. 17 din arborele decizional 
 

Intrebarea 17, „Concentratia Anticipata 
in Mediu a VMP-ului in sol (PECsol) este 
mai mica de 100 µg/kg?” 
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In Faza I se aplica abordarea reziduului 
total. Aceasta se refera la cantitatea totala a 
dozei aplicate care este excretate de catre 
animal si nu trebuie luate in calcul datele 
despre metabolism/excretie.  

Speciile de animale de renta pot fi 
crescute intensiv in adaposturi acoperite pe 
toata perioada de exploatare, doar pe o 
anumita perioada din viata sau pot fi 
mentinute in aer liber toata viata sau doar o 
perioada din viata.  

Calcularea PEC initala in sol se 
realizeaza cand mai mult de un „numar 
redus de animale” sunt tratate.  

 
PECsol initial pentru animalele crescute 

intensiv 
 

Animalele crescute intensiv sunt cele 
care sunt adapostite pe toata perioada 
ciclului productiv, astfel incat tratamentul cu 
VMP se realizeaza in adapost reziduul activ 
este excretat in grajd si este incorporat in 
dejectii.  

Acest reziduu activ ajunge in mediu 
cand dejectiile din grajd sunt imprastiate pe 
pamant. 

Calcularea PECsol initial pentru 
animalele crescute intensiv este dependenta 

de cantitatea de dejectii ce contin reziduu 
activ, care pot fi imprastiate pe pamant.  

Incarcatura de azot de 170 kg N /ha 
este in medie incarcatura maxima in 
majoritatea tarilor UE in conformitate cu 
baza de date EUROSTAT. 

PECsol ini ial se va calcula utilizând 
urm toarea ecua ie: 
 

PECsol initial =     D x Ad x BW x P x 170 x Fh    x 1000 
                        1500 x 10000 x 0.05 x Ny x H 
 
Unde: 
 

PECsol initial = Concentratia Anticipata in Mediu in sol [µg.kg-1] 
D = Doza Zilnica de ingredient activ [mg.kgc-1.d-1] 
Ad = Numar de zile de tratament [d] 
BW = Greutatea Corporala a Animalului [kgc]  
P = Rata de inlocuire a animalelor per loc si per an [loc-1.a-1] (Tab 
3.) 
170 = limita de imprastiere a azotului in UE [kgN.ha-1] 
Fh = Fractia de efectiv tratata [valoare intre 0 si 1] (vezi Tabel 2.) 
1500 = Densitatea masei de sol uscat [kg.m-3] 
10000 = Suprafata de 1 hectar [m2 .ha-1] 
0.05 =Adancimea de penetrare in sol [m] 
Ny = azotul produs intr-un an per loc [kg.N. loc-1.a-1] (Tabel 3) 
H = factor de adapostire fie 1 pentru animalele adapostite pe 
toata perioada unui an sau 0.5 pentru animalele adapostite doar 
6 luni (vezi Tabel 3.) 
1000 = Factor de Conversie [1000 µg.mg-1] 

 

In aceasta ecua ie singurul aport 
necesar este rata de dozare si numarul de 
administrari a medicamentului veterinar in 
cursul tratamentului.  

Acesti parametri sunt disponibili din 
SPC-ul produsului. 
 

Tabelul 2 
Procentul de efectiv tratat pentru grupe diferite de VMP-uri 

 

Grup de produse % din efectivul 
tratat 

Antihelmintice 100 
Produse pentru tratamentul diareei la vitei, miei si porci  

(exclusiv produse administrate in hrana si apa) 30 
Coccidiostatice 100 

Ectoparaziticide 100 
Preparate Intramamare:  

pentru perioada de repaus la animalele lactante  
 
25 

Antibiotice (medicatia in hrana si apa) 100 
Antibiotice (injectabile) 

toate tratamentele la porc 
infectii respiratorii la bovine 

panaritiu la oaie 

 
50 
50 
100 

Produse de dezinfectat mamelonul si spray-uri 100 
Toate produsele pentru pasari 100 

Toate produsele pentru pesti 100 
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Tabelul 3 
 

Valorile implicite pentru calcularea PECsol pentru animalele crescute intensiv 
 

Tipul de animal 

Num rul de 
animale 

crescute per 
loc per an 

Greutate 
corporal  

(kg) 

Azotul produs 
in 1 an per loc 

(kg.N.a-1) 

Factor de 
adapostire1 

Vitel 1.8 140 10 1 
Vaca de lapte  1  425  60  0.5 

Bovine (0-1 an) 1  200 18  0.5 
Bovine (>2 ani) 1  450  35  0.5 

Porc intarcat (>25 kg)  6.9  12.5  2.25  1 
Porc ingrasat (25-125 kg) 3  65 7.5  1 

Scroafa (cu purcei)  1  240  262  1 
Broiler  9  1  0.23  1 

ini ouatoare 1  1.6  0.35  1 
ini de inlocuire  2.6 0.8  0.24  1 

Producatoare de broileri  1  1.7  0.69  1 
Curcan 2.7  6.5  0.9  1 

Ra   7  1.6  0.41 1 
Cal 1  400  35 0.5 

Iepure 8 1.4  0.352  1 
 

PECsol ini ial pentru animalele 
de p une 

 
Animalele de pasune sunt cele care se 

gasesc pe pasune pe toata perioada ciclului 
productiv astfel incat tratamentul cu 
medicamentul veterinar se realizeaza in 
teren si residuul de medicament veterinar 
este excretat direct in sol. 

Calcularea PECsol initial pentru animale 
de pasune este dependenta de numarul de 
animale aflate pe orice suprafata de teren.  

Acest parametru este cunoscut ca 
densitate de stocare si este exprimata in 
animale per hectar. 

 
PECsol initial =  D x Ad x BW x SD x Fh  x 1000 
                      1500 x 10000 x 0.05 
 
Unde: 
 
PECsol initial = Concentratia Anticipata in Mediu in sol [µg.kg-

1] 
D = Doza Zilnica de ingredient activ [mg.kgc-1.d-1] 
Ad = Numar de zile de tratament [d] 
BW = Greutatea Corporala a Animalului [kgc] (vezi Tabel 4.) 
SD = Stocking density [animal.ha-1] 
Fh = Fractia de efectiv tratata [valoare intre 0 si 1] (Tabel 2.) 
1500 = Densitatea masei de sol uscat [kg.m-3] 
10000 = Suprafata de 1 hectar [m2 .ha-1] 
0.05 =Adancimea de penetrare in sol [m] 
1000 = Factor de Conversie [1000 µg.mg-1] 
 

Tabel 4.  
Valori implicite pentru calcularea PECsol pentru animalele de p une 

 

Tipul de Animal Densitatea de stocare 
(animale.ha-1)1 

Greutatea corporala 
(kg)2,3 

Vaca de lapte  3.5 600 
Bovine de carne  9.5 330 

Oi (adulte)  15 80 
Miel  25 36 
Cal 3 600 

Ponei  5 250 
Capra 15 60 
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5. Faza II 

 
Scopul Fazei II este de a evalua 

potentialul pentru VMP-uri de a afecta 
speciile non-tinta din mediu. Nu este posibil 
sa se evalueze efectele VMP-urilor asupra 
fiecarei specii din mediu care ar putea fi 
expusa la VMP ulterior administrarii sale la 
speciile tinta.  

Nivelurile taxonomice testate sunt 
destinate sa serveasca ca surogate sau 
indicatori pentru gama de specii prezente in 
mediu. Se utilizeaza o abordare cu doua 
trepte a evaluarii ricului pentru mediu.  

Prima treapta, Treapta A, utilizeaza 
studii simple, mai putin costisitoare pentru a 
produce o evaluare a ricului conservativa 
bazata pe expunere si efecte in 
compartimentul de mediu de interes.  

Dac  ERA nu poate fi completa cu 
aceste date, datorita unei predictii a unui risc 
de neacceptat, atunci aplicantul avanseaza 
la Treapta B pentru a detalia ERA.  

În anumite cazuri, poate fi posibila 
implementarea unei optiuni de management 
al riscului in schimbul trecerii la Treapta B. 

La inceputul Fazei a II a Treapta A este 
prezentat un set de date despre rolul si 
efectele VMP-ului. Acest set de date este un 
element cheie al procedurii de evaluare, 
permitând identificarea rapida a hazardelor 
si/sau riscurilor asociate cu utilizarea 
produsului. 

In acest punct, este important sa se 
utilizeze toata documentatia disponibila 
relevanta pentru evaluarea riscului pentru 
mediu a produsului. Aceasta include date 
fizico-chimice, studii relevante 
farmacologice, toxicologice si toxicokinetice, 
si informatii despre degradabilitate sau 
persistenta ingredientului activ in conditii 
relevante.  

Aceste proprietati vor varia intre 
compusul de baza i metaboli ii excretati 
individual, de exemplu, ultimii pot fi mai 
hidrosolubili decat compusul de baza si pot fi 
mai mobili si/sau mai persistenti in mediu. 

Analiza datelor despre excretie nu este 
initial recomandata în Treapta A, unde 
trebuie abordat reziduul total i PEC initial 
trebuie estimata. Trebuie s  se presupuna 
ca VMP-ul este excretat 100% ca compus 
de baza. 

Ghidurile / protocoalele specifice de 
testare recomandate in Faza II sunt cele 
finalizate de OECD/ISO. Aceasta are 
avantajul asigurarii ca studiile de mediu sunt 
acceptate in mod curent si la scara larga de 
catre autoritatile de reglemnetare intr-o baza 
de date mondiala.  

Realizand studiile ERA in conformitate 
cu Good Laboratory Practice (GLP) este o 
cerinta regionala si daca studiile nu sunt in 
conformitate cu GLP, acestea pot sa nu fie 
acceptate in anumite regiuni VICH. 
 

Prelucrarea PEC 
 

In Faza II Treapta A PEC-urile sunt 
initial calculate pe baza abordarii reziduului 
total si comparate cu PNEC-ul derivat din 
setul testelor de toxicitate de baza.  

Dac  RQ este peste unu, se pot utiliza 
ajustarile prezentate mai jos pentru a 
prelucra PEC-urile. 

In functie de scenariu si de 
caracteristicile ingredientului activ studiat, 
pot fi disponibile un numar de optiuni pentru 
prelucrarea evaluarii expunerii. In general 
vorbind, aceste prelucrari se incadreaza intr-
una sau mai multe din urmatoarele categorii: 

• Prelucrare bazat  pe metabolism, 
•  pe modalitatea de excretie,  
•  pe degradare in b legar/dejec ii, 
•  pe degradarea in sol, 

 

Abordarea Coeficientului de Risc (RQ) 
 

ERA este bazata pe principiul acceptat 
ca riscul este rezultatul expunerii, rolului si 
evaluarilor efectelor VMP-ului pentru 
compartimentele mediului interesate.  

ERA Faza II este bazata pe o abordare 
a RQ, care este raportul dintre concentratia 
anticipata in mediu (PEC) si concentratia 
anticipata non-efect (PNEC) asupra 
organismelor non-tinta. 
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RQ (PEC/PNEC) este comparat cu 
valoarea de unu, si o valoare mai mica de 
unu indica nerecomandarea unor teste 
ulterioare.  

PEC din RQ este definit prin 
concentratia compusului de baza si a 
metabolitilor anticipata a fi prezenta in 
compartimentul sol, apa si sediment.  

PNEC din RQ este determinat din 
rezultatul efectelor determinate experimental 
divizat printr-un factor adecvat de evaluare 
(AF). AF este destinat sa acopere 
incertitudinile cum ar fi variatia intra- si inter-
laboratoare si variatia interspecii, 
necesitatea de extrapolare a rezultatelor 
studiilor de laborator in teren, si de la o 
toxicitate de termen scurt la una pe termen 
lung (rapoarte acut:cronic). Valoarea variaza 
in functie de tipul de studiu realizat.  

Daca RQ este 1 pentru unul sau mai 
multe niveluri taxonomice testate, atunci 
datele de metabolism/excretie din partea de 
reziduuri si Absorb ie, Distributie, 
Metabolism, Excretie (ADME) din dosar 
trebuiesc considerate ca parte din 
prelucrarea PEC-ului.  

Metabolitii excretati care reprezinta 10% 
sau mai mult din doza administrata si care 
nu fac parte din caile biochimice trebuiesc 
adaugati la substanta activa pentru a 
permite recalcularea PEC-ului. Daca RQ 
este in continuare 1 dupa prelucrarea PEC-
ului si testarea la Treapta B, atunci se 
solicita opinia autoritatii de reglementare, 
trebuie luata in calcul inclusiv testarea 
metabolitilor majori relevanti pentru mediu. 
 

Testarea Treapta B – 
Studii privind Rolul in Mediu 

 
Daca log Kow este 4, justificat de 

absorptie, distributie, metabolism si excretie 
(ADME) si de studii de biodegradare si masa 
moleculara trebuie luat in considerare 
potentialul de aparitie a bioacumularii.  

Dac  apare, atunci se recomanda 
realizarea unui studiu pe factorul de 
bioconcentratie (BCF) la Treapta B. Dovada 

bioacumularii din studiile ADME ar fi 
prezenta concentratiilor ridicate a substantei 
active in grasime in comparatie cu alte 
tesuturi si/sau depletia lenta a residuului din 
tesutul gras. Având in vedere ca in general 
activitatea enzimelor implicate in 
transformarea xenobioticelor descreste la 
nivelurile trofice inferioare, lipsa acumularii 
la mamifere nu exclude automat potentialul 
de acumulare la pesti. Daca exista in 
continuare un indicator de risc la finalul 
evaluarii in Treapta B, VMP-uri care au in 
continuare RQ >1 sau BCF  1000, 
aplicantului ii este recomandat sa discute 
dosarul si propunerile de date suplimentare 
sau atenuarea riscului cu autoritatea de 
reglementare. 
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Rezumat 
 
Lucrarea descrie rezultatele obtinute de catre Laboratorul Control Microbiologic din cadrul Institutului 
pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de uz Veterinar dupa participarea la shema de 
competenta a laboratoarelor pentru determinarea nistatinei si tobramicinei prin metoda microbiologica 
(PTS 130). Schema de competenta a laboratoarelor a fost organizata de catre Directoratul European 
pentru Calitatea Medicamentelor. Metoda microbiologica utilizata se bazeaza pe difuzia in agar a 
substantei de analizat (repartizata in cilindri), folosind  ca microorganisme test Bacillus subtilis ATCC 
6633 pentru tobramicina si Saccharomyces cerevisiae pentru nistatin. Media rezultatelor obtinute a fost 
de 108, 70 % din cantitatea  inscrisa pe eticheta produsului pentru nistatina si 104,70 % din cantitatea  
inscrisa pe eticheta produsului pentru tobramicin. Scorul Z a fost 0,14 pentru tobramicina si 1,40 pentru 
nistatina, iar valoarea atribuita de catre EDQM pentru tobramicina a fost 105,4 % si 101,7 % pentru 
nistatin. Performanta Laboratorului Control Microbiologic a fost foarte buna pentru ambele probe. 
 

Abstract 
 
The present study describes the results obtained by the Microbiological Control Laboratory from 
Institute for Control of Biological Products and Veterinary Medicines after participating in the proficiency 
testing scheme study on microbiological assay of nystatin and tobramycin. The proficiency testing 
scheme was organized by European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care. The 
microbiological method consisted of a cylinder-plate agar diffusion assay using Bacillus subtilis ATCC 
6633 for tobramicine and Saccharomyces cerevisiae for nystatin as the test microorganism. The means 
of results were 108, 70 % of label claim for nystatin and 104,70 % of label claim for tobramicin. The Z- 
scores were 0,14 for tobramycin and 1,40 for nystatin, the assigned value used for booth samples was 
105,4 % for tobramycin and 101,7 % for nystatin. The performance of Microbiological Control Laboratory 
was very good for both samples. 
 

Introducere 
 
Participarile la teste de competenta 

(teste de evaluare intre laboratoare) sunt 
considerate obligatorii pentru laboratoarele 
acreditate conform cerintelor standardului  
ISO/IEC 17025. Verificarea rezultatelor 
analizelor cu cele obtinute de alte 
laboratoare este una din cele mai importante 
elemente ale controlului calitatii. Increderea 
ca un laborator produce constant rezultate 
fiabile este de o importanta majora pentru 
laborator in sine i pentru organiza ia din 
care face parte. Laboratorul Control 
Microbiologic din cadrul ICBMV participa 
regulat la schemele de competenta 

organizate de catre Directoratul European 
pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM).  

La testul de competenta 130 (PTS 130) 
cele 22 laboratoare participante a trebuit sa 
determine continutul procentual a 
tobramicinei injectabile si a nistatinei 
suspensie din probele etichetate A si B, 
conform cerintelor cuprinse in Farmacopeea 
European  în Capitolul 2.7.2: - metoda 
difuzimetrica. 
 

1. Materiale i metoda 
 

Principiul metodei are la baza modelul 
doza-raspuns în care concentratia 
antibioticului este proportionala cu zona de 
inhibitie a cresterii microorganismului test. 
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Proba A: tobramicina injectabila (25 
mg/2,5 ml), substanta de referinta, apa R-
solvent folosit in prepararea probei stoc, 
solutie tampon pH 8,0, microorganism test - 
Bacillus subtilis ATCC 6633, agar nutritiv. 

Proba B: Nistatina suspensie orala 
(100000 UI/ml), substanta de referinta, 
dimetilformamida, ortofosfat dihidrogenfosfat 
de potasiu - solventii utilizati in preg tirea 
probei stoc, microorganism test - 
Saccharomices cerevisiae, agar nutritiv. 

Pl cile s-au preparat cu mediile si 
microorganismele test necesare pentru 
fiecare proba in parte. Dupa solidificarea 
mediului s-au plasat cate 4 cilindri metalici 
pe suprafata placilor, folosind pense sterile. 

Probele de lucru, precum si dilutiile 
substantei de referinta stoc s-au preparat 
conform protocolului primit de la EDQM.  

Pentru validitatea testului s-au utilizat 3 
doze diferite, atat pentru proba de testat cat 
si pentru marerialul de refereinta folosit, 
respectiv dilutiile 12 UI/ml, 6 UI/ml si 3 UI/ml 
pentru tobramicina si dilutiile 100 UI/ml, 50 
UI/ml si 25 UI/ml pentru nistatin.  

Dupa pregatirea dilutiilor de lucru s-au 
repartizat cate 0,4 ml din solutia standard si 
proba in cilindrii corespunzatori. Placile 
astfel pregatite au fost lasate pentru 1-4 ore 
la temperatura camerei (perioada de 
preincubare), dupa care placile au fost 
incubate timp de 18 h, la 35 C - 37 C. O 
deosebita atentie s-a avut la manipularea si 
transferul placilor de pe masa de lucru in 
termostat. Dup  incubare, a fost masurat 
diametrul zonei de inhibitie folosind un 
micrometru electronic. S-a calculat 
concentratia probei, iar rezultatul a fost 
raportat ca procent din cantitatea inscrisa pe 
eticheta, utilizand o fisa de calcul Excel. 
Precizia testului a fost de asa natura incât 
limitele de eroare sa se incadreze in 
intervalul 95% - 105% din poten a estimata. 

 
2. Rezultate i discu ii 

 
In acest studiu microbiologic s-a estimat 

cantitatea de tobramicina si nistatin din 

proba A si proba B. Tabelul 1 arata 
continutul de Tobramicina din proba A, 
obtinut pentru 3 determinari independente. 

 

Determin ri 
PROBA A 

(Tobramicina injectabil ) 
% din cantitatea inscris  pe 

eticheta 
1 105,10 
2 103,80 
3 105,20 

Media 104,70 
DS 0,7810 

DSR 0,7517 
 
Continutul a fost calculat tinand cont de 

faptul ca fiecare 1000 IU reprezinta 
echivalentul a 1 mg de tobramicina. 

Media potentei a fost de 104,70 %, 
deviatia standard a fost de 0,7810 iar 
deviatia standard relativa a fost de 0,7517.  

Table 1 prezinta continutul de Nistatin in 
proba B, obtinut pentru 3 determinari 
independente. 

 

Determinari 
Proba B 

(Nistatin suspensie orala) 
% din cantitatea inscrisa 

pe eticheta 
1 109,91 
2 107,25 
3 108,96 

Media 108,70 
DS 1,3479 

DSR 1,0439 
 
Con inutul a fost calculat tinand cont de 

faptul ca fiecare 5825 IU reprezinta 
echivalentul a 1 mg de nistatin. 

Media potentei a fost de 108,70 %, 
deviatia standard a fost de 1,3479 iar 
deviatia standard relativa a fost de 1,0439.  

Rezultatele studiilor au fost trimise la 
EDQM pentru examinare.  

Dupa examinarea datelor primite de la 
laboratoarele implicate in acest studiu, 
EDQM a calculat, pentru fiecare proba, 
valoarea medie, deviatia standard, deviatia 
standard relativa si scorul Z.  

Datele sunt raportate de obicei folosind 
o valoare de cut-off, ca scor Z situat in 
intervalul - 2 si + 2.  
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Motivul pentru aceasta raportare deriva 
din calculele si definitiile statistice a 95% 
valori dintr-o distributie normala si nu se 
bazeaza neaparat pe valoarea optima, 
centrala pentru estimarea rezultatelor 
obtinute. 

EDQM a stabilit ca pentru proba A, 
media tuturor rezultatelor (de la 22 de 
laboratoare) a fost de 105,7 % si deviatia 
standard de 5,28 %, iar pentru proba B, 
media tuturor rezultatelor (de la 22 de 
laboratoare) a fost de 96,5 % si deviatia 
standard de 23,80 %.  

Pentru Laboratorul Control Microbiologic 
scorul Z a fost de - 0,14 pentru tobramicina 
si + 1,40 pentru Nistatina. Valoarea EDQM 
atribuita probelor a fost de 105,4%, pentru 
tobramicina si 101,7% pentru Nistatina. 

 

3. Concluzii 
1. Rezultatele obtinute de Laboratorul 

Control Microbiologic au condus la 
incadrarea scorului Z pentru ambele 
probe in intervalul stabilit de principiile 
statisticii (- 0,14 pentru tobramicina si + 
1,40 pentru Nistatina). 

2. Performan a Laboratorului Control 
Microbiologic a fost foarte buna pentru 
ambele probe si EDQM a transmis 
"Atestatul participarii la schema de teste 
de competen " în data de 13.09.2012. 
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Aspecte terapeutice i lezionale în peritonita infec ioas  felin  
 

Therapeutic and lesional aspects of feline infectious peritonitis 
 

Adrian C. Stancu 
Facultatea de Medicin  Veterinar  Timi oara 

 
Cuvinte cheie: pisic , peritonit  infec ioas , aspecte lezionale 
Keywords: cat, infectious peritonitis, lesional aspects 

 
Rezumat 

 
Prevalen a peritonitei infec ioase feline (PIF) nu poate fi apreciat  pe baza unor anchete serologice, 
deoarece rata reactan ilor pozitivi serologic nu se coreleaz  cu rata îmboln virilor. În cresc toriile cu 
multe pisici sau multe mi ri (intr ri - ie iri), propor ia reactan ilor pozitivi serologic este foarte mare, 
putând ajunge, în unele ri sau regiuni la 50-75-100%, în timp ce printre pisicile dispersate pe lâng  
casele oamenilor rata reactan ilor pozitivi fa  de VPIF este mult sub 50%. Cercet rile efectuate au avut 
ca scop tratarea i stabilirea formei evolutive a peritonitei infec ioase feline pe baza leziunilor 
morfopatologice în cazul pisicilor decedate.  
 

Abstract 
 
The prevalence of feline infectious peritonitis (FIP) can not be assessed on the basis of serological 
surveys because positive serological reagents rate does not correlate with disease rates. In units with 
more cats and numerous movements (input - output), the proportion of positive serological reagents is 
very high, and could reach, in some countries or regions at 50-75-100%, while among cats scattered near 
homes reactants rate positive to VPIF is well below 50%. Research conducted aimed at treating and 
determining evolutionary form of FIP based on pathological lesions in cats dead 
 

Introducere 
 
La peritonita infec ioas  felin  (PIF) 

receptive sunt toate felinele, domestice i 
lbatice, mari i mici, dar boala este cel mai 

frecvent observat  la pisica domestic .  
Cele mai receptive sunt pisicile tinere, 

între 6 luni i 2 ani (cu o inciden  maxim  la 
9-10 luni) i cele din rase perfec ionate, 
indiferent de sex.  

Prevalen a cea mai mare a bolii se 
înregistreaz  în colectivit ile de pisici, în 
special în cresc toriile organizate, în care 
exist  permanent intr ri i ie iri de pisici 
(pensiuni, cresc torii specializate etc). 

 
Scop 
 
Cercet rile efectuate au avut ca scop 

tratarea i stabilirea formei evolutive a 
peritonitei infec ioase feline pe baza 
leziunilor morfopatologice în cazul pisicilor 
decedate.  

1. Materiale i metode 
 

Cercet rile au fost efectuate în perioada 
octombrie 2010 – decembrie 2010 pe 5 
feline, provenite de la Asocia ia de protec ia 
animalelor Animed Arad. Suspiciunea de 
peritonit  infec ioas  felin  a ap rut de la 
examinarea clinic  a pisicilor când s-a 
observat o distensie a abdomenului, la 
nivelul c ruia s-a perceput o senza ie de „val 
la palpare”. De la acestea s-au recoltat 
probe de sânge care au fost supuse testului 
Veto-test FIP la care s-a eviden iat pe lânga 
linia de control o a doua linie ceea ce 
dovede te c  testul este pozitiv (Figura 1).  

Veto- test PIF Ab  
Este proiectat s  detecteze anticorpii 

impotriva virusului PIF din sânge integral, 
ser sau plasm . Dup  ce au fost absorbi i in 
tamponul de celuloz , anticorpii se leaga de 
un complex coloidal de FIPV N proteina 
antigen din tamponul conjugat formând 
complexul Ag-Ac. Acest complex, formeaz  
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în continuare complexul Ag-Ac-Ag sandwich 
direct, obligatoriu cu proteina N antigen din 
FIP in membrama de nitroceluloz .  

Rezultatul testului poate sa apara ca C 
(control) si T (test), sub forma de linii in 
cazul in care testul foloseste principiile 
imunocromatografiei.  

 

 
 

Figura 1. Veto-test FIP pozitiv 

 
Odat  confirmat diagnosticul, chiar dac  

literatura de specialitate precizeaz  faptul ca 
nu exist  o conduit  terapeutica eficace în 
aceast  boal , pisicile au fost supuse unui 
tratament nespecific care a avut ca scop 
imunostimularea i combaterea infec iilor 
secundare. Acesta s-a efectuat dupa o 
schem  conform Tabelului 1. 
 

Tabelul 1 
Protocolul terapeutic aplicat în experiment 

 

Nr. 
crt 

Alamycin 
(tetraciclin ) 

Depedin 
(prednison+dexametazon ) Vitamina C Glucoz  5% 

1 

0.3 ml –3 zile 0.3 ml – în prima zi 1 ml–5 zile 

250 ml- în ziua I i rapel în ziua IV 
2 300 ml- în ziua I i rapel în ziua IV 
3 250 ml- în ziua I i rapel în ziua IV 
4 250 ml- în ziua I i rapel în ziua IV 
5 300 ml- în ziua I i rapel în ziua IV 

 
Rezultate i discu ii 

 

Cu toate acestea, dup  o stare de 
ameliorare pasager   sfâr itul a fost letal în 
toate cazurile în decurs de 9 zile de la 
debutul bolii.  

Cadavrele acestora fiind necropsiate 
prin tehnica specific  mamiferelor. La 
examenul necropsic s-a eviden iat o 
inflama ie exsudativ  a seroaselor, în primul 
rând a peritoneului dar i a pleurei.  

În cavit ile seroase s-a observat 
acumularea unui exsudat de culoare 
cenu iu-deschis, fluid vâscos.  

Pe pleur i peritoneu  s-au observat 
numeroase focare necrotice cu dimensiuni 
de pân  la 3 mm.  

Din cauza exsudatului abundent care 
tapiseaz  seroasele s-au produs aderen e 
între ficat, diafragm i ansele intestinale. 
(Fig. 2, 3, 4, 5). 

Rezultatele cercet rilor pe cele 5 cadavre 
sunt prezentate schematic, atât sub form  
de tabel cât i sub form  grafic  (Tabel 2, 
fig. 7). 

 
 

Figura 2. Fluid vâscos la sec ionarea pielii din 
regiunea abdominal (PIF) 

 

 
 

Figura 3. Exsudat serohemoragic la deschiderea 
cavit ii abdominale (PIF) 
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Figura 4. Exsudat serohemoragic la deschiderea 
cavit ii  toracice (PIF) 

 

 
 

Figura 5.  Aderen e între ficat, diafragm i ansele 
intestinale (PIF) 

 
 

Figura 6. Aderen e între ficat, diafragm i necroze la 
nivelul seroaselor (PIF) 

 

Tabelul 2. 
Tabloul lezional i rezultatele testului FIP 

 

Nr. 
crt 

Forma de 
prezentare 

Localizarea 
exsudatului 

Localizarea 
aderen elor 

Localizarea 
focarelor  

de necroz  
Vetotest 

1 Forma efuziv  
Cavitatea 
toracic i 

abdominal  

Hepato-
diafragmatice i 

intestinale 

Pleur i 
peritoneu + 

2 Forma efuziv  
Cavitatea 
toracic i 

abdominal  

Hepato-
diafragmatice i 

intestinale 

Pleur i 
peritoneu + 

3 Forma efuziv  
Cavitatea 
toracic i 

abdominal  

Hepato-
diafragmatice i 

intestinale 

Pleur i 
peritoneu + 

4 Forma efuziv  
Cavitatea 
toracic i 

abdominal  

Aderen e hepato-
diafragmatice Pleur  + 

5 Forma efuziv  
Cavitatea 
toracic i 

abdominal  

Aderen e hepato-
diafragmatice Pleur  + 
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Figura 7. Tabloul lezional i rezultatele testului FIP 
 

Concluzii 
 

 La toate cele 5 cazuri la care testul FIP 
a fost pozitiv. 

 Tratamentul în Peritonita infec ioas  
felin  nu a dat rezultate, boala a sfâr it 
letal în toate cazurile. 

 Efectuarea necropsiei a pus în eviden   
leziuni ale formei efuzive. 

 La toate cele  5 cazuri  s-a constatat  
prezen a exsudatului atât în cavitatea 
abdominal  cât i în cavitatea toracic . 

 Aderen ele hepatodiafragmatice  au fost 
prezente la toate cele 5 cadavre, iar 
cele intestinale  la trei din cele 5 
cadavre. 

 Prezen a focarelor de necroz   a fost 
semnalat  la nivelul pleurei la toate cele 
5 cadavre, iar la nivelul peritoneului 
doar la 3 cadavre. 

 
Bibliografie 

 
1. Alexander DJ, Gough RE (1977). Res. Vet. Sci. 

23:344. 
2. Bohl EH, Saif LJ (1975), Infect.Immunol.,11, 2. 
3. Bran L, Mih il  S, Marinescu I, Albu T, Bercan 

A (1981), Prob. zoot. si vet., 7, 33. 

4. Brunt J; Hoskins J, Lutz H, Norsworthy G, 
Greul J, Hoskins, Jd, Lutz, H; Norsworthy, HG 
(1995) Feline infectious peritonitis. Supplement 
to the Compendium on Continuing Education for 
the Practicing Veterinarian. 

5. Cavanagh D, Davis PJ, Mockett APA (1998), 
Virus Res., 11:141. 

6. Coman T, Teusdea V,Ciob nuc  V, Epuran R 
(1996), Buletin Informativ SMVPA, 7/4:1. 

7. Cunningham CH (1970),  Adv.  Sci.  
Comp.Med.,14:105. 

8. Davelaar FG, Kouwenhoven B, Burger AG. 
(1984), Vet. Q, 6:114. 

9. Evermann J; Henry C, Marks Sl (1995). Feline 
infectious peritonitis. Journal of the American 
Veterinary Medical Association, 206 (8):1130-
1134.  

10. Fehr D, Holznagel E, Bolla S (1997) Placebo-
controlled evaluation of a modified live virus 
vaccine against feline infectious peritonitis: 
Safety and efficacy under field conditions. 
Vaccine. 1997; 15(10):1101-1109. 1997; 15 
(10):1101-1109.  

11. Foley JE (2005) Feline infectious peritonitis and 
feline enteric coronavirus. In Ettinger, SJ; 
Feldman EC (eds.): Text book of Veterinary 
Medicine. WB Saunders Co. Philadelphia, PA; 
663-666. 

12. Ford RC (2008). FIP: More Complex Than We 
Thought. Presented at the American Veterinary 
Medical Association Conference, 2008, New 
Orleans, LA.  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
5 5 5 5 

3 

5 

3 

5 
Nu

m
r p

ro
be

 e
xa

m
in

at
e 



Adrian  C. Stancu                                                                                                                               Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                   Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

89 
 

13. Gough RE, Randall CJ, Daglless M, Alexander 
DJ,  Cox  WJ,  Pearson  D (1992), Vet.Rec., 
130:493. 

14. Greene CE (1998), Infectious Diseases of the 
Dog and Cat, II th edition, W.B. Saunders 
Company,Philadelphia, London, Toronto, 
Montrel, Sydney,Tokyo. 

15. Hoskins, JD (1997). Update on Feline 
coronavirus disease. In August, JR (ed.) 
Consultations in Feline Internal MedicineWB 
Saunders Co Philadelphia, PA, 1997; 44-50.  

16. Moga Mânzat, R, tiube P. (2005), Boli produse 
de virusuri  din familia. Coronaviridae. Cap. 17 
pag. 306-337 coordonator Moga- Mânzat R. Boli 
infec ioase ale animalelor, Brumar- Timi oara. 

17. Pedersen  NC,  Addie  D,  Wolf  A (1995). 
Recommendations from working groups of the 
International Feline Enteric Coronavirus and 
Feline Infectious Peritonitis Workshop. 23(3): 
108-111.  

18. Reynolds C, Macy D (1997). Feline infectious 
peritonitis. Part I. Etiology and Diagnosis. 
Compendium of Continuing Education for the 
Practicing Veterinarian. 19 (9):1007-1016.  

19. Scott FW (1997). Feline infectious peritonitis. In 
Tilley, LP; Smith, FWK (eds.) The 5 Minute 
Veterinary Consult. Williams and Wilkins. 
Baltimore, MD. 586-7.  

20. Sherding RG (2004). Feline infectious peritonitis. 
In Birchard, SJ; Sherding, RG (eds.) Saunders 
Manual of Small Animal Practice 2nd ed WB 
Saunders Co Philadelphia, PA, 2004, 91-96.  

21. Stoddart ME; Bennett M (1994). Feline 
coronavirus infection. In Chandler, EA; Gaskell, 
CJ; Gaskell, RM (eds.) Feline Medicine and 
Therapeutics. Blackwell Scientific Publications. 
506-514.  

22. Van Regenmortel MHV, Fauquet CM, Bishop 
DHL,  Carsten  EB,  Estes  MK,  Lemon  SM,  
Manllofl J, Mayo MA (1999), Virus 
Taxonomy.Seventh Report of the International 

Committee on Taxonomy of Viruses Virology 
Division. International Union of Microbiological 
Societies int, http://life.bio2. columbia.edu/ 
report7.htm. 

23. Vasiu C (2003). Viroze si boli prionice la 
animale. Ed. Nereamia Napocae. 

24. Vior C, Rusu V, Stoenescu Virginia (1981). 
Rev. de Zoot. si Med.Vet., 9:72. 

25. Volintir V, Moga Mânzat R, Garoiu M, 
Jiv nescu, I., Popescu I, Popa O, Nica P 
(1968), Rev. de Zoot. si Med. Vet., 5,47. 

26. ***  www.aafponline.org. 
27. *** (1992), Manual of Standards for Diagnostic 

Tests and Vaccines, 2ed edition. 
28. *** (1998) The Merck Veterinary Manual, VIII-

ed,Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J. 
29. ***  http://www.dr-

addie.com/WhatIsFIP.htm#WhatisFIP; (accesat 
februarie 2011), 

30. *** 
http://www.peteducation.com/article.cfm?c=1+21
34&aid=212(accesat februarie 2011). 

31. ***   
http://www.scribd.com/doc/36784378/Patologie-
felina(accesat februarie 2011), 

32. *** 
http://www.vetmed.auburn.edu/feline_infectious_
peritonitis_virus2(accesat februarie 2011). 

33. *** http://www.winnfelinehealth.org/Health/MT08-
004_FIP_Report.pdf&rurl(accesat martie 2011). 

34. ***  
http://www.winnfelinehealth.org/Pages/FIP_Web
_2010.pdf(accesat martie 2011), 

35. ***http://abcd_vets.com/factsheet/ro/pdf/RO_FIP
_Peritonita_Infectioasa_Felina.pdf(accesat 
martie 2011). 

36. *** 
http://www.vetmed.ncdavis.edu/ccah/documents/
FIP_Synapsis_Jan13_09.pdf. (accesat martie 
2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adrian  C. Stancu                                                                                                                               Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                   Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

90 
 

 
 
 

 

 
 

 



Adrian  C. Stancu                                                                                                                               Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                   Vol. 7 (1). Mai - Iunie 2013 
 

91 
 

 
 
 

Aspecte lezionale i post-terapeutice în pneumonia enzootic  la suine 
 

Therapeutic and post-lesional aspects of enzootic pneumonia in pigs 
 

Adrian C. Stancu 
Facultatea de Medicin  Veterinar  Timi oara 

 
Cuvinte cheie: micoplasme, suine, bronhopneumonie 
Keywords: mycoplasma, swine, bronchopneumonia 

 
Rezumat 

 
Micoplasmozele produc pagube economice importante, aceste boli fiind în aten ia permanent  a 
fermierilor i a serviciilor sanitare veterinare. Pierderile economice pot fi consecin a mortalit ii, a 
restric iilor sanitar-veterinare, a sc derii produc iilor de carne, cre terii consumului specific de furaje i a 
cheltuielilor cu m surile terapeutice i de combatere. Cercet rile efectuate au avut ca scop metode de 
managemenet terapeutic al acestei boli precum i stabilirea diagnosticului de pneumonie enzootic  pe 
baza leziunilor morfopatologice (macroscopice i histopatologice) în cazul suinelor decedate. 
 

Abstract 
 

Mycoplasma cause significant economic damage, these conditions being constant attention of farmers 
and veterinary services. Economic losses may be due to mortality, veterinary restrictions, a decrease in 
meat production, increased feed consumption and expenditure specific therapeutic and control 
measures. Research conducted aimed at methods of disease treatment management and also diagnosis 
of enzootic pneumonia based on pathological lesions (macroscopic and histopathological) where dead 
pigs. 
 

Introducere 
 

Micoplasmozele produc pagube 
economice importante, aceste boli fiind în 
aten ia permanent  a fermierilor i a 
serviciilor sanitare veterinare.  

Pierderile economice pot fi consecin a 
mortalit ii, a restric iilor sanitar-veterinare, a 
sc derii produc iilor de carne, cre terii 
consumului specific de furaje i a 
cheltuielilor cu m surile terapeutice i de 
combatere. În acest pneumonia enzootic  
este i r mâne o realitate în fermele de 
suine de la noi din ar  mobilizând largi 
resurse ecomomice i de timp din partea 
speciali tilor domeniului. 

 
1. Materiale i metode 

 
Cercet rile au fost efectuate în decembrie 

2010 la Smithfield, ferma Peciul Nou.  
Clinic pe baza semnelor clinice a fost 

suspicionat  pneumonia enzootic  a 

porcului, boal  care are o incident  crescut  
în sistemul intensiv de cre tere a suinelor.  

 
Tratament 
În scopul reducerii pierderilor cauzate de 

boal  s-a intervenit medicamentos.  
A fost administrat curativ Dimetridazol 

pulbere orala insolubil , în doze de 25 
mg/kgc greutate vie/zi timp de 5 zile în 
furajul combinat administrat suinelor.  

Concomitent au fost administrate 
vitamine pentru a m ri eficien a 
tratamentelor. 

 
2. Rezultate i discu ii 

 
Tratamentele din focar au fost efectuate 

la un lot de 800 capete.  
Rezultatele tratamentului au fost bune, cu 

toate acestea au fost înregistrate 18 cazuri 
de decese. Acestea au fost cauzate de o 
evolutie mai sever  a bolii. La cazurile 
decedate a fost efectuat  necropsia prin 
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tehnica specific  mamiferelor, pentru a 
studia atât macro- cât i microscopic 
leziunile produse în aceact  boal .  

La necropsierea cadavrelor, la nivelul 
pl mânilor, preponderent în lobii craniali, 
mediali dar i în treimea anterioar  a lobilor 
caudali s-au observat focare net delimitate 
de esutul normal, de culoare  ro ie visinie i 
cenu ie, atât la suprafa  cât i pe sec iune.  

Consisten a în aceste zone a fost 
crescut  iar docimazia pozitiv . 
Limfonodurile mediastinale i traheobronhice 
au fost m rite în volul i greutate iar pe 
sec iune au avut un aspect umed.  

Aceste aspecte sunt prezentate în 
Figurile 1, 2, 3 i 4.  

Examenul  histopatologic a pus în 
eviden  hipertrofia pere ilor alveolari 
datorit  hiperplaziei limfohistiocitare, 
peribron ite i perivascularite 
limfohistiocitare cu aspect concentric i 
descuamarea endoteliului alveolar. 

Aceste aspecte sunt prezentate în Fig. 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11.  

 

 

 
 

Figura 1. Pl mân porc. Bronhopneumonie cataral  - 
faza de spleniza ie (sus.)- faza de pancreatizare (jos) 

 

 

 
 

Figura 2. Pl mân. Bronhopneumonie cataral  
(sec iune) - faza de spleniza ie (sus), faza de 

pancreatizare (jos) 
 

 

 
 

Figura 3. Peribron it  limfohistiocitar  (obiectiv x 
10)(sus) i (obiectiv x 40)(jos) 
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Figura 4. Peribron it  limfohistiocitar  (sus) 
Hiperplazii limfohistiocitare circumscrise (jos) 

(obiectiv x 40) 
 

 
 

Figura 5. Hiperplazii limfohistiocitare circumscrise 
(obiectiv x 100) 

 

 
 

Figura 6. Perivascularit  limfohistiocitar  
(obiectiv x 40) 

 

 
 

Figura 7. Perivascularit  limfohistiocitar   
(obiectiv x 100) 

 
Rezultatele cercet rilor pe cele 18 

cadavre sunt prezentate schematic, atât sub 
form  de tabel cât i sub form  grafic  
(Tabel 1, Grafic 1).  

 
Concluzii 

 
 Tratamentul cu dimetridazol pulbere oral  

a dat rezultate bune, pirderile au fost 
întrun procent de sub 5 %. 

 Diagnosticul de pneumonie enzootic  s-a 
confirmat la toate cadavrele din studiu.  

 La toate cadavrele examinate s-a 
constatat o localizare a leziunilor la 
nivelul lobilor craniali i mediali. 

 Doar la 5  cadavre examinate s-a 
constatat pe lâng  localizarea pulmonar  
a leziunilor cranio-medial i o localizare 
în treimea anterioar  a lobilor 
diafragmatici. 

 La 11 cadavre examinate a fost surprins  
faza de spleniza ie a bronhopneumoniei 
catarale, iar la 7 cadavre a fost surprins  
faza pancreatizare. 

 La toate cadavrele examinate s-au 
eviden iat atât leziuni de peribron it i 
perivascularit  limfohistiocitar   cât  i  
hiperplazii  limfohistiocitare  circumscrise. 
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Tabelul 1.  

Prezentarea tabloului lezional la suinele necropsiate 
 

LOCALIZARE PULMONAR  

Nr. 
crt 

Localizare la nivelul 
lobilor craniali i 

mediali 

Localizare la nivelul 
lobilor craniali, 

mediali i caudali 

Faza de 
spleniza ie 

Faza de 
pancreatizare 

Peribron it  LH 
Perivascularit  LH 

Hiperplazii LH 
circumscrise 

1 + + + - + 
2 + + + - + 
3 + + + - + 
4 + + + - + 
5 + + + - + 
6 + - + - + 
7 + - + - + 
8 + - + - + 
9 + - + - + 
10 + - + - + 
11 + - + - + 
12 + - - + + 
13 + - - + + 
14 + - - + + 
15 + - - + + 
16 + - - + + 
17 + - - + + 
18 + - - + + 

 

 
 

Graficul 1. Prezentarea tabloului lezional 
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Dr. Aurel M. Gherdan la 80 de ani, 
farmacologul i omul 

 
Domnul doctor Aurel Mihai Gherdan 

este unul dintre acei oameni care i-au 
dedicat existen a c ii i carierei sale, via a 
sa fiind strâns legat  de Facultatea de 
Medicin  Veterinar  de la Timi oara. 

Într-o reuniune emo ionant , sincer , 
 festivism, la disciplina drag  sufletului 

u, cea de farmacologie, chiar de ziua sa, a 
avut loc s rb torirea împlinirii celor 80 de ani 
ai domniei sale. 

 

 
 
La întâlnire, al turi de colectivul actual 

al disciplinelor de farmacologie i toxicologie 
de la FMVT au participat i colegi i prieteni 
dragi (seniori, profesorii Horia Cernescu, 
Alexandra Trif, Alexandru Stupariu, Simion 
Bolte, Carmen Gan , Dorel Pârvu, Marian 
Coman, Martin Pop, dar i mai noi, 
Gheorghe D bu , Ioan Olariu, Teodor 
Mo , Sorin Morariu, Marius Pentea, Adrian 
Stancu etc) care au luat cuvântul i au 
rememorat amintiri pl cute din timpul 
activit ii comune. 

În calitate sa de prorector al USAMVBT, 
domnul profesor Dr. Gheorghe D bu , i-a 
acordat domnului Dr. Aurel M. Gherdan o 
Diplom  de excelen  cu ocazia împlinirii 
acestei frumoase vârste, din partea 
conducerii i a senatului USAMVB 

Timi oara, iar domnul prodecan, Conf. Dr. 
Sorin Morariu l-a felicitat, din partea 
conducerii FMVT. 

 

Câteva repere biografice 
 
Data i locul na terii: Domnul Aurel 

Mihai Gherdan a v zut lumina zilei la 24 Mai 
1933, în Târn veni, Mure . 

Studii: Este absolventul ilustrei promo ii 
a anului 1957 a Facult ii de Medicin  
Veterinar  din Arad.  

Evolu ie profesional : Medic veterinar 
circumscrip ia Timi oara, 1957-1964; Medic 
veterinar ef al municipiului Timi oara. 
Specializare în domeniul Farmacologiei la 
Universitatea de Medicin  Veterinar  
Budapesta. Din 1968 asistent universitar la 
Facultatea de Medicin  Veterinar  
Timi oara; ef lucr ri, titularul cursului de 
„Boli de nutri ie i toxicoze”, 1972. Din anul 
1972 pân  în 1981, domnul dr. Gherdan a 
fost titularul cursului la disciplina de 
„Toxicologie i toxicoze”, an în care 
disciplina a fost preluat  de c tre doamna 
dr. Alexandra Trif. 

Odat  cu pensionarea domnului 
Profesor Vin an, în anul 1974, domnul dr. 
Gherdan a devenit titularul disciplinei de 
„Farmacologie veterinar ” pân  la 
pensionarea sa în 1997. 

Activitatea publicistic : Domnul Dr. 
Gherdan a fost unic autor al „Caietului de 
lucr ri practice de farmacologie veterinar ” 
(1977, 1981, 1992, Lito IAT) i colaborator 
la: manualul unic „Toxicologie i toxicoze” 
(1977), Ed. Didactic i Pedagogic  
Bucure ti, E. eanu, A. Gherdan, S. 
Ghergariu, O. Popescu. i respectiv 
colaborator la „Îndrum tor de lucr ri practice 
de toxicologie”, A. Trif, A. Gherdan, Lito IAT, 
1984. În cursul carierei sale Domnul dr. 
Gherdan a publicat peste 200 lucr ri 
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tiin ifice ca prim autor sau colaborator i a 
îndrumat cu competen  peste 50 lucr ri de 
diplom  ale studen ilor de la medicin  
veterinar . Domnul dr. Gherdan si-a adus 
aportul permanent la dezvoltarea 
disciplinelor unde a predat în cadrul 
Facult ii de Medicin  Veterinar  de la 
Timi oara.  

Este de amintit aici de exemplu, 
achizi ionarea spectrofotometrului UV-VIS - 
MC40 i a gaz cromatografului 
„Chromatron”, aparatur  de vârf la acea or , 
care a permis, în anii ’80, realizarea unor 
numeroase cercet ri de calitate în domeniul 
farmacologiei i toxicologiei.  

Tot aici este de amintit c  dr. Aurel 
Gherdan a fost pentru mul i ani membru în 
Comisia medicamentului de uz veterinar 
precum i un expert na ional recunoscut în 
domeniu.  

 

Activitatea de cercetare tiin ific  
Din activitatea deosebit  la disciplin  

este de remarcat aplecarea domnului dr. 
Aurel Gherdan c tre cercetarea tiin ific , 
domnia sa fiind unul dintre cadrele didactice 
cu numeroase granturi multianuale câ tigate 
i aplicate din cele 70 de teme i subteme 

contractuale câ tigate sunt de amintit aici 
direc iile principale cercetate: 

-  Studiul farmacoterapeutic al 
componen ilor Helleborus purpurascens, 

-  Ob inerea unor noi formule 
medicamentoase în terapia bolilor la 
animale, 

-  Carotenul i vitamina A în sfera 
reproduc iei la vaci, 

-  Testarea unor produse vitamino-
minerale la tineretul animal, 

-  Cercet ri farmaco-terapeutice cu 
antifungice în infec ii respiratorii la animale. 

 
Domnul dr. Aurel Gherdan a desf urat 

o fructuoas i lung  colaborare cu ICCF 
Bucure ti, cu întreprinderile de medicamente 
de uz veterinar din ar i din str in tate, 
contribuind, prin cercet rile efectuate, la 

introducerea în terapia veterinar  a 
numeroase produse medicamentoase 
veterinare. 

Nominaliz ri  
În calitate de membru al Asocia iei 

Europene de Farmacologie i Toxicologie, a 
fost nominalizat în 1979 coordonator pentru 
România. Facultatea de Medicin  Veterinar  
cu Diplom  de onoare. 

inuta aristocratic , onoarea, inteligen a 
vie, cuno tiin ele profesionale serioase i nu 
în cele din urm , cele lingvistice au r mas 
cu siguran  în memoria colegilor i 
studen ilor veterinari, dr. Aurel Gherdan 
fiind, din acest punct de vedere o imagine a 
intelectualului elevat.  

Din p cate unele ne anse din via a 
aceasta vremelnic  l-au oprit s  ocupe un 
loc, mult mai înalt, pe care-l merita cu 
prisosin , în galeria ilu trilor no tri dasc li. 

 

 
 

Actualmente domnul Dr. Aurel Gherdan 
se bucur  de o s tate i un tonus bun, 
cite te foarte mult, înc i acum, are o 
familie frumoas , o so ie în eleg toare, doi 
copii c tori i, Marius i Angela i doi 
nepo i frumo i i inteligen i, care cu 
siguran  îi vor duce, cu onoare, numele mai 
departe.  

În încheiere, noi, cei care inem la Dvs., 
 dorim via  lung , s tate i fericire 

al turi de frumoasa dumneavoastr  familie! 
 

Cu drag, urma ul Dumneavoastr  la disciplin , 
Prof. Dr. Romeo T. Cristina

 


