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Veterinary Drug / Medicamentul Veterinar 

publica ia noastr  cu apari ie continu  din 2007 
devine încet, dar sigur, o publica ie interesant  
pentru cei din domeniu.  

Consecven i celor promise la bilan ul 
primului an de la lansare, membrii echipei 
Veterinary Drug au încercat i au reu it s  ridice 
tacheta valoric  a revistei, perfec ionarea 

continu  a mesajului publica iei, includerea în 
circuitul informa ional na ional i interna ional, 
cre terea competen ei, deschidere 
interna ional , întrun cuvânt, o voce care este tot 
mai auzit  în medicina veterinar  din Romania i 
nu numai. 

 
Calitatea publica iei 

 
Ast zi jurnalul a ajuns la anul al IX-lea al 

existen ei, pân  în prezent fiind editate 18 edi ii, 
care însumeaz  peste 1500 de pagini.  

E mult, e pu in? Num rul de cit ri ale 
articolelor originale (mai ales) este dovada c  
este bine!  

Num rul de pagini a fost crescut prin 
includerea armonioas  a unor articole de calitate 
la categoria Educa ie continu i, prin publicarea 
unor materiale valoroase la categoria Lucr ri 
originale, ambele categorii fiind necesare 
profesiei veterinare i care au venit s  
completeze necesarul de Nous in sciencia al 
membrilor Asocia iei. 

La finele anului 2008 s-a realizat 
implementarea revistei pe primul web-site i din 
2010 pe cel de-al doilea, ceea ce a facilitat 
accesul mult mai u or al celor interesa i c tre 
numerele revistei sau alte informa ii legate de 
Asocia ia noastr . 

Ca urmare traficul a putut fi urm rit i 
evaluat pe Google Analytics, varianta on-line (cu 
articolele originale publicat  în totalitate în limba 
englez ) a revistei fiind desc rcat  de mii de ori 
în mod curent în 57 de ri de pe mapamond! 

Urmarea fireasc  a fost indexarea publica iei 
în mai multe Baze de Date Interna ionale (BDI) 

ca rezultat al îndeplinirii cerin elor de calitate pe 
care ni le-am asumat i întâmpinarea premizelor 
de alocare a categoriei de revista (prin primirea 
p-ISSN, e-ISSN i aducerea formatului de revista 
conform cerintelor de indexare). 

La ora actual  Jurnalul nostru este indexat în 
peste 20 de baze BDI, din amintim doar câteva: 
CABI; DOAJ; Index Copernicus; WorldCat; 
HKUL Database; Academic Journals; 
getCITED; AGRIS; British Library Direct etc... 
Ca o recunoa tere este de amintit faptul c  
publica ia noastr  este acreditat  de c tre 
Colegiul Medicilor Veterinari din România. 

Din p cate resursele financiare existente nu 
permit, la acest moment, includerea în ISI - 
Thompson unde sunt necesare cheltuieli pentru 
asigurea unei baze de date gazda interna ional  
cu asignarea DOI (Digital Object Identifier) i 
plata operatiunilor de Cross-referrence obligatorii 
pentru acest tip de publica ii. 

 
Echipa Veterinary Drug 

 
În cei nou  ani de când Revista noastr  

este editat  în continuu, evolu ia ei a fost mereu 
ascendent  începând cu formarea unui colectiv 
editorial de elit , de la selectarea celor mai 
interesante topice pentru practica i cercetarea 
domeniului am încercat l rgirea colectivului 
redac ional cu personalit i ale domeniului. 

Astfel din Colegiul editorial fac azi parte 30 
de personalit i care prin activitatea lor 
profesional  au f cut dovada excelen ei în 
domeniile lor de competen . Membrii echipei au 
fost selec iona i din domenii diferite ale cercet rii 
în medicina veterinar , numitorul comun fiind 
cuno tiin ele dovedite în aria medicamentul 
veterinar. 

 
Despre membrii ANFPUV 

 
Nu în ultimul rând sunt de amintit aici 

membrii Asocia iei Na ionale a Fabrican ilor de 
Produse de Uz Veterinar (ANFPUV), care de i 
se confrunt  la rândul lor cu probleme de ordin 
economic au în eles c  sus inerea financiar  a 
unei publica ii proprii este esen ial  profesional, 
dar i pentru a se face ei însu i cunoscu i. 
Ace tia care, din aportul lor au reu it s in  „vie” 
publica ia. Sunt convins c  aceast  „persisten  
benefic ” î i va ar ta roadele a teptate în 
indicatorii economici ai societ ilor pe care le 
conduc.
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Rezumat 

 
Perturbatorii endocrini sunt substan e chimice de origine natural  sau sintetic  ce modific  func iile 
endocrine determinând modific ri metabolice grave, în special asupra nou-n scu ilor. Acumularea i 
persisten a pe perioade lungi de timp a f cut s  devin  o prioritate în ceea ce prive te s tatea i 
mediul înconjur tor. Mecanismul de ac iune se caracterizeaz  prin blocarea, mimarea sau chiar 
modificarea efectelor specifice hormonilor tiroidieni. În acest review, scopul principal a fost de a 
determina ce efecte au perturbatorii endocrini asupra glandei tiroide, în special asupra biosintezei 
hormonilor tiroidieni i stabilirea etapei în care intervin. Au fost lua i în considerare perclora ii, ftala ii, 
DPBE, PCD, soia, izoflavonele, nitra ii, tiociana ii, bisfenolii A i triclorsan. Interven ia acestora se poate 
solda fie cu apari ia hipertiroidismului fie cu apari ia hipotiroidismului.  

 
Abstract 

 
Endocrine disrupters are natural or synthetic chemical substances that have the possibility to alter the 
endocrine functions leading to serious metabolic changes especially in newborns. The accumulation and 
persistence over long periods of time became a priority in terms of health and environment. The 
mechanism of action is represented by blocking, mimicking or modifying the effects of thyroid 
hormones. In this review, the main purpose was to determine what effects have the endocrine disruptors 
on the thyroid gland, especially on the thyroid hormone biosynthesis and setting the stage involved by it. 
We focused on the action of perchlorates, phthalates, BPC, PDPEs, soy, isoflavones, nitrates, 
thiocyanates, bisphenol A and triclorsan and came to the conclusion that their intervention can result in 
either hyperthyroidism or hypothyroidism. 
 

1. Introducere 
 

Termenul de perturbator endocrin este 
atribuit acelor substan e ce au poten ialul de a 
interfera cu sistemul endocrin.  

De-a lungul ultimului deceniu, studiile au 
avut ca prioritate hormonii estrogeni i efectele 
lor în via a s lbatic , pentru ca mai târziu 
cercet torii s  se concentreze asupra efectelor 
substan elor chimice sintetice ce ac ioneaz  la 
nivelul glandei tiroide.  

Hormonii tiroidieni (HT), tiroxina (T4) i 
triiodotironina (T3) (Figura 1), sunt hormoni 
esen iali în reglarea cre terii i diferen ierii 
numeroaselor esuturi i organe, precum i în 

homeostazie i diverse c i metabolice 
principale (42, 44). 

 
Figura 1. Hormonii tiroidieni (76) 
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Unul din principalele roluri ale HT este în 
dezvoltarea perinatal  a sistemului nervos 
central ce poate fi perturbat  având ca rezultat 
retardare mental i defecte neurologice (44). 

În ultimii 50 de ani, o cauz  important  a 
acestor disrup ii endocrine a fost expunerea la 
poluan ii chimici, subiect ce a fost dezb tut 
pentru prima dat  de c tre Colborn în 2004. 
De atunci, numeroase date epidemiologice au 
fost acumulate, dezvoltându-se totodat  
diverse mecanisme de detectare, ajutându-se 
la în elegerea mecanismului de ac iune al 
perturbatorilor endocrini de natur  chimic  
(PEC) (44).  

Mecanismele de ac iune prin care 
perturbatorii pot interveni negativ asupra 
homeostaziei glandei tiroide sunt (Figura 2). 

 Inhibarea aportului tiroidian de iod 
 Ac iunea direct  asupra receptorilor 

hormonilor tiroidieni 
 Legarea de proteinele de transport 

specifice hormonilor tiroidieni din circula ie 
 Inhibarea activit ii tiroperoxidazei 

(TPO) 
 Sc derea timpului de înjum ire a T4 

prin activarea enzimelor hepatice. 
 

 
 

Figura 2. Mecanisme de ac iune a substan elor chimice de mediu asupra axei hipotalamo-hipofizo-tiroidiana (21) 
 

Tipuri de substan e cu rol perturbator 
 

De i exist  numeroase date care s  
ateste leg tura puternic  dintre mediul poluant 
i afec iunile tiroide, este dificil de demonstrat 

leg tura dintre expunerea prenatal  sau 
postanatal  la poluan i i efectele secundare 
ap rute ulterior.  

Studiile realizate pe animale de laborator 
au pus în eviden  câteva clase de substan e 
chimice care sunt suspectate de apari ia 
efectelor secundare datorit  perturb rii axei 
hipotalamo-hipofizo-tiroidian . Ace tia au fost 
inclu i în lista de chimicale stabilit  de 
Uniunea European i US-EPA (44).  

Numero i perturbatori endocrini prezint  o 
structur  chimic  asem toare celor doi 
hormoni tiroidieni, tiroxina i triiodotironina, 
interferând cu legarea de receptori i proteine 
de transport, cu rezultate negative asupra 

metabolismului hormonilor tiroidieni i apari ia 
hiposecre iei sau a hipersecre iei glandei 
tiroide (Tabelul 1). 

 

1. Bifenil policlorina ii 
Bifenil policlorina ii (PCB) sunt un grup de 

poluan i persisten i ce au în stuctura lor inele 
fenolice pereche aflate în diferite grade de 
clorinare. Produc ia lor a început în jurul anilor 
1960 i au fost utiliza i ca substan e cu rol de 

cire sau lubrifian i în transformatoare, 
condensatoare i alte echipamente electrice.  

Aceast  grup  cuprinde în jur de 209 de 
congeneri distinc i, dar datorit  suspiciunilor 
legate de toxicitatea lor, în special a acumul rii 
în esuturile lipofile i persisten a în mediu, în 
SUA, utilizarea lor a fost oprit  înc  din 1980, 
pentru ca 25 de ani mai târziu s  fie interzis  
i în alte ri (42, 57).  
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Tabel 1 
Tipuri de perturbatori endocrini i efectul lor asupra homeostaziei tiroidiene (51) 

Substan a 
chimic  Sursa Mecanismul de ac iune Efectul 

Perclora i 
apa de ploaie, z pad , produse 
alimentare, ape subterane, 
îngr minte 

Inhib  aportul de iod în glanda 
tiorid  hipotiroidism 

Etilen difenil 
polibromina i 

electronice, textile i materiale de 
construc ie materialele plastice, 
materiale spumante, covoare i 
tapi erie 

Ac iune direct  asupra receptorilor 
HT i ia locul HT prin legarea de 
proteinele sangvine de transport 

Hipotiroidism 
sau 
hipertiroidism 

Bifenil 
policlorina i 

transformatoare, echipamente 
electrice, condensatoare 

Ac iune direct  asupra receptorilor 
HT 

Hipotiroidism 
sau 
hipertiroidism 

Nitra i sfecl , elin , salat , b legar, ape 
subterane 

Inhib  aportul de iod în glanda 
tiroid  hipotiroidism 

Tiociana i varz , napi, conpid , brocoli, varz  
de Brussel 

Inhib  aportul de iod în glanda 
tiorid  hipotiroidism 

Izoflavone produse i subproduse din soia, 
alune, cafea, ceai Inhib  ac iunea tiroperoxidazei hipotiroidism 

Ftala i juc rii, sticle de plastic, tuburi 
medicale, l zi i cosmetice 

Ac iune direct  asupra receptorilor 
HT hipertiroidism 

Pesticide 
organoclorurate insecticide Scade timpul de înjum ire a T4 

prin activarea enzimelor hepatice hipotiroidism 

 
Din 2001, de la Congresul din Stockholm 

ce viza persisten a poluan ilor organici, i ce 
cerea interzicerea BPC i a altor poluan i cum 
sunt dioxinele i hexaclorobenzeni, datorit  
capacit ii lor de a persista i vehicula în 
mediu perioade lungi de timp, 180 de ri s-au 
conformat interzicând utilizarea lor.  

Se estimeaz  c  1.5 milioane de tone 
metrice persist  înc  în mediul înconjur tor i 
în alimente, expunând popula ia la PCB prin 
alimenta ie, în special prin consumul de pe te 
(57). 

BPC sunt compu i lipofili ce se 
concentraz , în principal, în esuturile lipidice 
i ser. În prezent au fost detecta i inclusiv în 

lapte, cordon ombilical i cord. Timpul de 
înjum ire al BPC la oameni este pân  la 7 
ani (39).  

În 1989, Organiza ia Mondial  a S ii 
a raportat c , în Belgia, Germania i Olanda, 

ri în care PCB se g sesc în concentra ii mari 
în lapte, nivelul de PCB era în laptele matern 
între 392-762 µg/kg (71), continuând s  scad  
în ultimele trei decenii datorit  cre teri 
capacit ii de reglare a acestor compu i (33).  

Structura BPC este asem toare cu cea 
a HT i se crede c  î i exercit  ac iunea prin 
legarea i interac ionarea cu receptorii HT, 
având efect antagonic, de competi ie (Figura 
3) (45). 

Au fost realizate numeroase studii pentru 
a determina efectele negative ale expunerii la 
BPC în popula iile umane, în special asupra 
homeostaziei HT.  

 

 
 

Figura 3. Efectele perturbatorilor asupra biosintezei 
hormonilor tiroidieni (21) 

 
Salay i Garabrant au suspectat c  

aceste efecte negative sunt rezultatul 
perturb rii homeostaziei HT (55). 

Schantz (56) i Boucher (4) au 
demonstrat c  expunerea la PCB este 
asociat  cu sc derea func iei cognitive la copii, 
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în special a func iilor executive, abilitate 
verbal , memorie i recunoa tere vizual .  

Ipoteza acestui deficit neurocognitiv se 
datoreaz  st rii de hipotiroidism indus de 
competi ia substan elor din grupa PCB cu HT 
pentru receptorii specifici, hormoni necesari în 
dezvoltarea neuronal .  

În ciuda numeroaselor studii efectuate, 
efectele negative asupra cre terii i dezvolt rii 
nu pot fi atribuite 100% BPC (42,44).  

În studiile realizate de Takser i col. (59), 
Turik i col. (62), Langer (39) s-a observat o 
corela ie între concentra ile de PCB din mediu 
i nivelul redus de HT sangvini.  

Dallaire i col. (13) a publicat un studiu în 
care a fost evaluat  expunerea i prezen a 
PCB hidroxilat în plasma maternal  pe 
perioada gravidit ii din probele de sânge ale 
cordonului ombilical ob inut la na tere, dar i la 
7 luni postnatal.  

Concentra ia de PCB hidroxilat a fost 
ulterior pozitiv asociat  cu concentra ia 
hormonului triiodotironina (T3) din plasma 
femeilor gravide, pe când concentra ia de 
PCB-153 a fost invers corelat  cu nivelul 
globulinei de legare a tiroxinei (TBG) din 
sângele cordonului ombilical.  

Faptul c  la copii de 7 luni, prezen a 
perturbatorilor tiroidieni nu au p rut s  
afecteze homeostazia HT atest  c  trebuie 
luat  în considerare importan a diferitelor c i 
de expunere, dar i inându-se cont de 
determin rile realizate la diferite categorii de 
vârst .  

În ultimii 10-15 ani, a sc zut rata de 
expunere la PCB neobservându-se nici o 
asociere între expunere, nivelul sangin al HT i 

sur torile neurologice i de cre tere.  
Pentru a în elege mai bine mecanismul de 

func ionare a BPC trebuie lua i în considerare 
atât parametrii toxicokinetici, cât i absorb ia, 
bioacumularea, metabolismul i excre ia 
acestuia.  

De asemenea, mai este important s  se 
investigheze rela ia activitate-structur  a PCB 
pentru a se determina existen a unui poten ial 
risc a altor substan e chimice sintetice 
congenere asupra dezvolt rii creierului (44). 

Aceste studii sugereaz  c , chiar i la o 
expunere redus , PCB poate interfera cu 
nivelul HT ducând la sc derea acestuia.  

Majoritatea func iilor fiziologice, cum ar fi 
comportamentul i procesele implicate in 
dezvoltarea fetal  sunt sus inute de mai multe 
axe endocrine ce comunic  între ele, fiind 
astfel greu s  se stabileasc  asupra c rui 
sistem endocrin ac ioneaz  compu ii chimici. 
(44).  

Într-un studiu realizat de Goldey i col. 
(28) prin expunerea obolanilor la un compus 
mixt de PCB, s-a observat c  administrarea de 
T4 la ace ti obolani a atenuat hipotiroxinemia, 
pierderea auzului i deficitul motor. 

Alte studii realizate pe obolani de c tre 
Donahue DA. i col. (19), dar i pe maimu e de 

tre van den Berg (64), au stabilit o corela ie 
între expunerea la PCB i nivelul sc zut de T4. 

Van den Berg (65) a observat, în urma 
unui studiu realizat pe maimu e marmoset, prin 
administrarea oral  de 3,4,3',4'-tetraclorobifenil 
(TCB) în doz  de 0.1, 1 i 3 mg/kg de dou  ori 
pe s pt mân  timp de 18-23 de s pt mâni, c  
concentra ia de T4 s-a redus în propor ie de 
99% la cei expu i la doza de 3 mg/kg, cu 81% 
la cei expu i la o doz  de 1 mg i cu 35% la 
cei expu i la 0.1 mg/kg.  

Concentra ia seric  de T3 a sc zut i ea în 
primele dou  s pt mâni iar concentra ia seric  
de TSH a crescut ca urmare a sc derii 
drastice de T4. Din punct de vedere histologic 
s-a observat hiperplazia celulelor foliculare. 

Metaboli ii hidroxila i ai PCB sunt de 
asemenea biologic activi i prezint  o structur  
chimic  asem toare hormonului tiroidian T4.  

Efectele negative date de expunerea la 
PCB asupra concentra iei periferice de HT 
sunt bine cunoscute datorit  numeroaselor 
studii realizate pe animale de laborator unde 
reducerea concentra iei serice de T4 este o 
modificare constant observat  (29, 30, 67).  

Modific rile histopatologice observate în 
urma expunerii la PCB indic  o stare de 
hiperactivitate atât dup  administrare oral  cât 
i dup  cea subcutanat  (29, 38). 

S-a observat c  PCB hidroxila i (OH-
PCB), la roz toarele gestante, se acumuleaz  
în compartimentul fetal. Prezen a metabolitului 
4-OH-CB107 fiind detectat  în ficatul fetal, 
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creier i plasm , iar T4 total sangvin maternal 
i cel fetal redus. La fetu i, T4 liber era 

semnificativ redus, pe când TSH era crescut. 
Concentra ia de T4 din prozencefalulul fetal 
era redus  iar deiodinarea hormonilor T4 i  T3 
crescut  (49). 

O rela ie similar  între func ia glandei 
tiroide i concentra ia sangvin  de PCB a fost 
observat i la animalele s lbatice. Sc derea 
de T3 i/sau de T4 a fost identificat  la foci, ur i 
polari i lei de mare (42). În concluzie, 
expunerea oamenilor i a animalelor, în 
perioada pre- i post-natal , la compu ii 
chimici din grupa PCB determin  perturbarea 
homeostaziei hormonilor tiroidieni manifestat  
prin reducerea hormonilor T4 i T3 i cre terea 
compensatorie de TSH, ce are ca i 
consecin  retardare mental i defecte 
neurologice.  

2. Perclora ii  
Sursele de perclora i pot fi ob inute atât 

natural cât i artificial, în industria aerospa ial , 
farmaceutic i a armamentelor. Sunt compu i 
extrem de solubili în ap i au fost detecta i în 
apa de ploaie, z pad , produse alimentare, 
ape subterane, precum i în salat , grâu, lapte 
de vac , vin, bere, chiar i în multivitaminele 
prenatale (21). În SUA perclora ii au fost 
identifica i în concentra ii crescute în apa de 

ut la o concentra ie cuprins  între 4 - 120 
µg/L (15), precum i în urina a 2810 de indivizi 
la care concentra ia urinar  medie de 
perclora i era de 3,6 µg/L. Datorit  faptului c  
nu sunt biodegradabili, oprirea contamin rii 
industriale a apei potabile cu perclora i este un 
proces costisitor i dificil de realizat (21). 

 
 

Figura 4. Modul de ac iune al perclora ilor asupra NIS (84) 
 

Modul de ac iune al perclora ilor este unul 
competitiv prin inhibarea transportului de 
iodur  în celulele foliculare (12), inhibând 
ac iunea enzimei co-transportoare de sodiu / 
iod (NIS) (Figura 4).  

În ceea ce prive te expunerea pe o 
perioad  îndelungat  la perclora i, Braverman 
i col. (6), au observat într-un studiu realizat 

pe 13 voluntari, de sex masculin, pe o 
perioad  de ase luni, a c rei doz  de 
expunere era 3 mg/zi, c  nu au ap rut 
modific ri ale concentra iei serice de TSH i 
tiroglobuline i nici modific ri volumetrice ale 
glandei tiroide demonstrând c  expunerea la 

doze mari de percloran i nu induce 
hipotiroidism sau gu  la adul i.  

Într-un alt studiu, Braveman i col. (5) au 
detectat în urina unor muncitori ce lucrau într-o 
fabric  produc toare de perclorat de amoniu, 
expu i la perclorat prezent în aer pe o 
perioad  de 12h, timp de trei, patru ori pe 

pt mân , timp de aproximativ trei ani, o 
concentra ie de 43 mg perclora i, cu o valoare 
mai sc zut  a I123 dup  o expunere de 14 ore, 
comparativ cu valoarea ob inut  dup  trei zile 
de repaus. Aceste studii sugereaz  c  
expunerea la perclora i reprezint  un risc 
redus pentru persoanele adulte s toase.  
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Figura 5. Perclorat de amoniu (75) 
 

Totu i, femeile par a fi mai susceptibile la 
expunere decât b rba ii. Prin expunerea la 
perclora i cei mai vulnerabili la efectele 
adverse asupra glandei tiroide sunt fetu ii, 
datorit  necesit ii hormonilor tiroidieni în 
neurodezvoltare.  

Tellerz i col. (60) au observat, într-un 
studiu realizat pe trei ora e din Chile, expuse 
la 0,5 µg/L, 6 µg/L i 114 µg/L, c  valorile 
hormonilor tiroidieni i a TSH la femeile 
gravide i la nou n scu ii acestora nu 
prezentau diferen e semnificative.   

Exist  studii ce atest  faptul c  perclora ii 
ajung în laptele matern cu ajutorul proteinei 
cotransportoare NIS (18).  

Studiile experimentale realizate pe 
animale de laborator indic  eviden e cum c  
perclora ii interfereaz  cu homeostazia glandei 
tiroide având efecte negative asupra 
dezvolt rii neuronale.  

Gilberd i Sui (27) au realizat un 
experiment pe femele gestante de obolan în 
vederea observ rii efectelor negative ale 
expunerii puilor pe perioada vie ii intrauterine 
la perclora ii administra i în apa de b ut.  

Reducerea concentra iilor sangvine de T4 
a fost observat  la pui începând cu ziua 21 
postnatal ce a fost asociat  cu o cre terea de 
TSH.  

Expunerea la perclorat a indus un 
prejudiciu neurologic, alterând transmisia 
sinaptic  în hipocampusul obolanilor adul i.  

Într-un studiu realizat de McNabb (46) pe 
ri expuse la perclora i prin administrarea 

acestora în apa de b ut, în doz  de 5 mg/L 
timp de 8 s pt mâni, a demonstrat c  
expunerea la ace ti compu i determin  
reducerea concentra iei serice de T4 în primele 
dou  s pt mâni fiind asociat i cu o cre tere 

a concentra iei de TSH, îns  datorit  
mecanismelor compensatorii, dup  cele dou  

pt mâni concentra iile s-au normalizat, 
men ionându-se pe toat  perioada expunerii. 

 
3. Tiociana ii 
Tiociana ii sunt substan e chimice 

asem toare perclora ilor, îns  de 15 ori mai 
pu in poten i decât ace tia, fiind i ei 
competitivi ai NIS. Cianura, prezent  în fumul 
de igar  este este i ea o surs  poluant  prin 
metabolizarea în tiociana i (61). Tiociana ii 
sunt i metaboli i ai glucozidelor cianurice 
prezente în r cina tuberoas  a unor arbori 
tropicali, varz , napi, brocoli, varz  de brussel 
i conopid  (Figura 6) (20).  

 
Figura 6. Legume cu efect gu ogen (81) 

 
Exist  studii ce atest  c  femeile ce 

fumeaz  în timpul sarcinii au o inciden  mai 
crescut  de a na te unor copii cu o 
concentra ie sc zut  de T4, una crescut  de 
TSH i o gland  tiroid  m rit .  

Pierce (53) a observat c  femeile ce 
fumeaz  în primul trimestru de sarcin  
prezint  valori ale T4 mai reduse decât la 
nefum toare, iar Laurberg (41) a descoperit c  
valorile iodului din lapte sunt reduse la femeile 
fum toare.Inciden a gu ii rezultate în urma 
expunerii la tiociana i este mai mare în zonele 
cu deficit de iod (61, 70). 
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4. Nitra ii 
Nitra ii sunt substan e chimice de 240 de 

ori mai pu in poluante decât perclora ii. Au 
acela i mecanism de ac iune cu cel al 
perclora ilor i tiociana ilor (18). Ace tia sunt 
substan e prezente in mod natural în sol i ape 
subterane prin descompunerea materiei 
organice, fiind prezen i i în plante (Figura 7).  

Utilizarea nitritului de sodiu pe scar  larg  
ca i conservant a dus la cre terea 
concentra iilor sangvine de nitra i. În SUA, 
aportul zilnic de nitra i la adul i este de 
aproximativ 75-100 mg, dintre care 80-90% 
provine din surse vegetale ca sfecla, elina, 
salata i spanacul. Vegetarienii, prin dieta 
specific , pot s  ingere zilnic un aport de pân  
la 250 mg de nitra i (52). Organiza ia mondial  
de s tate a stabilit o limit  superioar  a 
concentra iei de nitra i din apa potabil  
reprezentat  de 50 mg/L (72), iar Agen ia de 
protec ie a mediului ale SUA a stabilit o limit  
superioar  de 45 mg/L (22).  

Aceste limite superioare au fost adoptate 
pentru a împiedica efectul methemoglobinizant 
dat de prezen a nitra ilor i nitri ilor la nivel 
sangvin la sugarii hr ni i cu biberonul, i mai 
pu in datorit  efectelor asupra hormonilor 
tiroidieni.  

De exemplu, într-un studiu de s tate 
realizat în Pomerania, pe 3772 de participan i 
adul i, nu a fost observat  nici o leg tur  între 
concentra iile urinare de nitra i i volumul 
glandei tiroide m surat prin ultrasonografie (1).  

Nici Hunault i col. (36) nu au observat o 
modificare a valorilor hormonilor tiroidieni sau 
prezen a iodului radioactiv dup  o perioad  de 
patru s pt mâni în care zece voluntari au 
consumat zilnic o doz  de 15 mg/kg nitrat de 
sodiu în diet . 

 

 
 

Figura 7. Sursele de nitra i din mediu (80) 

Cele mai recente studii atest  c  unele 
zone din Europa de Est, cum ar fi satele din 
Bulgaria prezint  concentra ii alarmante de 
nitra i în apa de b ut. Aici Gatseva i col. (26) 
au detectat concentra ii de 75 mg/L în apa de 

ut, crescând astfel prevalen a gu ii cu 3,01 
comparativ cu copii din satele vecine, unde 
concentra ia de nitra i din apa de b ut era 8 
mg/L. 

Gatseva si Argirova (25) a descoperit o 
cre tere a inciden ei cu 5,3 a afec iunilor 
tiroidiene la femeile gravide provenite din 
satele cu un nivel crescut de nitra i în apa de 

ut (93 mg/L) fa  de femeile ce traiau în 
satele f  expunere crescut  la nitra i. 

 

5. Eter difenil polibrominat 
Eteri difenil polibromina i (PBDE) sunt un 

grup de substan e ignifuge folosite în 
echipamentele electronice, textile i materiale 
de construc ie. Structura, persisten a i 
propriet ile de bioacumulare sunt 
asem toare celor din grupa PCB. Prezen a 
acestor compu i a fost observat  în 
numeroase probe din mediu dar i în sângele 
de origine uman  (58). 

Sunt produ i în trei formul ri comerciale 
diferite cunoscute sub denumirea de deca 
PBDE, penta PBDE i octa PBDE.  

Sunt utiliza i pe scar  larg  datorit  
propriet ilor ignifuge în materialele plastice, 
materiale spumoase, covoare i tapi erie.  

Principala cale de expunere este cea 
digestiv , prin consumul de carne, pe te, 
legume i produse lactate contaminate cu 
PBDE (Figura 8).  

O alt  cale important  de expunere este 
calea respiratorie, prin inhalarea aerului 
exterior i a prafului de cas  (2). 

Centrul de siguran  alimentar  din Hong 
Kong a realizat un studiu în diferite coli 
primare în care expunerea la PBDE prin 
consumul alimentelor de origine animal  la un 
consumator mediu a fost estimat  la 2,6 
ng/kg/zi.  

Principala surs  alimentar  PBDE a fost 
pe tele urmat de carne i produse din carne, 
care au contribuit la 38,5% respectiv 23,5% 
din expunerea total  la produsele alimentare 
de origine animal  (73).  
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Figura 8. Surse principale de PBDE în colile primare 
din Hong Kong (73) 

 
În ultimele trei decenii, în SUA i Europa, 

au fost detectate în probele de lapte matern, 
ser i esut, concentra ii foarte mari de PBDE, 
observându-se o expunere de 20 de ori mai 
mare a popula iei din America de Nord la 
ace ti compu i comparativ cu popula ia 
european  (Tabel 2) (32,82).  

În 2004, datorit  cre terii îngrijor rii fa  
de efectele toxice asupra s ii umane, 
penta- i octaDPBE au fost interzise în Europa 
i tot în 2004, în SUA, produc iile acestor 

substan e au încetat (32). 
Efectele DPBE asupra homeostaziei HT 

se datoreaz  structurii chimice asem toare 
hormonilor tiroidieini, T3 i  T4, astfel c  PBDE 

hidroxila i se vor lega de receptorii cu afinitate 
redus  a hormonilor tiroidieni (43).  

În dou  studii realizate de Julander i col. 
(37) i Turyk i col. (63) concentra iile de T4 au 
crescut datorit  expunerii cu PBDE.  

Julander i col. (37) a raportat o tendin  
de cre tere a concentra iei serice de T4 liber la 
expunerea cu compu i PBDE 28, 153 i 183 la 
angaja i din fabrici de reciclarea electronicelor. 
Aceast  asociere pozitiv  fiind observat i la 

rba ii din popula ia SUA la care 
concentra iile de T4 total i liber precum i cele 
urinare erau ridicate (63).  

Hallgred & Darnerud (29) au constatat în 
studiile realizate pe oareci i obolani c , 
expunerea la PBDE se soldeaz  cu sc derea 
concentra iei serice de T4, ca o consecin  a 
reducerii num rului de T4 lega i de proteinele 
plasmatice de transport.  

Contrar acestui studiu, Turyk i col. (63) 
au observat, într-un raport efectuat pe 308 

rba i ce consumau pe te provenit din Great 
Lakes c , nivelul sangvin al PBDE este asociat 
cu cre terea concentra iei serice de T4 total i  
T4 liber, cu sc derea concentra iei serice de T3 
i cre terea prevalen ei anticorpilor anti-

tiroidieni. 
 

 

Tabelul 2. 
Concentra ii de EDPB în esuturile diferitelor specii de pe ti din America de Nord (83) 

 

Specia de pe te (loca ia) Denumire 
popular  

Concentra ia 
medie de EDPB 
în esut (ppb) 

Nivel de 
referin  

(ppb) 

Nr. de 
pe ti 

testa i 
Morone saxatilis (Virginia) Bibanul dungat 30.6 0.2-53.1 17 

Micropterus dolomieu (Virginia) Bibanul t cut 15.0 1.9-84.7 21 
Prosopium williamsoni (Genelle, Canada) Pe te alb de munte 72.0 - 11 

Prosopium williamsoni (Beever Creek, Canada) Pe te alb de munte 29 - 9 
Atherinopsis californiensis (California) Aterinul 6.0 2.0-10.0 5 

Pleuronectidae (California) Halibut 13.0 2.0-28.0 4 
Morone saxatilis (California) Bibanul dungat 17.0 11.0-21.0 4 

Hyperprosopon argenteum (California) Pe ti perciformi 22.0 9.0-39.0 4 
Oncorhynchus (Alaska) Somon s lbatic 1.3 0.2-2.8 7 

 
Aceste studii neconcludente sau 

antagonice nu ne duc decât cu gândul la 
aprofundarea acestor studii pentru a putea 
ob ine o asociere sigur  pozitiv  sau negativ  
între ace ti compu i i homeostazia HT. 

 

6. Ftala ii 
Ftala ii sunt substan e chimice realizate 

de om cu rol de îmbun ire a flexibilit ii 
materialelor plastice.  

 

Sunt prezen i în juc rii, sticle de plastic, 
tuburi medicale, l zi i cosmetice (Figura 9).  

Produc ia european  de ftala i este de 
aproximativ un milion de tone pe an (31).  

Asocierea expunerii la ftala i cu modic rile 
homeostaziei HT a fost observat  la oameni în 
dou  mari studii, îns  asupra animalelor nu au 
fost înc  observate efectele negative ale 
acestei asocieri. La oameni aceste studii au 
ar tat c  nivelul urinar de ftala i poate fi 
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asociat  cu concentra iile alterate ale T4 liber i T3 total (35, 48). 

 
Figura 9. Principalel surse de ftala i (77). 

 
Bisfenolul A 
Izopropildendifenol sau bisfenol-A (BPA) 

este un perturbator endocrin ce se leag  de 
receptorii hormonilor tiroidieni inactivându-le 
activitatea (50). 

Bisfenol A este un monomer utilizat 
pentru producerea plasticelor policarbonate, 
material plastic utilizat zi de zi de c tre 
întreaga popula ie. 273 de mii de tone de BPA 
sunt produse i peste 100 de tone sunt 
eliberate în atmosfer  anual pe glob (68).  

Prezen a acestuia este similar  ftala ilor, 
ambii find prezen i în materialele plastice cum 
sunt: recipientele alimentare, biberoane, 
materiale reciclabile (Figura 10).  

BPA mai este prezent în r inile epoxidice 
folosite pentru aplicarea unui strat învelitor 
conservelor metalice utilizate în conservarea 
alimentelor (Vandenber LN & Hauser). 

Toxicitatea este dat  de posibilitatea 
transferului bisfenolului din materialul 
conservant în alimentele sau lichidele 
con inute de acestea. 

De-alungul anilor, au fost realizate 
numeroase studii utilizând tehnici de m surare 
cu sensibilitate crescut  pentru depistarea 

bisfenolului ajungându-se la concluzia c  BPA 
este prezent atât în plasm , urin , lichid 
amniotic cât i în laptele matern (69). 

 

 
 

Figura 10. Principalele surse de Bisfenol A (78) 
 

Într-un raport realizat pe o popula ie 
american  de 394 de adul i, BPA a fost 
detectat în 95% din probele de urin  colectate 
având o concentra ie medie de 1,28 µg/L (9) în 
condi iile în care concentra ia maxim  admis  
raportat  de Agen ia de Protec ie a Mediului 
din SUA este de 50 µg/kg pe zi (50), iar 
Uniunea European  a stabilit c  la o 
concentra ie zilnic  de 5 mg/kg nu au ap rut 
efecte adverse (24).  
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Nu au fost realizate studii pe subiec i 
umani pentru a stabili efectele asupra 
biosintezei hormonilor tiroidieni, îns  Zoeller 
(73) prin studiile efectuate pe obolani 
sugereaz  c  BPA are ac iune antagonic  
asupra receptorii tiroidieni  (RT- ) i o 
ac iune mai pu in antagonic  asupra 
receptorilor tiroidieni  (RT- ), inhibând în 
principal feedback-ul negativ al hormonilor 
tiroidieni din hipofiz , având ca efect cre terea 
concentra iei serice de T4 f  modific ri 
asupra concentra iei de TSH. 

 
7. Triclorsanul 

Este un agent cu ac iune antibacterian i 
antifungic  folosit la fabricarea s punurilor, 
pastei de din i, produse de protec ie a pielii, 
materiale plastice i textile.  

Mecanismul de ac iune al triclorsanului 
este asem tor cu cel al PCB i PBDE i 
pare a mima efectele receptorilor tiroidieni 
(Figura 11).  

Prezen a acestuia a fost detectat  atât în 
laptele matern cât i în 75% din probele de 
urin  colectate într-un raport realizat de 

tatea Na ional  US i de Ancheta 
Na ional  de nutri ie în 2003-2004 (8).  

 

 
 

Figura 11. Atunci când sunt absorbi i în organism, 
perturbatorii endocrini poate s  creasc  sau s  scad  

concentra ia hormonal  (stânga), imita hormonii 
tiroidieni (mijloc), sau modifica productia naturala de 

hormoni (dreapta) (82) 
 

Nu exist  studii realizate pe subiec ii 
umani pentru a în elege mai bine efectele sau 
mecanismul de ac iune al triclorsanului asupra 
popula iei umane, îns  Zorilla (74), prin 
administrarea de Triclorsan în doz  de 30mg 
/kg a observat o reducere asupra concentra iei 
serice de T4 f  alterarea nivelului de TSH. 

 
8. Izoflavonele 
Izoflavonele, cum sunt genisteina i 

daidzeina, sunt perturbatori endocrini ce 
ac ioneaz  asupra peroxidazei tiroidiene 
(TPO), enzim  ce catalizeaz  etapele de 

iodinare i cuplare a iodotironinelor, etape 
esen iale în biosinteza hormonilor tiroidieni 
(16). 

Sursele principale de izoflavone sunt 
produsele i subprodusele din soia, nucile, 
boabele de fasole, cerealele, cafeaua i 
ceaiurile (3).  

Datele ob inute dintr-un sondajul na ional 
al SU demonstraz  c , zilnic, adul ii consum  
în medie 3,1 mg de isoflavone (11).  

Se tie de zeci de ani c  administrarea de 
lapte pe baz  de soia la nou-n scu i, în 
absen a unei diete echilibrate în iod, determin  
apari ia hipotiroidismului (17).  

Într-un studiu realizat pe 60 de voluntari 
ce au consumat timp zilnic timp de trei luni 30 
mg de boaie de soia s-a observat cre terea cu 
15-71% a inciden ei gu ii (21). 

 
9. Pesticidele organoclorurate 
Pesticidele organoclorurate sau 

diclordifeniltricloretanii (DDT) au fost folosite 
înc  din timpul celui de-al doilea R zboi 
Mondial, extinzându-se în toat  lumea în anii 
1960, îns  dup  1970, au ap rut suspiciunea 

 prezint  un grad crescut de acumulare în 
mediu i alimenta ie, aceastea au fost interzise 
în rile dezvoltate.  

Totu i, utilizarea acestuia nu a fost oprit  
în unele ri, pesticidele fiind utilizate cu 
succes în combaterea malariei.  

Un metabolit al DDT, hexaclorbenzen 
(HCB) a fost introdus în 1945 în SUA i utilizat 
ca fungicid i pesticid îns  produc ia acestuia 
a fost oprit  în 1945, datorit  persisten ei 
îndelungate în mediu  (21).  

Hexaclorhexan (HCH) este un alt 
metabolit al DDT folosit ca insecticid utilizat în 
culturi dar i în tratamentul p duchilor i a 
scabiei. Expunerea la ace ti compu i se face 
prin ingerarea alimentelor contaminate, în 
special prin consumul de pe ti gra i, animale 
grase i lactate, dar i prin consumul de ap  
contaminat . Au fost detecta i în laptele 
matern i pot traversa bariera placentar  (21).  

Modul de ac iune al DDT este activarea 
glucuronidazic , a enzimei hepatice uridin 
difosfat glucuronil transferaza (UDPGT) ce 
determin  reducerea timpului de înjum ire a 
T4 plamatic (34).  
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Ca urmare a reducerii concentra iei 
plasmatice de T4, cre te stimularea i 
produc ia de hormoni tiroidieni a glandei tiroide 
ce are ca rezultat apari ia hipotiroidismului la 
persoanele ce nu pot men ine produc ia 
crescut  de T4 (7).  

Pesticidele organoclorurate sunt poluan i 
foarte toxici iar utilizarea lor este restric ionat  
prin Conven ia de la Stockholm semnat  în 
2001. În numeroase ri au fost reglementate 
cantit ile admise de DDT în alimente i ap  
potabil  monitorizându-se expunerea 
popula iilor i a mediului la DDT.  

 
Concluzii 

 
Majoritatea perturbatorilor studia i pân  în 

prezent sunt dificil de eliminat, ace tia au efect 
cumulator i afecteaz  îndeosebi fetu ii cu 
efecte negative asupra dezvolt rii neuronale.  

Din p cate ace tia nu au fost suficient 
studia i. Unele studii, de exemplu asupra 
DPBE, sunt contradictorii, unii autori sus in c  
efectul acestora asupra biosintezei hormonilor 
tiroidieni se soldeaz  cu hipotiroidism iar al ii 
afirm  prezen a hipertiroidismului.  

La ora actual  în sfera veterinar  nu 
exist  dovezi suficiente l sându-ne 
posibilitatea unei game largi de experimente 
care ar trebui realizate pentru a stabili clar 
care este interven ia lor în apari ia afec iunilor 
glandei tiroide. 
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Rezumat 
 

În paginile urm toare sunt prezentate principalele plante de apartament i ornamentale cu posibil  
activitate toxic  asupra animalelor de companie. 

 
Abstract 

 
In the following pages there are presented the main apartment and ornamental plants that can be 
possible poisonous for our pets. 
 

Introducere 
 
Plantele de apartament i ornamentale 

sunt adesea bucuria ochiului, frumosul natural 
în stare pur , mica noastr  oaza de verdea , 
dar când acestea devin inta curiozit ii 
animalelor noastre de companie acestea pot 
deveni pericole. Din acest considerent 
propunem o prezentare scurt , dar cu impact 
practic, a principalelor plante ornamentale care 
pot produce intoxica ii. 

 
Aloe arborescens 

(Aloe ferox; Aloe vulgaris; Sabur) 
 
Familia: Liliaceae 
 

   
 

Sursa:http://www.aspca.org/site/PageServer?pagena
me=pro_apcc_toxic_aloe 

spandire: cultivat  / scop ornamental, 
medicinal. 

Partea toxic : frunza-sucul concentrat; 
Principii toxici: compu i antracenici 

(aloina, aleoemodina), saponine, rezina. 
Simptomatologie: vom , diaree, 

anorexie, depresie, tremor, modificarea culorii 
urinei/ hemoliz . 

Tratament: lavaj cu c rbune medicinal 
activat, controlul ocului toxic, (hidrocortizon 
hemisuccinat), anticonvulsivante (Diazepam), 
substituien i electrolitici. 

 
Amaryllis spp. 

(Crinul regal) 
 

Familia: Amaryllidaceae 
 

 
 

Sursa:http://www.aspca.org/site/PageServer?pagena
me=pro_apcc_toxic_amaryllis 
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spândire: cultivat  în scop 
ornamental. 

Partea toxic : întreaga plant , mai ales 
bulbul i frunzele. 

Principii toxici: alcaloizi termostabili: 
licorina i al ii; 

Simptomatologie: nosee, ptialism, vom , 
diaree, colic  abdominal , anorexie, în cazul 
inger rii de cantit i mici; depresie, 
hipotensiune, frison, convulsii, pierderea 
cuno tin ei, uneori moarte; 

Tratament: lavaj gastric cu c rbune 
medicinal activat, purgative saline, combaterea 
acidozei, oxigenoterapie în cazurile grave cu 
depresie nervoas  sever i insuficien  
respiratorie consecutiv , combaterea 
convulsiilor (Diazepam). 

 
Andromeda japonica  

(Pieris japonica) 
 

Familia: Ericaceae 
 

 
 

Sursa:http://www.hort.uconn.edu/Plants/p/piejap/pieja
p1.html 

 
spândire: cultivat  în scop 

ornamental. 
Partea toxic : întraga plant . 
Pricipii toxici: quercetin , graiantoxin , 

posibil arbutin  (glicozid al hidrochinonei); 
Simptomatologie: hipersaliva ie, vom , 

diaree, colic , hipotensiune, depresia SNC, 
colaps cardiovascular, moarte. 

Tratament: lavaj gastric cu c rbune 
medicinal activat, oxigenoterapie, substituien i 
de electroli i precum si combaterea colapsului 
cardiovascular. 

Aesculus hippocastanum 
(Castanul s lbatic) 

 
Familia: Hippocastanaceae 
 

 
 

Sursa:http://test.psn3.com/Aesculus,hippocastanum/Fl
eurs/67.html 

 
Principii toxici: complex de saponine 

triterpenice (aesculina). 
Partea toxic : semin ele. 
Simptomatologie: gastroenterit , care, în 

cazul consumului de cantit i crescute, poate 
duce la tulbur ri digestive severe, sete, 
nelini te, tulbur ri de vedere. 

În unele cazuri intoxica ia evolueaz  cu 
depresie, midriaz , com , moarte prin paralizia 
centrilor respiratori bulbari. 

Tratament: lavaj gastric cu c rbune 
medicinal, apoi tratament simptomatic.  
 

Lilium asiatica  
(Crinul asiatic) 

 
Familia: Ericaceae 
 

 
 

Sursa:http://www.aspca.org/site/PageServer?pagena
me=pro_apcc_toxic_asianlily 
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spândire: plant  cultivat  în scop 
ornamental, 

Partea toxic : întreaga plant  
Principii toxici: necunoscut  
Simptomatologie: vom , inapeten , 

letargie, insuficien  renal , posibil sfâr it letal. 
Intoxica ia este cunoscut  doar la pisici. 

Tratament: lavaj gastric cu c bune 
medicinal, prevenirea instal rii insuficien ei 
renale (diuretice). 

 
Asparagus sprengeri 

(Asparagus cetaceus, Asparagus) 
 
Familia: Liliaceae 
 

 
 

Sursa:http://www.aspca.org/site/PageServer?pagena
me=pro_apcc_toxicplants 

 
spândire: plant  cultivat  în scop 

ornamental. 
Partea toxic : frunzele 
Principii toxici: sapogenine  
Simptomatologie: dermatit  în cazul 

expunerilor repetate, iritant, efecte cardiace, 
sedative i diuretice; ingerarea bacelor poate 
determina tulbur ri digestive: vom , diaree, 
colic .  

 
Rhododendron spp. 

(Azalee) 
 

Familia: Ericaceae 
spândire: spontan în Mun ii. Alpi, 

Pirinei, Carpa i; plant  de cultur  ornamental .  
Principii toxici: derivatul diterpenoidic 

graiantoxina I (andromedotoxin , rodotoxin ); 
Simpromatologie: hipersaliva ie, vom , 

diaree, colic  hipotensiune datorit  colapsului 
cardiovascular, depresia SNC, insuficien  
respiratorie, sfâr it letal. 

Tratament: lavaj gastric cu c rbune 
medicinal, clism , simptomatic (combaterea 
hipotensiunii, bradicardiei: fluidoterapie i 
atropin ). 

 

 
 

Sursa:http://www.aspca.org/site/PageServer?pagena
me=pro_apcc_toxicplants 

 
Agava americana 

(Agava) 
 

Familia: Agavaceae 
 

  
 

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Agave 
 

spândire: America tropical , adus  în 
Europa în secolul al XVI-lea; plant  
ornamental  cultivat . 

Partea toxic : sucul din frunze. 
Principii toxici: oxalatul de calciu. 
Simptomatologie: dermatit  de contact. 
Tratament: specific dermatitei. 

 
Buxus sempervirens 

(Buxus) 
 
Familia: Buxusaceae 

spândire: plant  cultivat  în scop 
ornamental. 

Partea toxic : întreaga plant , în special 
în frunze. 
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Sursa: http://www.buxus-europe.de/garten.htm 
 

Principii toxici: alcaloizi steroidici. 
Simptomatologie: vom , diaree, 

convulsii, paralizie; în cazurile letale, asfixie 
prin paralizia centrilor respiratori. 

Tratament: lavaj gastric cu c rbune 
medicinal; simptomatic. 

 
Caladium hortulanum  

(Caladium) 
 

Familia: Araceae 
 

 
 

Sursa:http://images.picsearch.com/is?CwGsb5bzR8A
8JlNq8QOUdiEbZ553OML8oK9thoByEw 
 

spândire: plant  cultivat  ornamental  
Principii toxici: oxalatul de calciu. 
Simptomatologie: stomatit , irita ia 

puternic  a mucoasei bucale, buzelor, limbii, 
cu senza ie de arsur , hipersaliva ie, vom , 
dificult i în degluti ie stare de oc. 

Tratament: simptomatic. 
 

Clematis spp.  
(Clematis) 

 
Familia: Ranunculaceae 

 
 

Sursa:http://davesgarden.com/guides/pf/showimage/1
24306/ 

 
spândire: plant  cultivat  ornamental   

Principii toxici: protoanemonina 
Simptomatologie: vom , diaree, ulcere 

în cavitatea oral , ac iune iritant  sau 
vezicant  cutanat , alergie, ataxie. 

Tratament: p turi cutanate, lavaj cu 
rbune mecinal activate; simptomatic  
 

Caesalpinia gilliesii 
(Pas rea paradisului) 

 
Familia: Leguminosae 
 

 
 

Sursa:http://www.aspca.org/site/PageServer?pagena
me=pro_apcc_toxic_birdofparadise 

 
spândire: plant  ornamental . 

Principii toxici: acid cianhidric! 
Simptomatologie: tulbur ri digestive 

(vom , diaree), incoordonare. 
Tratament: lavaj gastric cu tanin, albastru 

de metilen urmat de tiosulfat de sodiu, 
simptomatic. 

 
Cyclamen spp. 

(Cyclamen) 
 
Familia: Primulaceae 



Trif & Muselin.                                                                                                                                  Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                    Vol. 9(1). Mai - Iunie 2015 
 

22 

 
 

Sursa:http://www.paghat.com/images/coumalbumfeb.j
pg  

 
spândire: plant  ornamental  

Partea toxic : întreaga plant . 
Principii toxici: saponin  (ciclamina)  
Simptomatologie: vom , diareee, 

hemoliz , moarte. 
Tratament: simptomatic.  
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Rezumat 
 
În prezentul referat destinat educa iei continue a speciali tilor din domeniu sunt prezentate metodele 
utilizate in diagnosticul de laborator al diverselor infec ii produse de stafilococi. Autorii prezint  în 
detaliu metodele de recoltare a probelor, modul în care se realizeaz  transportul, dar i totalitatea 
examenelor de laborator, unele executându-se f  prea mult  dificultate, chiar i în condi ii de teren, 
punând accent pe testele de biologie molecular. Foarte importante sunt i cele dou  subcapitole în care 
se discut  diferen ierea stafilococilor de alte familii de bacteria, dar i rezisten a primilor aminti i la 
antibiotic, o problem  de actualitate în medicina modern . 
 

Abstract 
 
In this review destined for education of specialists in the field are presented methods used in the 
laboratory diagnosis of various staphylococcal infections  The authors present in detail the methods of 
sampling, how the samples are transportated, and all laboratory tests, from which, some are done 
without too much difficulty, even in  field conditions, focusing on molecular biology tests. Very important 
are the two chapters in which are discussed the differentiations between staphylococcus and other 
bacteria families, but also the antibiotic resistance of the staphilococcuci, a problem of modern medicine 
current year. 
 

1.Introducere 
 
Stafilococii sunt considera i germeni 

ubicvitari, de forma rotund , gram-pozitivi 
dispu i în gr mezi neregulate cu aspect de 
ciorchine (staphylos), cu varia ii în dimensiuni, 
comensali ai pielii i mucoaselor la animale i 
om, îns , curent, se izoleaz i din sol, aer i 
ap  [6, 7, 28, 29, 31 36]. 

Se mai pot g si, în num r foarte mare în 
atmosfera înc perilor locuite, în ad posturile 
de animale, pe diferite obiecte i utilaje. 
Frecvent sunt izola i din produsele alimentare 
precum i din f inurile animale [6, 7, 10, 19 28, 
29, 31, 37]. 

Stafilococii sunt inclu i în familia 
Staphylococcaceae, genul Staphylococcus, 
pân  în prezent în acest gen sunt recunoscute 
71 de specii [14]. În compara ie cu alte specii 
nesporulate, rezisten a fa  de factorii de 
mediu a stafilococilor este mai mare.  

Majoritatea celulelor bacteriene sunt 
distruse la 60°C în 30 minute, la 70°C în 15 
min, unele celule rezistând chiar pân  la 80°C.  

Stafilococii sunt sensibili fa  de 
numeroase antibiotice precum: penicilina, 
tetraciclin , eritromicin , cloramfenicolul, 
neomicina, dar genereaz  frecvent variante 
antibiotico rezistente [28, 29, 31, 38]. 

Stafilococii prezint  sensibilitate la foarte 
mul i bacteriofagi, fapt care a permis 
segmentarea lor în lizotipuri.  

Lizotipia i-a f cut loc în practica curent  
a diagnosticului infec iilor cu stafilococi la om, 
mai ales în scopul stabilirii sursei de infec ie i 
a filierei epidemiologice. Setul interna ional de 
fagi, utilizat în bacteriologia uman , a fost 
adoptat i pentru stafilococii de origine 
animal , ad ugîndu-se i fagii specifici pentru 
stafilococii bovini, pe care i-a propus Davidson 
în 1965 [6, 7, 29, 31, 39, 40]. 
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Totalitatea infec iilor ce sunt produse de 
bacteriile incluse în genul Staphylococcus, au 
primit generic denumirea de stafilococii, 
putând apare ca infec ii supurative localizate 
sau boli infec ioase bine conturate 
epidemiologic i morfoclinic [21, 22, 24, 41]. 

Pentru a putea diagnostica stafilocociile 
animalelor se vor utiliza mai multe examene, 
respectiv: epidemiologic, clinic, anatomo-
patologic i de laborator.  

Prin examenele de laborator se confirm  
aceste infec ii i se pun în eviden  caracterele 
fenotipice i genotipice ale stafilococilor izola i 
de la animale i oameni.  

Prin intermediul testelor de biologie 
molecular , în ultimii ani, au fost detectate mai 
multe gene care guverneaz  fie sinteza unor 
factori de patogenitate, fie rezisten a la 
antibiotice, deta ându-se ca importan  gena 
mec, care guverneaz  rezisten a la meticilin , 
stafilococii meticilin-rezisten i fiind considera i 
bacterii cu risc zoonotic [9, 10, 42]. 

 
1.1. Examenul bacteriologic 

 
Examenul bacteriologic presupune 

izolarea, cultivarea i identificarea germenilor 
bacterieni din diferite produse patologice 
suspecte.  

Spre deosebire de examenul microscopic, 
care permite decelarea prezen ei agentului 
etiologic, metodele bacteriologice complexe 
permit, pe lâng  izolare i cercetarea diferitelor 
însu iri biologice care caracterizeaz  agentul 
patogen, pe baza c rora se poate afirma cu 
certitudine natura procesului patologic, putând 
apoi orienta corect m surile terapeutice de 
combatere în focar i de profilaxie.  

Aceste aspecte au o deosebit  importan  
epidemiologic , prin intermediul acestor 
examene evitându-se, de exemplu, darea în 
consum a unor produse animaliere care pot 
provoca la om infec ii sau toxiinfec ii, uneori cu 
evolu ie grav  [40]. 

Izolarea i identificarea agentului 
etiologic, din infec iile stafilococice se 
realizeaz  prin examen bacteriologic.  

i în cazul infec iilor stafilococice, 
examenul bacteriologic se execut  ca o 
metod  complementar  care ajut  la 

precizarea diagnosticului, prin coroborarea cu 
rezultatele examenului epidemiologic i clinic 
[37, 40]. 

 
1.1.1. Prelevarea 

probelor de material patologic 
 

Recoltarea trebuie s  se realizeze 
înaintea administr rii de antibiotice i cu 
respectarea riguroas  a regulilor de 
antisepsie, atât în ceea ce prive te 
hemocultura, LCR, lichidul articular, urina, dar 
i în cazul secre iilor purulente, aspiratul 

bron ic, exsudatele faringiene i nazale i 
totodat  trebuie s  fie f cut  de medicul 
veterinar, sau sub controlul acestuia i numai 
în cazuri speciale direct de c tre proprietari, 
efi de ferm  etc., cu respectarea întocmai a 

recomand rilor date de personalul de 
specialitate [29, 31]. 

Cel mai mare risc este reprezentat de 
contaminarea accidental  a prelevatelor cu 
tulpini de S. aureus i S. epidermidis prezen i 
la nivelul pielii. 

Pentru diagnosticul stafilocociilor, în 
general, se recolteaz  probe care vor fi 
expediate la laborator dup  cum urmeaz : 

 de la câini si pisici cu piodermatite, 
dermatite stafilococice, otite, 
conjunctivite, infec ii genitale, 
pododermatite se recolteaz  probe de 
pe piele, p r, mucoase conjunctival , 
genital  (secre ii auriculare, genitale, 
conjunctivale, exsudate din papule, 
pustule, secre ii purulente, cruste) sau 
probe de sânge, pentru determinarea 
toxinogenezei [9, 42]. 

Materialele patologice utilizate pentru 
diagnosticul de laborator al diferitelor boli la 
animale sunt foarte diversificate în func ie de 
natura afec iunii, de faza evolutiv  în care se 
afl , în func ie de starea animalului de la care 
provin i de posibilit ile materiale de 
examinare [9, 42]. 

Pentru examenul bacteriologic, dar i 
bacterioscopic se pot recolta: 

 sânge atât pentru examinarea sub form  
de frotiuri colorate prin metodele Gram 
sau Giemsa, cât i pentru hemocultur , 
recoltat prin punc ie venoas , dup  o 
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prealabil  asepsie. Se recolteaz  5 - 10 
ml sânge, în func ie de specie i talia 
animalului, în eprubete sterile cu 
anticoagulant sau cu perle de sticl . 
Trebuie asigurat  o propor ie optim  a 
sângelui fa  de mediul de îns mân are, 
pentru a satisface, pe de o parte, 
neutralizarea efectului bactericid al 
sângelui i pe de alt  parte, condi iile 
nutritive proprii unei dezvoltari optime. 
Aceast  propor ie este de 1/20, 1/30. 
Pentru a se realiza blocare ac iunii 
fagocitare a lecucocitelor con inute în 
sângele îns mân at se poate recurge i 
la un adaos de saponin  în propor ie de 
2%. În caz c  animalul de la care 
provine sângele de examinat a fost 
supus unui tratament cu penicilin  sau 
sulfamide, este necesar s  se adauge 5 
mg acid paraamino-benzoic la 100 ml 
mediu care s  neutralizeze efectul 
inhibitor al acestora. Se poate realiza 
hemocultura i din sânge coagulat. 
Transportul sângelui pentru îns mân are 
trebuie s  se realizeze într-un  timp cât 
mai scurt. Incuba ia se va face la 37 ºC 
i eventual în atmosfer  îmbog it  cu 

CO2, se urm re te circa 1 lun , 
practicâdu-se periodic subculturi [7,  9,  
19, 42]. 
 lichid cefalorahidian se poate recolta cu 
ace de sering  sterile, în eprubete sterile 
pe un anticoagulant (ex. heparina), se 
vor realiza frotiuri din sedimentul 
lichidului cefalorahidian care vor fi 
colorate Gram sau Giemsa. Cel pu in 
0,5 ml de lichid cefalorahidian se 
îns mân eaz  în bulion glucozat i pe 
pl ci cu geloz  cu sânge [7, 19, 9, 42]. 
 urina trebuie recoltat  în recipiente 
sterile. De la femele se va realiza 
recoltarea prin cateterism, în acest fel 
evitându-se ca germenii de pe c ile 
urinare s  falsifice rezultatele 
examenului. Urocultura este de dorit s  
se efectueze i ea cât mai rapid dup  
recoltare. Frotiurile vor fi colorate Gram 
sau Giemsa. Deasemenea, se vor 
îns mân a, direct 3 - 4 pic turi de urin  
luate cu pipeta Pasteur, pe suprafa a 

unei pl ci cu geloz  simpl i una cu 
geloz  cu sânge, dup  care se 
disperseaz  cu ansa pe toat  suprafa a 
mediului de cultur .Se repet  procedura 
i cu sedimentul ob inut prin 

centrifugarea a 10 ml urin  timp de 10 
minute la 3000 tura ii/min [29]. 
 secre iile (oculare, nazale, vaginale, 
otice, etc.) vor fi recoltate cu tampoane 
sterile preg tite pentru acest scop. Se 
efectueaz  frotiuri colorate Gram i 
Giemsa. Pentru examenul bacteriologic, 
îns mân area se efectueaz  direct cu 
tamponul cu care s-a f cut recoltarea, 
atât pe mediul lichid cât i pe cel solid. 
Tampoanele mai pot fi sp late în ser 
fiziologic steril din care ulterior se fac 
îns mân rile pe acelea i medii [29]. 
 lichidele patologice de punc ie se vor 
recolta asem tor cu sângele, în 
eprubete sau recipiente sterile. Frotiurile 
realizate vor fi colorate Gram i Giemsa. 
Îns mân area va fi direct , fie se 

teapt  s  apar  sedimente din care 
ulterior se fac îns mân ri [7, 19]. 
 materiile fecale vor fi recoltate în vase 
sterile urmând ca îns mân area s  se 
fac  în timpul cel mai scurt. Se 
îns mân eaz  direct pe medii de cultur . 
 organele cu leziuni vor  fi  trimise  la  
laborator, preferabil întregi sau f  a fi 
scoase din cadavrul respectiv, pentru ca 
îns mân area s  se fac  în cele mai 
bune condi ii; 

 
1.2. Transportul probelor 

 
1.2.1. Condi iile de ambalare i transport 

 
Indiferent de natura materialului patologic 

recoltat i de scopul examenului, pentru 
ambalare, expediere, p strare (dac  este 
cazul) este necesar s  se respecte 
urm toarele norme de lucru: 

 Cadavrele, produsele patologice sau 
organele recoltate de la cadavre se vor 
expedia la laborator, în cel mai scurt 
timp dup  moarte, deoarece procesele 
de putrefac ie creeaz  întotdeauna 
dificult i în diagnosticul bacteriologic, 
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uneori fiind imposibil efectuarea acestui 
examen, datorit  prezen ei florei 
bacteriene de putrefac ie; 
 Recoltarea probelor trebuie realizat  în 

a fel încât materialul s  fie cât mai 
pu in expus contamin rii cu germeni din 
mediul ambiant; 
 În cazul în care prelevarea nu a putut fi 
efectuat  înainte de începerea aplic rii 
terapiei cu antibiotice, se va nota pe 
buletinul de trimitere antibioticul folosit i 
doza aplicat ; 
 Dac  prelucrarea nu se poate face din 
cadavre sau organe proaspete, sau 
atunci când transportul dureaz  un timp 
mai îndelungat, este obligatorie 
asigurarea unei temperaturi sc zute (în 
jur de 0°C) pentru materialele 
respective, care se poate realiza prin 
men inerea materialelor în frigidere, l zi 
izoterme etc. sau se transport  în 
recipiente speciale cu ghea ; 
 În cazul în care în materialul patologic 
recoltat exist  flor  asociat  se vor folosi 
lichide conservante care, prin con inutul 
lor, în substan e bacteriostatice, sau 
substan e tampon, opresc dezvoltarea 
florei saprofite; 
 Ambalarea materialelor patologice în 
vederea transportului la laborator se va 
executa în a a fel încât s  asigure o cât 
mai strict  etan eitate, pentru a se evita 

spândirea germenilor; 
 Indiferent de natura materialului, probele 
destinate examenul bacteriologic trebuie 

 fie înso ite de note anamnetice cât 
mai explicite i mai detaliate din partea 
medicului privind evolu ia bolii, situa ia 
epidemiologic , descrierea leziunilor 
etc.; 
 Doar persoalul instruit poate realiza 
transportul produselor. 
 Transportul probelor recoltate se face 
cât mai repede la laborator folosind 
mediile de transport gelozate sau 
recipiente sterile corespunzatoare: 
urocultoare, coprocultoare, tampoane 
pentru exudat faringian sau nazal etc. 
[29, 54]. 

Recoltarea, ambalarea i transportul 
probelor de material patologic, prelevate de la 
animale, sunt reglementat prin Ordinul 
ANSVSA 25/03/2008 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind metodologia de 
prelevare, prelucrarea primar , ambalare i 
transport al probelor destinate examenelor de 
laborator în domeniul s ii animalelor, fiind 
înso ite de un document sanitar veterinar legal 
[54].  

 
1.2.2. Mediile de transport 

 
În unele circumstan e, materialele 

patologice prelevate sunt p strate în medii 
nutritive pân  la prelucrarea lor în laborator. 

Mediul de transport universal Stuart este 
un mediu non-nutritiv, semisolid, ce protejeaz  
mult microorganismele de efectele autolitice i 
letale ale oxid rii (hemofili, salmonele, coli, 
stafilococi, streptococi, pneumococi). O 
deficien  a acestui mediu este faptul c  nu se 
poate controla eficient înmul irea coliformilor 
contaminan i existen i în mediu. Mediul 
conservat la 4°C, se poate utiliza timp de un 
an [25]. 

Compozi ia mediului: 
Tioglicolat de sodiu    1,000 g; 
Glicerofosfat de sodiu 10,000 g; 
Clorur  de calciu    0,100 g; 
Albastru de metilen    0,002 g; 
Agar                                3,000 g; 
Ap  distilat                    ad  1000,0 ml. 
 
Aceste substan e se amestec  cu apa 

distilat , se dizolv  prin înc lzire i se 
repartizeaz  în tuburi de sticl  de 13/100 mm 
cu capac în urubat în volume de 7 ml.  

Se autoclaveaz  15 minute la 121°C cu 
capacul de urubat, iar înainte de solidificare 
se în urubeaz  capacele.  

Tamponul cu material patologic prelevat 
se va introduce adânc in mediu, retezând tija 
tamponului la nivelul orificiului, dup  care se 
în urubeaz  capacul.  

Cu ajutorul mediului Stuart se asigur  
supravie uirea bacteriilor 24-72 ore [30]. 

 

Mediul de transport universal Amies.  
Bazându-se pe principiul mediului Stuart, 

mediul Amies a fost ameliorat prin schimbarea 
glicerofosfatului cu o solu ie tamponat  de 
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ruri anorganice, care delimit  multiplicarea 
coliformilor de contaminare, de asemenea, nu 
con ine indicator redox.  

Pentru bacteriile mai pu in fragile, mediul 
poate fi folosit i f  c rbune [30]. 

 

Compozi ia: 
Tioglicolat de sodiu   1,00 g; 
Clorur  de sodiu                        3,00 g; 
Clorur  de potasiu                     0,20 g; 
Clorur  de calciu                        0,10 g; 
Clorur  de magneziu                  0,10 g; 
Fosfat diacid de potasiu             0,20 g; 
Fosfat acid de disodiu                1,15 g; 

rbune farmaceutic neutru                10,00 g; 
Agar                                            4,00 g; 
Ap  distilat                       ad             1000,0 ml. 
 
Aceste substan e se amestec  în apa 

distilat i se dizolv  prin înc lzire la fierbere. 
Se ajusteaz  pH-ul la 7,3 ±0,2 i se 
repartizeaz  mediul în volume de 7 ml în tuburi 
de sticl  de 13/100 mm cu capac în urubat.  

Se autoclaveaz  mediul astfel ob inut 15 
minute la 121°C cu capacul de urubat, iar 
înainte de solidificare se în urubeaz  capacele 
i se întorc de câteva ori tuburile cu capacul în 

jos pentru suspensionarea c rbunelui în 
mediu.  

Tamponul cu proba de material patologic 
prelevat se introduce în profunzimea mediului, 
se reteaz  tija la nivelul orificiului tubului i se 
în urubeaz  capacul. Conservat la 4°C, 
mediul Amies poate fi utilizat timp de 12 luni 
[30]. 
 

2. Examenul bacteriologic 
 

2.1. Mediile de cultur  utilizate 
 

Pentru a ob ine culturi de stafilococi se 
vor folosi urm toarele medii de cultivare 
(neselective i selective):  

 agar-sânge,  
 bulion thioglicolat,  
 agar hiperclorurat cu manitol i ro u 
fenol (mediu tip Chapman),  
 agar Vogel-Johnson,  
 agar Baird-Parker,  
 agar Columbia cu colistin i acid 
nalidixic, 

totodat , putându-se utiliza ca mediu 
diferen ial bulionul trehaloz  - manitol i / sau 

agarul trehaloz -manitol (fosfat), pentru 
orientarea într-o singur  etap  a diagnosticului 
de specie. 

 
2.1.1. Mediile uzuale 

 
Mediile de cultur  lichide, respectiv 

diferitele tipuri de bulion, sunt mai rar utilizate 
în izolarea stafilococilor din probele prelevate 
de la animale.  

Izolarea stafilococilor în medii lichide 
prezint  unele avantaje: 

 este cea mai sensibil  metod  de izolare 
in vitro, deoarece cultura poate fi ini iat  
de un num r redus de stafilococi; 
 neutralizeaz  prin dilu ie factorii 
antimicrobieni existen i în probele 
prelevate destinate examin rii [6, 38].  

Bulionul infuzie standard de carne este un 
mediu nutritiv, de uz general, pentru cultivarea 
bacteriilor nepreten ioase nutritiv, inclusiv a 
stafilococilor. 

 
Compozi ia: 
Tripton                 10,0 g; 
Extract de carne     5,0 g; 
Clorur  de sodiu     5,0 g. 
 
Mediul deshidratat, în cantitate de 20 

grame, se va dizolva într-un litru de ap  
distilat i se va omogeniza u or pân  la 
diluarea complet . Se va regla pH-ul la 7,2 
±0,2 i se va repartiza în tuburi sau flacoane. 
Se sterilizeaz  prin autoclavare la 121°C timp 
de 15 min [50]. 

Mediile solide menite izol rii stafilcocilor 
pot fi neselective, diferen iale i selective. 

1) Agarul nutritiv standard este un mediu 
neselectiv, uzual, ce prilejuie te cre terea unui 
num r mare de bacterii, inclusiv a 
stafilococilor. Pe acest mediu se poate pune în 
eviden  forma, dimensiunea i 
pigmentogeneza coloniilor de stafilococi.  

2) Agarul îmbog it cu 5% sânge de 
berbec reprezint  mediu neselectiv, fiind cel 
mai folosit mediu solid pentru îns mân area 
probelor prelevate i destinate izol rii 
stafilococilor. Pe acest mediu este eviden iat i 
tipul de hemoliz .  

3) Mediile diferen iale înglobeaz  
substratul pentru o anumit  enzim  sau 
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citotoxin  bacterian i un indicator care 
denot  atacarea acestui substrat. În aceast  
manier  sunt favorizate izolarea i 
identificarea preliminar  în primocultur  a unor 
specii de stafilococi din probele prelevate, 
respectiv a stafilococilor manit  pozitivi.  

4) Mediile selective includ substan e care 
inhib  dezvoltarea altor bacterii. Exist  o 
diversitate de medii selective în raport cu 
diversitatea bacteriilor patogene, în cazul 
stafilcocilor cel mai utilizat fiind mediul 
Chapman (NaCl 75 g la 1000 ml mediu) [7, 
47]. 

Agarul nutritiv standard reprezint  un 
mediu de cultur  universal pentru bacterii 
nepreten ioase.  

Compozi ia: 
Extract de carne            3,0 g; 
Pepton  din carne         5,0 g; 
Agar                             15,0 g; 
Ap  distilat         ad 1000,0 ml 
 

Ingredientele enumerate mai sus se 
amestec i se dizolv  la cald, dup  care se 
ajustreaz  pH-ul la 6,8, fiind apoi repartizate în 
recipiente de sticl  de diferite volume, apoi se 
autoclaveaz  15 minute la 121°C.  

Pentru examenele bacteriologice curente 
agarul se tope te i se toarn  în pl ci Petri [7].  

Agarul cu sânge (5%, 10%) este un 
mediu des utilizat în laborator pentru bacteriile 
mai preten ioase, ce cresc greu sau deloc pe 
agar nutritiv. Mediile de baz  pentru 
prepararea agarului cu sânge sunt 
reprezentate de agarul Columbia, agarul 
infuzie de cord, agarul cu tripticaz  din soia, 
agarul triptoz i pot fi alese în raport cu 
exigen ele stafiloccilor.  

Agarul cu sânge are i capacit i 
diferen iale, respectiv detecteaz  activitatea 
hemolitic  a diferitelor specii de stafilocci [7, 
47].  

 

Compozi ia: 
sânge defibrinat de berbec  0,5 ml sau 1 ml; 
agar nutritiv baz                  9,5 ml sau 9 ml. 

 
Se tope te agarul baz i se r ce te în 

baie de ap  la 50°C, iar în final se al tur  în 
baia de ap i tubul sau fiola cu sânge pentru 
a le egaliza temperatura.  

Se amestec  aseptic sângele cu agarul 
printr-o agitare blând  pentru a se evita 
formarea bulelor de aer, dup  care se toarn  
mediul în pl ci Petri [7].  
 

2.1.2. Mediile speciale 
 

Mediul Chapman (agar hiperclorurat cu 
manit i ro u fenol) este un mediu selectiv 
utilizat pentru izolarea stafilococilor din 
prelevate contaminate i pentru diferen ierea 
speciilor manit  pozitive.  

Prezen a concentra iei mare de sare 
asigur  inhibarea cre terii bacteriilor non-
halotolerante. Degradarea manitei este 
caracteristic  pentru Staphylococcus aureus 
subsp. aureus i poate fi prezent  la unele 
specii coagulaz -negative.  

 

Compozi ia: 
Pepton                   10,0 g; 
Extract de carne       1,0 g; 
Clorur  de sodiu     75,0 g; 
D-manit                 10,0 g; 
Ro u fenol               25,0 mg; 
Agar                       15,0 g; 
Ap  distilat   ad 1000,0 ml. 

 

Prin înc lzire blând  se dizolv  
ingredientele, dup  care se ajusteaz  pH-ul la 
7,4-7,5. Se repartizeaz  câte 20 ml în tuburi 
20/200 mm sau 100 ml per flacon.  

Se autoclaveaz  mediul 15 minute la 
121°C, iar apoi se toarn  în pl ci Petri, care 
dup  r cire i uscare se închid ermetic în 
pungi de polietilen  fiind, astfel, conservate o 
lun , la 4°C [7, 47].  

Mediul Baird Parker este un alt tip de 
mediu selectiv-diferen ial utilizat pentru 
izolarea stafilococilor. Clorura de litiu i teluritul 
de potasiu determin  inhibarea cre terii altor 
specii bacteriene, în timp ce piruvatul i glicina 
impusioneaz  selectiv cre terea stafilococilor.  

 

Compozi ia: 
Pepton  din cazein                         10,0 g; 
Extract de carne                                5,0 g; 
Extract de levur                                1,0 g; 
Piruvat de sodiu                              10,0 g; 
Glicin                                              12,0 g; 
Clorur  de litiu                                  5,0 g; 
Emulsie de g lbenu  de ou-telurit  50,0 ml; 
Sulfametazin  solu ie 0,2%            25,0 ml; 
Agar                                                15,0 g; 
Ap  distilat                                   925,0 ml. 
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Se va recurge la amestecarea substan ele 
solide în ap i se vor dizolva prin înc lzire, 
prin fierbere, dup  care se va ajusta pH-ul la 
7,0. Se vor repartiza în tuburi de 20/200 mm, 
în volume de 19 ml, autoclavându-se apoi 15 
minute la 121°C. Mediul se r ce te la 45-50°C, 
se adaug i se omogenizeaz  1 ml din 
emulsia de g lbenu  de ou-telurit i se toarn  
în pl ci Petri, care se închid ermetic în pungi 
de polietilen  fiind, astfel, conservate o lun , la 
4°C [7]. 

Mediul Vogel - Johnson este un mediu 
selectiv pentru izolarea stafilococilor din 
prelevatele hipercontaminate i diferen ial 
pentru stafilococii manit -pozitivi.  

Teluritul de potasiu, clorura de litiu i 
glicina inhib  bacteriile de asocia ie. Inhibarea 
slab  a stafilococilor prin aceste ingrediente 
este compensat  de prezen a manitei i a 
glicinei. 

Speciile care realizeaz  degradarea 
manitei (S. aureus subsp. aureus i unii 
stafilococi coagulaz  negativi) emit acid care 
vireaz  ro u fenol în galben. De asemenea, 
Staphylococcus aureus subsp. aureus reduce 
teluritul de potasiu la telur metalic i formeaz  
colonii negre.   

 

Compozi ia: 
Pepton  de cazein            10,0 g; 
Extract de drojdie                5,0 g; 
Fosfat diacid de potasiu      5,0 g; 
D-manit                            10,0 g; 
Clorur  de litiu                    5,0 g; 
Glicin                               10,0 g; 
Ro u fenol                        25,0 mg; 
Agar                                 15,0 g; 
Ap  distilat                  1000,0 ml. 

 

Prin înc lzire timp de 30 minute la 100°C, 
ingredientele se vor dizolva, agitându-se la 
intervale de 5 minute.  

Mediul se ajusteaz  la pH-ul de 6,8 i se 
autoclaveaz  15 minute la 121°C. Se r ce te, 
apoi, la 50°C, se adaug i se omogenizeaz  
un volum de 20 ml solu ie 1% de telurit de 
potasiu sterilizat  prin filtrare.  

Mediul adi ionat numai cu 10 ml solu ie de 
telurit este mai pu in selectiv. Se toarn  mediul 
în pl ci Petri i se conserv  la 4°C în pungi de 
polietilen  închise etan , fiind utilizat timp de o 
lun  de la turnare [7]. 

 

Agarul Difco cu 1% maltoz i albastru 
de bromcrezol e folosit pentru diferen ierea lui 
S. aureus subsp. aureus care realizeaz  
fermentarea maltozei i produce acid, virând 
culoarea mediului spre galben fa  de S. 
intermedius, care nu fermenteaz  maltoza. 
 

2.1.3. Caracterele de cultivare 
 

Pe medii uzuale, în condi ii de aerobioz , 
în general, germenii din genul Staphylococcus 
se dezvolt  u or, în 18-24 de ore. Ca i factori 
indispensabili cre terii lor, amintim vitamina B1 
i acidul nicotinic.  

Pentru formele cu deficien e ale peretelui 
celular este nevoie de mediu hiperton, pentru 
a supravie ui i a se multiplica. Este cunoscut 
faptul c  stafilococii suport  varia ii mari de 
temperatur i pH la cre tere, dar temperatura 
optim  este de 37°C, iar pH-ul de 7,5 [15]. 

Pe mediile solide, coloniile izolate de 
stafilococi patogeni sunt de tip S, cremoase, 
rotunde, cu diametrul de 2-3 mm, margini 
regulate, suprafa  neted , bombat i 
lucioas .  

Mediul lichid prezint  turbiditate intens i 
uniform , cu aspect omogen i depozit 
granular în partea inferioar  a eprubetei.  

Aspectul cultural obi nuit poate fi 
modificat dac  este cazul unor tulpini 
stafilococice ce prezint  deficien e ale 
peretelui celular, care, de exemplu, pot proveni 
din probe de lapte recoltate de la vaci supuse 
anterior antibioterapiei.  

În asemenea cazuri, se pot forma, pe 
mediile solide, colonii de tip  G (lucioase; 
glossy = lucios) pitice sau R (rugoase; rough = 
rugos), mici, cu margini neregulate, granulate, 
nehemolitice. Aceste tulpini nu produc 
turbiditate în mediul lichid, ci doar un depozit 
granular în partea inferioar  a tubului de 
cultur . Extrem de rar, se formeaz  colonii de 
tip M, mucoase [15, 29]. 

Cu toate c  nu toate tulpinile de S. aureus 
produc hemoliz i pigment, pe agar cu 5-8% 
sânge defibrinat de berbec sau de vi el, S. 
aureus produce, în general, o zon  circular  
de hemoliz  în jurul coloniei.  

Producerea pigmentului carotenoid, 
portocaliu sau galben citrin, este observat  
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relativ constant la coloniile de S. aureus, dar i 
la stafilococii coagulaz -negativi: S. simulans, 
S. saprophyticus, S. haemolyticus.  

Producerea pigmentului la S. aureus 
poate fi întârziat  timp de 24 - 48 h, în cazul în 
care tulpinile sub observa ie au fost supuse 
unor tratamente nefavorabile dezvolt rii lor 
(antibiotic, antiseptic, termic), i nu se produce 
în anaerobioz . Pigmentogeneza se poate 
stimula prin cultivarea probelor pe agar cu ser. 
În cazul stafilococilor coagulaz -negativi, 
aspectul coloniilor variaz  cu vârsta coloniilor, 
însu irile lor (pigment, hemoliz ) fiind clar 
definite dup  72-120 ore de incubare la 37°C 
[10, 19]. 

Dac  S. aureus este îns mân at pe 
mediul Baird-Parker, dup  24 ore de incubare, 
se formeaz  colonii cu diametrul de 1-1,5 mm, 
negre str lucitoare cu margine alb , îngust , 
înconjurate de un halou clar cu diametrul de 2-
5 mm. Al i stafilococi i micrococii formeaz  
colonii negre, f  halou clar [10, 19].  

În practic , îns  cu o valoare destul de 
aproximativ  se examineaz  activitatea 
enzimatic  fa  de manitol, ca indicator de 
patogenitate. Pentru realizarea acestui scop, 
datorit  faptului c  stafilococii sunt germeni 
halofili, se va utiliza un mediu selectiv 
hiperclorurat, respectiv mediul Chapman, care 
din culoarea roz obi nuit  vireaz  la culoarea 
galben , atunci când are loc fermentarea 
manitolului. 

 
2.1.4. Caracterele morfologice i 

tinctoriale 
 

Stafilococii sunt bacterii cu form  sferic , 
coci, cu dimensiuni cuprinse între 0,8-1,0 
micrometri, nesporula i, necilia i, necapsula i, 
care se divid în planuri succesive 
perpendiculare [6, 7, 28, 29, 31].  

ezarea neregulat  a celulelor în 
gr mezi de coci este determinat  de 
incompleta separare a celulelor fiice de cele 
parentale, a ezare asem toare boabelor din 
ciorchinele de strugure.  

Aceast  a ezare este caracteristic  
numai culturilor pe mediu solid. În frotiurile 
realizate din produse patologice i din culturi 
provenite din mediu lichid, cocii apar izola i 

câte 2—3 sau în gr mezi mici, având 
dispozi ie neregulat  [6, 7, 28, 29, 31]. 

Frotiurile pot fi executate din produsul 
patologic ca atare (puroi, sput , exudat naso-
faringian, secre ii uretrale, secre ii vaginale, 
secre ii otice, secre ii conjunctivale) sau dup  
o prealabil  centrifugare, din sedimentul 
rezultat (lichid cefalorahidian, urin , lichide de 
punc ie sau a diferitelor cavit i, considerate a 
fi contaminate); efectuarea frotiului necesit  3 
timpi: 

1. Etalarea. Produsul de examinat se 
eaz  pe o lam  degresat i curat , 

cu ajutorul unei anse sterile i apoi se 
efectueaz  etalarea uniform  pe o 
suprafa  de aproximativ 2 cm2 (pentru a 
ob ine o mai bun  omogenitate i pentru 
a nu ob ine un preparat prea gros este 
indicat  folosirea unei pic turi de ser 
fiziologic în care se omogenizeaz  
produsul patologic). În cazul în care 
frotiul trebuie realizat din fragmente de 
organe, se efectueaz  amprente prin 
atingerea lamei cu suprafa a de sec iune 
a acestora. 

2. Uscarea. Este realizat  la temperatura 
camerei sau la termostat. 

3. Fixarea. Se realizeaz  cu ajutorul 
ldurii, lama cu frotiul în sus se trece 

de câteva ori, timp de 5-10 secunde, 
prin flac ra unui bec de gaz sau lamp  
cu alcool. Temperatura nu trebuie s  fie 
prea ridicat  pentru a nu distruge 
structura bacterian . Înc lzirea este 
controlat  prin simpla atingere a lamei 
de partea dorsal  a mâinii, astfel, 
temperatura trebuind s  fie suportabil . 
Prin fixare preparatul ader  mai bine la 
lam , iar microorganismele vor fi 
omorâte, eliminându-se astfel 
posibilitatea de contaminare i în acela i 
timp realizându-se cre terea afinit ii 
celulei bacteriene fa  de coloran i [7, 
47]. 

Anumite tulpini de stafilococ pot realiza o 
capsul  mucopolizaharidic  care poate fi 
vizualizat  cu ajutorul microscopiei cu contrast 
de faz , contrast interferen ial, microscopie 
electronic  sau dup  colora ie negativ  cu tu  
de China, prin microscopie optic . Tulpina ce a 
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fost izolat  de Smith este considerat  a fi 
tulpin  capsulat  standard de stafilococ 
patogen. Colorarea frotiurilor se poate executa 
în func ie de caz prin: colora ii simple (folosind 
un singur colorant), colora ii diferen iale (se vor 
utiliza mai mul i coloran i), colora ii speciale 
(pentru eviden ierea anumitor componente ale 
celulei bacteriene). Pentru a se realiza 
identificarea microscopic  a stafilococilor cele 
mai utilizate colora ii utilizate sunt: colora ia cu 
albastru de metilen i colora ia Gram.  

Dac  prima colora ie ne d  informa ii 
asupra formei i a ez rii celulei bacteriene în 
frotiu, cea de-a doua colora ie permite o 
diferen iere a bacteriilor Gram-pozitive de cele 
Gram-negative pe baza afinit ii tinctoriale [10, 
15, 19]. 

Obi nuit, stafilococii se coloreaz  Gram 
pozitiv, când celulele sunt tinere i cu 
poten ialul metabolic intact. Celulele provenite 
din culturi vechi sau cele fagocitate de 
leucocite sufer  modific ri tinctoriale ca 
urmare a degrad rii structurilor peretelui 
bacterian putând astfel s  apar  negative prin 
colora ia Gram [10, 15, 19]. 

 
2.1.5. Diagnosticul bacteriologic 

 
Examenul direct 
Se efectueaza direct din produsele 

patologice, prin doua tipuri de preparate: 
 între lam i lamel : pentru aprecierea 
mobilit ii germenului, a prezen ei sau 
absen ei capsulei bacteriene; 
 pe frotiuri fixate i colorate: Gram, 
albastru de metilen i May-Grunwald 
Giemsa. 

 

Frotiurile efectuate direct din produsele 
patologice, colorate Gram, eviden iaz  coci 
Gram pozitivi sferici, aseza i în gr mezi (în 
ciorchine de strugure), nesporula i, uneori 
incapsula i, care, în cazul produselor normal 
contaminate, pot fi înso i de al i coci sau bacili 
(flora de asocia ie), polimorfonucleare (PMN) 
i celule epiteliale, întregi sau detritusuri. 

Examenul direct între lam i lamel  
eviden iaza germeni imobili. Colora iile cu 
albastru de metilen i May-Grunwald Giemsa 
eviden iaza aspectul citologic i relatia dintre 
fagocite si germeni. 

2.1.6. Identificarea minimal  
 

Din punct de vedere al semnifica iei 
clinice a unui stafilococ coagulaz -negativ 
(SCN), ideea este sus inut  de izolarea 
acestuia în propor ie predominant  sau în 
cultur  pur i de izol rile repetate ale 
acelora i tulpini din materialul patologic supus 
examin rii.  

Având în vedere scopurile i mijloacele de 
diagnostic ale unui laborator de analize 
medicale, este obligatoriu ca identificarea 
preliminar  s  vizeze eviden ierea, cu un grad 
acceptabil de probabilitate, a speciilor mai 
frecvent imiplicate în patologia infec ioas  [40]. 

Dac  exist  rezisten  la antibiotice, 
pentru monitorizarea tratamentului, în cazul 
unor infec ii cronice, identificarea stafilococului 
coagulaz -negativ (SCN) în unele laboratoare 
de bacteriologie poate fi de asemenea, 
necesar . 

Aspectul microscopic, la fel i o serie de 
caractere fenotipice cum ar fi forma coloniilor 
pe medii neselective, al turi de un set restrâns 
de teste enzimatice permit identificarea 
preliminar  a speciilor mai frecvent izolate din 
infec iile stafilococice. 

În anul 1975, Scleifer i Kloos au realizat 
o schem  taxonomic  a stafilococilor i au 
propus un sistem simplificat de identificare 
pentru uzul curent al laboratoarelor de 
bacteriologie. În acel sistem dihotomic erau 
utilizate 13 teste i permitea identificarea a 10 
specii de stafilococi. 

Cele 13 teste includeau: coagulaza, 
hemolizinele, reducerea nitra ilor i acidifierea 
a 10 zaharuri. Aceste teste cheie au fost 
interpretate în strâns  leg tur  cu cre terea 
anaerob , sensibilitatea la lizostafin i 
sensibilitatea la novobiocin . 
 

Activitatea hemolitic  
Hemolizina este o exotoxin  stafilococic  

cu structur  proteic  ce ac ioneaz  asupra 
membranelor celulare, determinând liza 
elementelor sangvine i a celulelor din esuturi 
[6, 7]. 

S-a identificat c  stafilococii produc patru 
tipuri de hemolizine (alfa, beta, gamma i 
delta), care se deosebesc prin propriet i 
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fizico-chimice, antigenice i prin tipul de 
hemoliz  produs . Prin cultivarea germenilor 
pe agar cu sânge (5-10%) sau prin punerea în 
contact a filtratelor din culturi cu o suspensie 
de hematii, procedeu care permite i titrarea 
hemolizinelor, se poate determina proprietatea 
de a secreta aceste exotoxine [6, 7, 10, 19, 
28]. 

La S.aureus hemolizina  poate 
determina hemoliz  total  cu clarificarea 
complet  a mediului. Hemolizina  ce poate fi 
întâlnit  la tulpinile animale de S.aureus, dar 
ocazional i la tulpinile umane, determin  o 

a numita hemoliz  de tip „cald-rece” 
caracterizat  prin zone de hemoliz  
incomplet  la 37°C, care dup  expunerea 
culturii câteva ore la 4°C, devine complet , 
similar  celei produse de hemolizina  [6, 7]. 

 
Fermentarea manitolului 
Fermentarea manitolului este o 

proprietate foarte important  dac  sunt luate în 
calcul tulpinile patogene. Pentru a se supune 
acestui test stafilococii vor fi cultiva i pe mediul 
Chapman, mediu selectiv pentru izolarea 
stafilococilor patogeni, mediu special cu adaos 
de manitol i NaCl. 

Compozi ie: Extract de carne (I.C.) 4 g‰, 
pepton  (I.C.) 20 g‰, clorur  de sodiu (p.a.) 
75 g ‰, agar pulvis 19 g‰, D-Manit  (p.a.) 10 
g‰, ro u fenol (p.a.) 25 mg‰ dizolvate în ap  
la pH = 7,4 ± 0,2. 

Aspect: produsul va fi un mediu solid de 
culoare ro ie, ro ie-c mizie. 

Modul de lucru: se va recurge la topirea 
mediului la baia de ap i la repartizarea în 
pl ci Petri. Produsul pentru cercetat va fi 
îns mân at cu o ans  sau cu un tampon, astfel 
încât s  se ob in  colonii izolate.  

Îns mân rile pot fi realizate i cu ansa 
din mediul de îmbog ire (mediul hiperclorurat 
lichid). Se va incuba 18 - 24 ore la 37°C. 
Coloniile de stafilococi patogeni vor produce 
virarea mediului din ro u în galben. În cazul 
rezultatelor negative culoarea mediului r mâne 
neschimbat . 
 

Cultivarea pe mediul Chapman 
Pentru stafilococi acest mediu este este 

un mediu selectiv-diferen ial. 

Compozi ie pentru 1000 ml; NaCl 75.0 g, 
agar 15.0 g, D-Mannitol 10.0 g, pepton  A 5.0 
g, pepton  C 5.0 g, extract bovin 1.0 g, ro u 
fenol 0.025 g i un pH de 7.4 ± 0.2 la 25°C. 

Mediul se folose te pentru izolarea 
selectiv  i cultivarea stafilococilor. 
Microorgonismele care utilizeaz  manitolul 
transform  mediul în galben. 

 
2.2. Identificarea primar  

 
2.2.1. Testul oxidazei 

 
Cu ajutorul testului pentru oxidaz  

(indolfenoloxidaz ) se realizeaz  diferen ierea 
stafilococilor de interes medical (oxidaz  
negativi) de unele genuri asem toare, 
respectiv Micrococcus, Dermacoccus etc, care 
sunt oxidaz  pozitive [7, 19].  

Principiul care st  la baza acestui test îl 
reprezint  reac ia prin care se oxideaz  
tetrametil-p-fenilendiamina într-un component 
de culoare purpurie, sub ac iunea citocrom-
oxidazei. Citocrom-oxidaza, cunoscut i sub 
numele de indol-fenoloxidaz , este o 
hemoprotein  din lan ul respirator de transport 
al electronilor cuplat cu fosforilarea oxidativ  
i, care, prin urmare, este absent  la bacteriile 

strict anaerobe. Cocii Gram-pozitivi se 
testeaz  în cultura de 18-24 ore pe agar cu 
7% sânge de berbec.  

Culturile realizate pe alte medii (agar 
pepton i extract de levur  cu sau f  
glucoz ) pot fi testate abia dup  trei zile, iar 
reac ia se pozitiveaz  într-un interval de 5-10 
minute.  

În cazul cocilor Gram-pozitivi este nevoie 
de 6 g de tetrametil-p-fenilendiamin  
dihidrocloric i 100 ml de dimetil-sulfoxid care 
se omogenizeaz  pentru dizolvare.  

Reactivul ce a fost astfel ob inut, 
conservat la temperatura camerei i p strat în 
locuri ferite de lumin  r mâne activ timp de 
mai multe s pt mâni [7, 19]. 

Cu ajutorul ansei bacteriologice se 
preleveaz  o por iune de colonie i se 
disperseaz  cultura pentru a forma un spot pe 
un dreptunghi de hârtie de filtru, umectat  cu 
reactivul pentru oxidaz , plasat într-o plac  
Petri. Reac ia se developeaz  cu o solu ie de 
6% tetrametil-p-fenilendiamin  în DMSO. Timp 
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de 2 minute se urm re te atent virajul spotului 
de cultur  la albastru închis, ceea ce confirm  
faptul ca testul este pozitiv, absen a culorii 
indicând un test negativ.  

Controlul de calitate se realizeaz  cu 
ajutorul unui martor pozitiv reprezentat de 
Micrococcus luteus i un martor negativ 
reprezentat de Staphylococcus epidermidis [7]. 
 

2.2.2. Testul catalazei 
 

Testul cu ajutorul c ruia se eviden ieaz  
activitatea catalazei ajut  la diagnosticul 
diferen ial fa  de alte specii de coci patogeni, 
în special, streptococi i pneumococi.  

Stafilococii sunt catalaz  pozitivi, în timp 
ce streptococii i pneumococii nu posed  
catalaz . Acest test se poate realiza prin 
tehnica rapid  pe lam  în care se depune o 
pic tur  dintr-o solu ie 30% peroxid de 
hidrogen, apoi se preleveaz  o ans  bine 
înc rcat  din cultura de testat, pe geloz  
înclinat i se amestec  în pic tura de 
peroxid.  

Bulele de gaz ce apar imediat, indic  
prezen a catalazei. Nu este indicat  
prelevarea coloniilor de pe mediul agar cu 
sânge, deoarece eritrocitele posed  catalaz  
i falsific  reac ia.  

Este recomandat  folosirea unei tulpini de 
enterococ i unei tulpini de stafilococ auriu ca 
martori negativi i pozitivi ai reac iei, paralel cu 
tulpina de testat [19]. 
 

Teste pentru eviden ierea coagulazei 
Cu ajutorul acestui test se diferen ieaz  

cu succes stafilococii patogeni (coagulaz  
pozitivi) de stafilococii nepatogeni (coagulaz  
negativi).  

Coagulaza este o enzim  extracelular , 
produs  de majoritatea tulpinilor de stafilococ, 
ce determin  coagularea plasmei.  

Coagulazele stafilococice pot fi libere sau 
legate i au ac iune toxic  (cea liber  
ac ioneaz  asem tor protrombinei, iar cea 
legat  interac ioneaz  direct cu fibrinogenul) în 
urma c reia fibrinogenul este transformat în 
fibrin . Aceast  ac iune se poate eviden ia prin 
diferite metode în care suspensia de stafilococi 
este pus  în contact cu plasma. Testul pozitiv 
este indicat de apari ia aglutin rii (metoda pe 

lam ) respectiv de coagularea amestecului 
(metoda în tub) [19]. 

Testul de latex-aglutinare pentru 
identificarea stafilococilor coagulaz -pozitivi. 
Este caracterizat a fi un test rapid de latex-
aglutinare, care se realizeaz  prin punerea în 
contact a culturilor bacteriene cu o suspensie 
special  ce con ine anticorpi specifici. Apari ia 
aglutin rii dup  aproximativ 2 minute, indic  
un test pozitiv [19]. 

 
Testul coagulazei pe lam  
Aceast  tehnic  se bazeaz  pe 

depunerea cu ansa bacteriologic  a unei 
pic turi de plasm  pe o lam , apoi se încarc  
ansa cu cultur  veche de 18-20 ore de pe 
geloz  înclinat i se amestec  în pic tur  în 
plasm . Ac iunea coagulazei se poate observa 
rapid prin apari ia de mici coaguli care se 
îngr desc datorit  precipit rii fibrinogenului 
plasmatic în fibrin  sub ac iunea enzimei.  

Pe aceea i lam  se va realiza un martor 
cu ap  fiziologic i cultur . Tehnica este 
fiabil  dac  se execut  cu acurate e, lama 
trebuie s  fie nou , bine sp lat i degresat  
[19]. 

 
Testul coagulazei în tub 
Pentru acest tip de test se utilizeaz  3 

tuburi tip hemoliz  curate, sterile în care se vor 
introduce câte 0,5 ml din plasma citratat  de 
iepure diluat  1:5-1:10. În primul tub se 
adaug  0,5 ml din cultura de stafilococ de 
cercetat veche de 18-20 ore în bulion, în cel 
de al doilea tub se adaug  0,5 ml bulion, iar în 
cel de al 3-lea o tulpin  de stafilococ despre 
care se tie sigur c  este pozitiv .  

Cele trei tuburi se vor incuba la 37°C într-
o baie de ap . Citirea trebuie s  se fac  la 
interval de 30 minute, 1 or , 2 ore, 3 ore i 24 
ore pentru a stabili apari ia coagul rii.  

Testul se consider  a fi pozitiv atunci 
când apare un coagul care plute te în amestec 
sau se realizeaz  coagularea întregului 
amestec. Apari ia coagul rii se eviden ieaz  
prin înclinarea tubului i observarea acestuia 
cu ochiul liber. O coagulare care se re alizeaz  
tardiv, la 24 ore este discutabil , i testul 
trebuie ref cut dup  verificarea prealabil  a 
purit ii culturii. Tulpinile patogene de 
stafilococ elaboreaz  coagulaz  în propor ie 
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de 97% i de aceea acest test este considerat 
ca fiind de mare fiabilitate. Totu i s-a descris 
existen a unor tulpini de stafilococ coagulazo-
negative care prezint  al i factori de 
patogenitate cu excep ia coagulazei [19]. 
 

Teste pentru eviden ierea fosfatazei 
Testul fosfatazei se folose te pentru a se 

putea diferen ia speciile de stafilococ. 
Staphylococcus aureus prezint  în 
echipamentul s u enzimatic fosfataza cu 
ajutorul c reia desface molecula de fosfat de 
fenolftalein  punând în libertate fenolftalein . 
Prezen a fenolftaleinei libere a putut fi 
eviden iat  în mediu bazic. Se folose te agar 
nutritiv, la care se adaug  0,01% fosfat de 
fenolftalein  [7, 19]. 

Placa cu agar nutritiv ce a fost împ it  în 
sectoare, va fi îns mân at , prin dispersia cu 
ansa, cu tulpinile de cercetat. În dou  sectoare 
se îns mân eaz  dou  tulpini de control: una 
pozitiv  (S. aureus subsp. aureus) i una 
negativ  (S. epidermidis sau S. 
saprophyticus). Dup  realizarea îns mân rii, 
cultura se va incuba 18-20 de ore la 37°C, 
apoi se va a eza în capacul cutiei Petri un disc 
de hârtie filtru îmbibat  în amoniac. La interval 
de 1-2 minute se va putea observa colorarea 
în roz-ro u a coloniilor cu fosfataz  pozitive. 
Coloniile ce nu posed  fosfataz  r mân 
nemodificate [7, 19]. 
 

2.3. Diferen ierea familiei, genului i 
speciilor de stafilococi 

 
Pentru a se putea face diferen ierea 

speciilor de stafilococi se recomand  
respectarea unei scheme de diagnostic 
etapizat, prin realizarea unor teste multiple de 
diferen iere ale c ror rezultate, coroborate, 
permit diferen ierea speciilor de stafilococi 
[18]. 

Etapele cheie ale identific rii stafilococilor: 
1.  Diferen ierea fam. Staphylococcaceae 

de familia Streptococcaceae se face prin: 
- aspectul microscopic;  
- morfologia coloniilor;  
- testul catalazei. 
2.  Diferen ierea genului Staphylococcus 

de genul Micrococcus prin: 

- testul producerii de acid din glucoz , în 
anaerobioz ; 

- testul sensibilit ii la lizostafin; 
- testul producerii de acid din glucoz  în 

aerobioz , în prezen a eritromicinei (0,4µg/ml); 
- testul sensibilit ii la furazolidon (100 µg/ 

disc); 
- testul modificat pentru oxidaz ; 
- testul sensibilit ii la bacitracin  (0,04 U / 

disc). 
3.  Diferen ierea lui S. aureus de alte 

specii de stafilococi prin: 
- caracterele de cultivare; 
- testele coagulazei libere (în tub) i 

legate (pe lam ); 
- testul proteinei A; 
- testul termonucleazei; 
- testul ferment rii manitei în anaerobioz . 
4.  Diferen ierea celorlalte specii de 

stafilococi. 
Pentru realizarea testelor de identificare, 

se recomand  utilizarea de culturi microbiene 
ce s-au dezvoltat pe medii neselective: agar i 
bulion simplu sau cu adaos de sânge 
defibrinat de berbec 5-8%. În cazul SCN, 
pentru identificarea precis  a agentului 
etiologic, se recomand  utilizarea unui inocul 
din una sau mai multe colonii, în vârst  de cel 
pu in 72 de ore. 

 
2.4. Determinarea sensibilit ii la 

antibiotice 
 

Pe suprafa a unui mediu de cultur  cu 
agar, preîns mân at cu bacteria testat  se 
depune o cantitate de substan  
antimicrobian i se poate observa producerea 
a dou  fenomene, concomitent: difuzarea 
antibioticului i cre terea bacteriei [4, 52]. 

Laboratoarele care testeaz  un num r 
relativ mic de tulpini bacteriene cu cre tere 
rapid  (inclusiv pentru testarea stafilococilor) 
folosesc foarte des metoda difuzimetric  pe 
cultur  standardizat  descris  mai jos [4]. 

Pe pl ci cu agar Mueller Hinton vor fi 
îns mân ate probe provenite din culturile pure 
ale organismelor de testat. În pl cile cu agar 
Mueller Hinton se va turna într-un start uniform 
de aproximativ 4 mm grosime ceea ce 
corespunde cu o cantitate de 25 ml mediu per 
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placa ce are diametrul de 9 cm sau 60 ml per 
placa cu diametrul de 15 cm.  

Se recomand  ca pl cile s  fie utilizate în 
ziua în care au fost preg tite, iar, în cazul în 
care vor r mâne pl ci neutilizate, acestea se 
vor împacheta în pungi de polietilen i vor fi 

strate la 4ºC maximum 7 zile.  
Pentru controlul sterilit ii se incubeaz  la 

37ºC timp de 24 ore o plac  neîns mân at  
care ulterior nu va mai fi utilizat .  

Modul de lucru. Se va recurge la 
îns mân area în tubul cu bulion nutritiv (2-4 ml 
bulion/tub) inoculul prelevat cu ansa din cca. 5 
colonii bine individualizate, reprezentative 
pentru bacteria testat .  

În continuare se va recurge la incubare la 
37ºC pân  ce turbiditatea culturii corespunde 
etalonului 0,5 Mc Farland (uzual 3-5 ore). Din 
momentul etalon rii pl cile pot fi inoculate în 
maxim 15 minute. Se va proceda identic i cu 
tulpinile de referin  ce vor asigura controlul de 
calitate. 

Pl cile vor fi îns mân ate cu tamponul 
imersat i scurs de excesul de suspensie prin 
aplicarea unor striuri pe suprafa a agarului 
Mueller Hinton în 3 direc ii prin întoarcerea 
pl cii cu câte 60º, în final parcurgând cu 
tamponul i circumferin a mediului la limita cu 
sticla [52]. 

Dup  ce s-a realizat îns mân area pl cilor 
cu agar Mueller Hinton, acestea se vor l sa 3-
5 minute în repaus pentru adsorb ia inoculului.  

Cu ajutorul unor pense sau a unor 
aparate de repartizare se vor depune discurile 
cu substan e antimicrobiene la distan e de 
minim 15 mm de marginea pl cii i 30 între 
centrele a dou  discuri învecinate.  

Fiecare disc va fi presat ferm cu pensa 
dup  care pl cile vor fi incubate timp de 16-18 
ore la 37ºC.  

Citirea i interpretarea rezultatelor se va 
realiza prin m surarea diametrelor zonelor de 
inhibi ie complete i compararea rezultatelor 
ob inute cu diametrele acceptate pentru zonele 
de inhibi ie ale tulpinilor de referin .  

În func ie de rezultatele ob inute 
diametrele zonelor de inhibi ie vor fi 
transformate în una din categoriile: Rezistent, 
Intermediar, Sensibil [52]. 

 

2.4.1. Rezisten a la novobiocin i 
furazolidon 

 
Testul de sensibilitate la novobiocin   
Este realizat pentru a se diferen ia unele 

specii de stafilococi coagulaz  negativi fa  de 
speciile coagulaz  pozitive.  

În acest mod, S. saprophyticus, S. cohnii, 
S. cohnii subsp. urealyticum i S. xylosus sunt 
cunoscu i a fi stafilococi coagulaz  negativi, 
manit  pozitivi, îns  rezisten i la novobiocin , 
caracter fenotipic care îi diferen iaz  de 
stafilococii coagulaz  pozitivi i manit  pozitivi.  

Din multitudinea stafilococilor coagulaz  
negativi, ce prezint  importan  medical , 
numai S. saprophyticus este rezistent la 
novobiocin  [10].  

Se folosesc culturi tinere ce au fost 
crescute în bulion, pl ci cu agar Mueller-
Hinton i discuri cu 5 g novobiocin . 

Modul de lucru este asem tor 
antibiogramei. Citirea i interpretarea se 
realizeaz  în func ie de diametrul de inhibi ie 
produs de discul cu novobiocin .  

Astfel, în cazul tulpinilor rezistente, 
diamterul de inhibi ie este  16 mm, iar în 
cazul culturilor sensibile este  16 mm [8, 10]. 

Prin testul de sensibilitate la 
furazolidon se pot diferen iea stafilococii de 
micrococi. Acest test se bazeaz  pe faptul c  
stafilococii sunt sensibili la compu ii 
bacteriostatici din clasa furanilor, în timp ce 
micrococii sunt rezisten i. 

Pentru realizarea acestei diferen ieri, sunt 
necesare: cultur  pur  de 24 de ore în bulion, 
agar Mueller-Hinton i discuri cu 100 g 
furazolidon, modul de lucru fiind asem tor 
antibiogramei.  

Astfel, tulpinile sensibile au o zon  de 
inhibi ie cu diametrul  15 mm, iar cele 
rezistente o zon  de inhibi ie cu diametrul  10 
mm [8]. 
 

2.5. Mediile cromogene 
 

În ultimii 20 de ani, au fost inventate medii 
de cultur  cromogene, cu ajutorul c rora se 
poate difren ia unele bacterii patogene fa  de 
bacterii nepatogene. În aceste medii sunt 
înglobate diferite substraturi chimice ce pot fi 
hidrolizate de enzimele bacteriene, punând 
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astfel în libertate substan e care coloreaz  
coloniile formate pe mediile solide, iar pe baza 
culorii rezultate se pot diferen ia speciile 
bacteriene patogene de cele comensale.  

În anumite situa ii, bacteriile comensale 
pot fi inhibate complet, de agen ii chimici 
selectivi, permi ând, astfel, bacteriilor 
patogene s  "ias  in eviden ", respectiv s  
creasc i s  formeze colonii caracteristice.  

Mediile cromogene sunt folosite, în 
principal, pentru diagnosticul bacteriologic de 
rutin , având ca scop reducerea timpului i a 
consumabilelor utilizate în metodologia clasic  
a examenului bacteriologic [11, 21, 32].  

Dac  se aduc în discu ie examenele 
bacteriologice efectuate pentru izolarea i 
tipizarea stafilococilor de la animale i oameni 
la care s-au utilizat medii cromogene, 
obiectivele urm resc dou  aspecte: 

 pentru identificarea tulpinilor de S. 
aureus subsp. aureus rezistente la 
meticilin  (S. aureus methicilline 
resistent - MRSA) 
 diferen ierea lui S. aureus subsp. aureus 
de stafilococii coagulaz  negativi [23]. 

Mediile cromogene folosite intens pentru 
diferen ierea lui S. aureus subsp. aureus sunt: 

 Chromatic Staph Aureus; 
 S. aureus ID  
 CHROMagarTM Staph aureus [23]. 

 
Mediile cromogene utilizate pentru 

diferen ierea tulpinilor de S. aureus subsp. 
aureus meticilin rezistente sunt reprezentate 
de: Chromatic MRSA, BBL CHROMagarTM 
MRSA, MRSA Select, ChromID MRSA, Oxoid 
MRSA Chromogenic medium, MRSA Screen, 
BrillianceTM MRSA 2 Agar [17, 23, 25, 26]. 

 
2.6. Sistemele comerciale 

 
Multe companii care produc consumabile 

destinate examenelor bacteriologice, expun pe 
pia  truse de identificare i / sau instrumente 
automatizate care identific  speciile de 
stafilococi cu o precizie cuprins  între 70-90% 
[10]. 

Astfel, cu prec dere în medicina uman , 
dar mai nou i în cea veterinar , se poate 
apela la o gam  variat  de microteste pentru 

diagnosticul bacteriologic al infec iilor 
stafilococice, îns  acestea cresc costul 
identific rii, din care cauz  utilizarea lor nu 
este întotdeauna disponibil  [10]. 

 
2.6.1. Identificarea cu sistemul API Staph 

 
Prin utilizarea microtestului API Staph 

(bioMérieux SA, Fran a) i a programului 
software Apiweb TM se pot identifica la nivel de 
specie atât stafilococii catalaz  pozitivi, cât i 
cei catalaz  negativi [21, 27, 53]. 

Principiul metodei: Sistemul API Staph 
este caracterizat a fi un sistem standardizat de 
recunoa tere a genurilor Staphylococcus, 
Micrococcus i Kocuria, care con ine folii cu 20 
de microtuburi cu diferite substraturi 
deshidratate.  

În aceste microtuburi se depoziteaz  o 
suspensie bacterian , preparat  în API Staph 
Medium, urmând ca folia s  fie introdus  la 
termostat timp de 18-24 ore, la 36 ±2°C, 
perioad  de-a lungul c reia, din cauza 
metabolismului bacterian, se produc modific ri 
tinctoriale, care fie sunt spontane, fie sunt 
relevate cu reagen ii adi ionali ai sistemului 
API Staph.  

La sfâr itul perioadei de incubare, reac iile 
enzimatice sunt citite cu ajutorul unui tabel de 
identificare sau al unui program software, 
asigurat de firma bioMérieux SA, bacteriile din 
cultura de cercetat fiind, astfel, încadrate 
taxonomic într-unul din genurile mai sus 
men ionate [20, 53]. 

Interpretarea i citirea rezulatelor testului 
necesit  mai multe etape, bine eviden iate, în 
prospectul produc torului, prin completarea 
unei fi e preexistente, ob inându-se în acest 
mod un cod numeric care va fi interpretat cu 
ajutorul programului ApiwebTM sau se vor citi 
reac iile prin raportare la un tabel de citire i un 
tabel de identificare [27, 53]. 

 
2.6.2. Identificarea cu sistemul Vitek 2 

Compact 
 

Vitek 2 compact reprezint  un sistem 
automat prin intermediul c ruia se identific i 
se testeaz  sensibilitatea la antibiotice a 
bacteriilor, utilizând carduri disponibile 
sistemului pentru identificarea bacteriilor i a 
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fungilor, totodat i pentru testarea 
sensibilit ii la antibiotice a bacteriilor 
identificate [46, 49].  

Cardurile colorimetrice de identificare cu 
ajutorul c rora func ioneaz  sistemul con in 64 
de microcelule, în interiorul c rora se g se te 
substratul biochimic specific deshidratat [49]. 

1. Echipamentul Vitek 2, ce este folosit 
pentru verificarea rezisten ei la substan ele 
antimicrobiene, prezint  un sistem de analiz , 
denumit “Advanced Expert System (AES)”, 
capabil s  recunoasc i s  clasifice tulpinile 

testate dup  anumite tipare de sensibilitate la 
substan ele antibacteriene care identific  un 
fenotip specific i, care, ulterior este 
interpretat.  

Metode utilizate pentru testare se 
bazeaz  pe tehnica concentra iei minime 
inhibante, prin metoda dilu iilor.  

În fiecare celul  din card, în afar  de 
agen i microbieni specifici mai exist i mediu 
de cultur , iar condi iile de cre tere sunt 
microaerofile.  
 

Tabelul 1  
Sisteme de microteste utilizate pentru identificarea stafilococilor [55]. 

 

Denumire comerciala Num r 
bioteste 

Citire 
la Produc tor Observa ii 

API STAPH IDENT System 10 5 h Analytab produts  
API 20 GP System 20 24 h Bio – Merieux Vitek Citire automat  
API 20 STAPH System 20 24 h Montalieu Vercieux  
API STAPH Trac System 20 24 h Plainview N.Y. Citire automat  
DMS STAPH Trac System 20 24 h DMS Lab. 

Flemington 
Citire automat  

ID 32 STAPH System 3 24 h Bio – Merieux Vitek Citire vizual  / automat  
Auto Microbic System (Gram 
Positive Identification Card) 

27 24 h Vitek System 
Hazelwood 

Automatizat 

Micro Scan Pos ID Panel 27 24 h Baxter Diagnostic 
Sacramento 

Citire automat  sau 
vizual  

Micro Scan Rapid Pos ID Panel 42 24 h Baxter Diagnostic 
Sacramento 

Citire automat  

Pos Combo Type 6 Panel  24 h Baxter Diagnostic 
Sacramento 

Citire automat  + 
antibiogram  

Rapid Pos Combo Type 1 Panel  5 h Baxter Diagnostic 
Sacramento 

Citire automat  + 
antibiogram  

Minitek Gram Positive Set 21 18 h Becton Dickinson 
Instrument System, 
Cockeysville 

 

Sceptor Staphylococcus MIC/ID 
Panel 

 24 h Becton Dickinson 
Instrument System, 
Towson 

Citire automat  + 
antibiogram  

Sceptor Gram Positive Break 
Point / ID Panel 

 24 h Becton Dickinson 
Instrument System, 
Towson 

Citire automat  + 
antibiogram  

GP Micro Plate test Panel 95 24 h Biolog, Haywood Citire vizual  (software 
Biolog),Citire automat  
(Biolog Micro Station) 

Microbial Identification System 
(MIS) 

  MIDI, Newark, del. Citire automat , combin  
analiza acizilor gra i cu 
gaz cromatografia 

 
Schimb rile ce se produc în cre terea i 

metabolizarea bacteriilor, de-a lungul incub rii, 
determin  schimb ri de transmitan  care sunt 
înregistrate de aparat la fiecare 15 minute.  

Cu ajutorul m sur torile se poate realiza 
o curb  de cre tere pentru fiecare celul  în 
parte, iar ca urmare a analizei algoritmice se 
ob ine un profil biochimic al speciei testate. 

Rezultatele ob inute sunt comparate cu datele 
stocate în baza de date a aparatului [45, 46, 
49]. 

2. În vederea test rii sensibilit ii la 
antibiotice sunt utilizate carduri care con in 
dilu ii variate de agen i antimicrobieni specifici, 
iar valorile concentra iei minime inhibante sunt 
determinate pentru fiecare antibiotic din card.  
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La fiecare 15 minute, programul 
calculatorului realizeaz  citirea cardurilor.  

sur torile determin  ob inerea unei 
curbe de cre tere pentru fiecare concentra ie 
de antibiotic în parte [49].  

3. Rezultatele ob inute se ccompar  cu 
cele din metoda de referin  care sunt stocate 
în soft-ul de analiz  a aparatului [45, 49]. 
 

3. Teste de biologie molecular  
 

3.1. Reac ia polimerazic  în lan  
 

Exit  numeroase studii care descriu 
folosirea reac iei de polimerizare în lan  (PCR) 
pentru identificarea i caracterizarea tulpinilor 
de S. aureus.  

PCR se traduce prin  amplificarea 
expone ial  a unei regiuni de interes medical 
din genomul bacterian.  

Reac ia decurge dup  modelul replic rii 
naturale a ADN [2, 13, 16, 43, 44]. 

Pentru a se realiza cre terea sensibilit ii, 
majoritatea metodelor utilizeaz  amplificarea 
regiunilor conservate ale genelor ARNr-ului 
bacterian i necesit  etape suplimentare, ca 
de exemplu hibridizarea cu sonde specie-
specifice.  

Alte protocoale vizeaz  detectarea 
S.aureus prin amplificarea genelor întâlnite 
numai la aceast  specie (gena nuc, pentru 
endonucleaza termostabil , gena coa, pentru 
coagulaz , un fragment nedefinit de 442 
perechi de baze al cromozomalui S. aureus 
gena clfA, pentru proteina de legare a 
fibrinogenului etc.) [51]. 

Dat  fiind importan a detect rii rezisten ei 
la meticilin  (oxacilin ), anumite metode 
utilizate se concentreaz  direct pe amplificarea 
genei mec A, fie singur , fie în PCR multiplex, 
cu amplificarea simultan  a unor markeri 
adi ionali [2]. 

Real Time PCR IDI-MRSA a fost elaborat 
i difuzat de c tre CLSI (Institutul pentru 

Standarde de Laborator Clinic, fostul NCCLS), 
test validat de Food and Drug Administration, 
pentru controlul infec iilor nosocomiale [51]. 

Pentru diferen ierea tulpinilor de S.aureus 
în scop epidemiologic, de-a lungul timpului au 
fost dezvoltate alte categorii de metode.  

Cu ajutorul acestor metode este posibil  
diferen ierea tulpinilor circulante, dar totodat  
se ofer i posibilitatea diferen ierii tulpinilor 
epidemice de cele neepidemice, precum i a 
celor de provenien  spitaliceasc  de cele 
comunitare [13]. 

Într-o prim  faz  a fost abordat  
compararea pattern-urilor de restric ie 
endonucleazic  ale ADN cromozomial sau 
plasmidic. Multe tehnici de genera ia a doua 
au inclus hibridizarea pe suport solid folosind 
sonde specifice, ribotipia, polimerizarea în lan  
(PCR-RFLP) i PFGE (electroforeza în câmp 
pulsatil) [2].  

Metodele de ultim  genera ie realizeaz  
analiza muta iilor situs-specifice ale  
secven elor ADN, iar rezultatele sunt utilizate 
pentru intercompararea tulpinilor de S.aureus 
[16].  

Programul satelit al Sistemului European 
de Supraveghere a Rezisten ei la Antibiotice 
(EARSS), SeqEU-Net, în care particip i 
Laboratoarele de Referin  din România, 
abordeaz  armonizarea metodologiei de tipare 
a S.aureus prin secven ierea genei spa (pentru 
proteina A) [2, 13, 16]. 
 

3.2. Hibridizarea 
 

Hibridizarea este o metod  care utilizeaz  
capacitatea acizilor nucleici de a disocia, în 
momentul în care sunt supu i unor condi ii de 
stres (factor termic, stringen  ionic ) i de a 
reasocia, atuci când condi iile de denaturare 
au fost eliminate.  

Denaturarea se traduce prin ruperea 
leg turilor de H între bazele azonate ale celor 
dou  lan uri de ADN i prin urmare 
prezentarea ADN-ului sub form  
monocatenar  (single ADN-ssADN).  

Dup  ce se produce reasocierea cu lan ul 
pereche va rezulta un duplex omolog, în timp 
ce dac  reasocierea se realizeaz  prin 
complementaritate cu un lan  ARN sau ADN 
heterolog se ob ine un duplex hibrid 
(hibridizare).  

Prin studiul hibrizilor se ob in informa ii cu 
privire la gradul de similitudine între moleculele 
de ADN extrase din celule diferite i reprezint  
baza tiin ific  a taxonomiei moleculare. 
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Pentru identificarea speciei S.aureus se 
utilizeaz  hibridizarea pe suport solid cu sonde 
specie-specifice. 
 

3.3. Alte metode 
 

Alte metode ce pot fi  utilizate în 
identificarea stafilococilor sunt: 

 metode bazate pe studiul acizilor 
nucleici (altele decât PCR): izolarea i 
purificarea acizilor nucleici, 
transformarea genetic , clonarea, 
electroforeza în gel de agaroz , 
secven ierea, ribotipia etc. 
 testul imunoenzimatic ELISA. 

 
3.4. Identificarea definitiv  

 
3.4.1. Fermentarea zaharurilor 

 
În scopul punerii în eviden  a activit ii 

fa  de glucide i polialcooli, bacteriile se 
cultiv  pe medii solide sau lichide, la care se 
adaug  substan ele respective, în propor ie de 
0,5-1%, i un indicator de reac ie a mediului 
[10, 29].  

Cele mai utilizate substan e sunt 
urm toarele: glucoza, lactoza, zaharoza, 
galactoza, manoza, sorbitolul, trehaloza, 
arahinoza, maltoza i manitolul, ad ugate în 
apa peptonat , care se alcalinizeaz i se 
înc lze te 15 minute la 115°C, apoi se 
filtreaz i se sterilizeaz  20 minute la 112-
115°C [29]. 

În mediul ce a fost preparat cum s-a 
relatat mai sus, se adaug , doar în condi ii 
sterile, solu iile de monoglucide, care au fost 
preparate în prealabil. Aceste substan e pot fi 
ad ugate i înainte de sterilizarea apei 
peptonate, în acest caz, îns , mediul se 
sterilizeaz  prin tindalizare [29].  

Solu ia de albastru de bromtimol este 
utilizat  ca i indicator, adaug ndu-se dup  
dezvoltarea bacteriilor, în momentul citirii 
rezultatului, introducând în cultur  2-3 pic turi 
[29]. 

 
4. Identificarea clonal  

 
În vederea prevenirii i controlului 

infec iilor produse de stafilococi atât la oameni 
cât i animale este indispensabil  cunoa terea 

surselor i a c ilor de transmitere a acestor 
bacterii, având în vedere riscul zoonotic 
pronun at pe care îl prezint  unele specii de 
stafilococ. Date fiind aceste motive, se impune 
o identificare rapid  a acestora, bazat  pe 
eviden ierea unor markeri clonali de interes 
epidemiologic. Identificarea clonal  cuprinde în 
mod curent antibiotipia i lizotipia [10]. 

 
4.1. Antibiotipia 

 
Antibiotipia este o metod  de identificare 

a fenotipurilor de rezisten , la stafilococi, 
realizat  în scopul stabilirii circuitul 
epidemiologic al tulpinilor multiplu rezistente, 
în special, a tulpinilor de S. aureus subsp. 
aureus rezistente la meticilin , tulpini 
caracterizate de un risc zoonotic pronun at.  

La baza acestei metode st  testarea 
sensibilit ii fa  de antibiotice dup  
metodologia disc-difuzimetric  [1].  

Antibiograma (testarea sensibilit ii unei 
tulpini bacteriene la agen i antimicrobieni) 
reprezint  una din ce le mai dese examin ri 
solicitate, în primul rând, din motive 
clinicoterapeutice, dar efectuat i în alte 
scopuri, ca investiga ie epidemiologic , 
cercetare etc. [33]. 

1. Principiul antibiogramei difuzimetrice 
Prin a ezarea biodiscurilor cu antibiotice 
pe suprafa a unui mediu de cultur  
agarizat, pe care s-a îns mân at în 
prealabil bacteria supus  test rii, 
substan a antimicrobian  activ  va difuza 
în mediu prezentând o sc dere constant  
a gradientului de concentra ie, de la 
marginea discului c tre periferie [11, 33]. 
Dup  incuba ie (caracterizat  ca i 

perioad  critic ), 24 ore în cazul stafilococilor, 
se vor observa dou  zone distincte, respectiv 
una în care cre terea bacterian  este inhibat  
de concentra ii de substan  antimicrobian i 
o zon  de cre tere, în care concentra ia de 
antibiotic este prea mic  pentru a inhiba 
cre terea.  

Cu cât diametrul zonei de inhibi ie este 
mai mare, cu atât germenul este mai 
sensibil, respectiv cantitatea de antibiotic 
necesar  inhibi iei germenului 
(concentra ia minim  inhibant  = CMI) 
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este mai mic i invers, astfel c , 
diametrul zonei de inhibi ie variaz  invers 
propor ional cu CMI [11, 33]. 
Tulpina bacterian  testat  este clasificat  

în categorii de sensibilitate, respectiv sensibil , 
intermediar  sau rezistent .  

Diametrele critice au o valoare, orientativ  
statistic, valabil , dar nu reprezint  criterii 
absolute universal acceptabile în clinic . Orice 
abatere de la respectarea cu extrem  
scrupulozitate a indica iilor date pentru tehnica 
Kirby-Bauer vor compromite rezultatele [11, 
33]. 

Metoda Kirby-Bauer este o metod  uzual  
pentru laboratoarele care testeaz , un num r 
relativ mic de tulpini bacteriene, cu cre tere 
rapid  (cre tere peste noapte la 35-37°C) i 

 diferen e semnificative, de la tulpin  la 
tulpin , a ratei de cre tere (stafilococi, 
streptococi, enterococi etc. 

Mediul de cultur  este agarul Mueller-
Hinton pe considerentul c  are o valoare 
nutritiv  care permite dezvoltarea optim  a 
unei mari variet i de germeni i nu con ine 
inhibitori ai ac iunii unor substan e 
antimicrobiene. Acesta se toarn  în pl ci în 
strat uniform de 4 mm grosime: 25 ml mediu 
per plac  cu diametrul de 9 cm sau 60 ml per 
plac  cu diametrul de 15 cm [11, 33]. 

Este absolut necesar ca inoculul din 
tulpina de cercetat s  fie reprezentativ, adic  

 cuprind  toate categoriile popula iei 
microbiene, din punct de vedere al rezisten ei.  

Asftel, pentru prepararea inoculului, se va 
pleca îm mod obligatoriu de la 4-6 colonii 
identice dezvoltate pe un mediu neselectiv 
[33].  

Citirea i interpretarea rezultatelor se 
bazeaz  pe m surarea diametrului zonelor de 
inhibi ie complet , iar valorile ce au fost 
ob inute vor fi raportate  la un tabel 
interpretativ cu fiecare substan  
antimicrobian  pentru a le transforma în 
categorii de sensibilitate, respectiv sensibil, 
intermediar sau rezistent [11]. 

La stafilococii patogeni incrimina i în 
etiopatogeneza unor infec ii la animale i la 
oameni au fost descoperite mai multe 
fenotipuri de rezisten  fa  de: 

 macrolide cu 14 atomi; 

 macrolide cu 16 atomi; 
 tetracicline; 
 cloranfenicoli; 
 penicilinele clasice (fenotipul clasic, 
fenotipul inactivator prin -lacatmaz i 
fenotipul MRSA); 
 aminoglicozide; 
 quinolone (1, 11). 

 
4.2. Lizotipia 

 
Foarte multe tulpini de stafilococi sunt 

lizogene, respectiv purt toare de bacteriofagi 
integra i în cromozomul celular ca gene 
suplimentare ce se pot transmite filogenetic la 
celulele fiice asigurând perpetuarea fagilor 
stafilococici în natur .  

Celulele în a c ror compozi ie exist  fagi, 
nu sunt afectate de ac iunea lor litic , dar 
aceasta se poate manifesta în anumite condi ii 
fa  de stafilococii apar inând altor specii 
denumite lizosensibile [19]. 

Baza sistemului este reprezentat  de 
stabilirea pattern-ului (modelului) de 
lizosensibilitate ce este manifestat de o tulpin  
de stafilococ patogen, de provenien a uman , 
la mai mul i bacteriofagi antistafilococici.  

Pattern-urile (modelele) de 
lizosensibilitate, ale tulpinilor stafilococ 
patogen de provenien  uman , au putut fi 
grupate în lizotipuri care cuprind majoritatea 
tulpinilor patogene izolate de la oameni i mai 
pu in de la animale, iar cele care nu au putut fi 
încadrate, în grupurile fagice, au fost 
considerate grup suplimentar [12, 19]. 

Tipajul fagic se face cu ajutorul mai multor 
seturi de fagi, dintre care la noi în ar , în 
Institutul ”Dr. I. Cantacuzino”, se utilizeaz  
urm toarele: 

a. fagi umani din setul interna ional de 
baz : 
 grupa I: 29, 52 A, 72, 80; 
 grupa II: 3 A, 3 C, 55, 71; 
 grupa III: 6, 42 E, 47, 53, 54, 75, 77, 

83 A, 84, 85; 
b. fagi umani din setul adi ional: 
 42 B, 47 C, 52 B, 69, 73, 78; 

- fagi umani din setul experimental: 
 81, 94, 95, 96, 88, 89, 90, NK2, D11; 

c. fagi din setul bovin al lui Davidson: 
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 116, 117, 118, 119 [29]. 
Lizotipia stabile te sursa de infec ie i 

filiera epidemiologic , respective circuitul 
epidemiologic al unor tulpini de stafilococi, mai 
ales, în cazul focarelor de toxiinfec ii 
alimentare i a infec iilor nosocomiale [29]. 

Baza metodei este reprezentat  de 
stabilirea grupului fagic, la care o tulpin  este 
sensibili , sau lizotipului tulpinii de stafilococ 
patogen izolate cu ajutorul unui set de 
bacteriofagi activi asupra tulpinilor de S. 
aureus subsp. aureus de origine uman  [19]. 

 
5. Detectarea toxinogenezei 

 
Toxinele stafilococice denumite i factori 

toxici reprezint  factori de patogenitate care 
ac ioneaz  direct asupra unor celule sau 
esuturi, producând tulbur ri morfologice sau 
func ionale. Aceste toxine sunt produse de 
stafilococii patogeni, fiind eliminate 
extracelular, respectiv în esuturi [19, 29, 48]. 

Toxinele stafilococice au structur  
proteic i sunt puternic antigenice, stimulând 
formarea anticorpilor antitoxici neutralizan i. 
Prin aceste caracteristici pot fi considerate ca 
factori majori ai patogenit ii tulpinilor de 
stafilococ.  

Principalele toxine stafilococice sunt: 
hemolizinele, leucocidinele, enterotoxinele i 
toxina epidermolitic i exfoliant  [32, 48]. 

Unele  tulpini de stafilococ coagulazo-
pozitive prezint  capacitatea de a sintetiza 
molecule toxice cu propriet i de exotoxine 
difuzibile i cu tropism pentru mucoasa 
intestinal . Studii recente au demonstrat c i 
unele tulpini coagulazo-negative produc 
enterotoxine. Aceste molecule toxice au o 
structur  proteic  simpl  cu greutate 
molecular  de 26.000-35.000 de daftoni i o 
structur  antigenic  variat .  

Bergdoll i Calman, prin studiile lor asupra 
structurii antigenice a enterotoxinei au permis 
delimitarea a 6 variante antigenice, notate A, 
B, C1, C2, C3, D i E care pot fi identificate prin 
imunodifuzie în gel cu antiseruri specifice [5, 
19]. Informa ia genetic  pentru sinteza de 
enterotoxin  poate fi cromozomial  sau 
plasmidic .  

S-a demonstrat c  enterotoxinele 
reprezint  una din cauzele cele mai frecvente 
ale sindromului de toxiinfec ie alimentar i 
totodat  au fost implicate i în enterocolitele 
pseudo-membranoase post antibiotice.  

În cazurile de toxiinfec ie alimentar  cu 
stafilococ, cele mai frecvent întâlnite  sunt 
enterotoxinele A i D.  

Enterotoxina B a fost declarat  ca fiind 
cauza pentru enterocolitele post tratament cu 
antibiotice, în urma descoperirii unei asocia ii 
între rezisten a la meticilin i sinteza de 
enterotoxin  B la tulpinile izolate din intestinul 
bolnavilor cu enterocolit  post antibiotic  [5, 
19, 32]. 

Enterotoxinele stafilococice sunt relativ 
termostabile, comparativ cu alte exotoxine 
bacteriene, rezistând aproximativ 1 or  la 
100°C, astfel c  ele nu pot fi degradate în 
cursul prepar rii alimentelor.  

Termostabilitatea permite separarea lor 
cu u urin  fa  de celelalte toxine i enzime 
extracelulare stafilococice prin înc lzire la 
80°C, timp de 30 minute a filtratului de cultur  
[19]. 

Moleculele de enterotoxine prezint  o 
rezisten  marcat  fa  de unele enzime 
proteolitice cum ar fi tripsina, papaina i 
chemotripsina, precum i la varia ii de pH [19]. 

Enterotoxinele stafilococice produc 
frecvent toxiinfec ii alimentare, la oameni, prin 
mecanisme de ac iune foarte complexe, 
identificate prin observa ii clinice i 
experimentale [5, 32]. 

Hemolizinele stafilococice sunt molecule 
toxice stafilococice, ele fiind mai intens 
studiate cu ajutorul experimentelor, molecule 
ce exercit  o activitate biologic  variat , 
reprezentat  în principal de ac iunile: 
hemolitic , letal i dermonecrotic .  

Acestea sunt distincte antigenic, fiind 
denumite: alfa, beta, gamma i delta 
hemolizine, având o distribu ie heterogen  la 
speciile de stafilococi [19, 29]. 

Leucocidina prezint  o ac iune exclusiv  
i selectiv  asupra neutrofilelor i 

macrofagelor de iepure i om.  
Structura moleculei de leucocidina este 

complex , fiind reprezentat  de 2 subunit i 
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proteice distincte electroforetic, una 
termolabil i una termostabil .  

Cele 2 buc i separate sunt inactive 
biologic, dar prin intermediul ac iunii sinergice 
exercit  asupra neutrofilelor o activitate de 
degranulare (distrugerea membranei 
lizozomale) i o ac iune de degradare asupra 
membranei leucocitelor neutrofile care se 
umfl i se deformeaz .  

Sub tensiunea acestor dou  ac iuni ale 
leucocidinei, membrana leucocitului cedeaz  
i celula este distrus . Activitatea leucocidinei 

depinde foaret mult de prezen a ionilor de 
calciu care-i m re te ac iunea.  

Ambele componente ale moleculei de 
leucocidina sunt puternic antigenice i 
activitatea biologic  a leucocidinei este 
neutralizat  de anticorpii corespunz tori [5, 
19].  

Leucocidinele sunt de trei tipuri, îns  dou  
au fost asimilate cu hemolizinele  i ,  iar  a  
treia denumit i leucolizin  este nehemolitic , 
fiind considerat  un factor accesoriu de 
patogenitate al stafilococilor fa  de 
neutrofilele organismului gazd  [5]. 

Toxina epidermolitic i exfoliant .  
Unii stafilococi patogeni apar inând mai 

frecvent grupului II bacteriofagic prezint  un 
tropism marcant pentru esutul cutanat 
provocând variate infec ii la nivelul 
tegumentelor. 

Molecula toxic  stafilococit  responsabil  
pentru aceste manifest ri, cunoscut  sub 
denumirea de  toxin  epidermolitic  exfoliativ  
sau epidermolizina a putut fi decelat i 
studiat  experimental pe oareci nou n scu i 
la care se poate reproduce sindromul 
generalizat de epidermoliz -exfoliere [19]. 
 

5.1. Metode de detec ie 
 

Identificarea enterotoxinelor stafilococice 
prin inocul ri la animale (bioproba) poate fi  
realizat  pe maimu i pe pisoi [5]. 

Bioproba pe primate non-umane din 
speciile M. rhesus i, în special, M. mulatta, 
animale care s-au ar tat a fi cele mai sensibile 
fa  de enterotoxinele stafilococice, acestea 
fiind cei mai vechi detectori de toxine i 
mijloace pre ioase de diagnostic.  

Manipularea dificil i între inerea 
costisitoare a acestor animale nu permit a fi 
utilizate pentru diagnostic în probele de rutin . 
De multe ori, ele devin rezistente fa  de 
enterotoxine dup  o prim  inoculare i, deci, 
folosirea lor este limitat  [5].  

Bioproba pe pisoi, inaugurat  de 
Dolman, Wilson i Cockcroft în 1936, este 
cunoscut i sub denumirea de Testul 
Dolman.  

Pisoii cu vârst  cuprins  între 6 
pt mâni i 3 luni prezint  sensibilitatea cea 

mai mare i pot deveni rezisten i la 10-14 zile 
dup  o prim  inoculare, de aceea, ei pot fi 
folosi i la bioprobe repetate numai în cadrul 
acestei perioade [4].  

În vederea detect rii enterotoxinelor prin 
teste imunologice este nevoie de extrac ia i 
purificarea lor din materialele de cercetat (5). 

Reac ia de imunoprecipitare prin 
imunodifuzie în gel a reprezentat mult  vreme 
unicul mijloc cu ajutorul c ruia se putea pune 
în eviden  enterotoxinele stafilococice “in 
vitro”. Având în vedere sensibilitatea sa, relativ 
mic , dar pentru a putea fi totu i folosit  s-a 
recurs la concentrarea enterotoxinei purificate, 
extrase din supernatantul culturilor. Exist  trei 
tehnici dup  care se poate executa reac ia de 
seroprecipitare [5]. 

Testul imunoenzimatic (Enzyme-linked 
immunosorbent assay - ELISA) prezint  o 
sensibilitate foarte mare, fiind capabil s  
deceleze cantit i mai mici de 1 ng/g (ml).  

De asemenea, este deosebit de specific, 
consumînd foarte pu in timp, e foarte rapid i 
operativ, iar rezultatul lui poate fi aflat în 90-
120 de minute.  

Testul ELISA pe lâng  detectare, permite 
i determinarea cantit ilor de enterotoxin  A 

din substraturile examinate [5]. 
 
Reac iile de aglutinare 
Reac ia de hemaglutinare pasiv  invers  

i latex aglutinarea pasiv  invers  au fost 
utilizate pentru detectarea enterotoxinelor 
stafilococice, reac ii care folosesc particule de 
latex sensibilizate cu imunoglobuline anti-
enterotoxine, care aglutineaz  în prezen a 
enterotoxinelor stafilococice omoloage [5]. 
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6. Teste de biologie molecular  
 

Cercetarea genotipului, a organiz rilor 
genetice în general, înf eaz  unul dintre 
principalele obiective ale biologiei moleculare 
i, în acela i timp, un instrument esen ial al 

biotehnologiilor moderne. În vederea realiz rii 
acestui scop, au fost create metode prin 
aplicarea c rora sunt decela i i caracteriza i 
acizii nucleici, permi ând, totodat , evitarea 
analizelor fenotipice care confer  date cu 
privire la produsele de expresie a genelor i la 
efectele lor biologice, respectiv morfologice i 
func ionale [13, 43, 44]. 

În func ie de apartenen a genomului care 
este caracterizat în scop de diagnostic, 
tehnicile de investiga ie genetic , la nivel 
molecular, pot fi diferen iate : 

 celule din cadrul sistemelor biologice ale 
organismului afectat de o anumit  boal  
cu determinare genetic  (om, animale); 
 agen i etiologici, în principal bacterii i 
virusuri [44]. 

Localizarea i caracterizarea genelor 
implicate în etiologia multor boli au devenit 
posibile prin aplicarea tehnicilor genetice 
moleculare [13, 44]. 

Atât pentru medicina veterinar , cât i 
pentru cea uman , o importan  deosebit  
este reprezentat  de aplicarea acestor metode 
pentru detectarea agen ilor etiologici anima i, 
deci pentru diagnosticul bolilor bacteriene, 
virale, micotice i parazitare [2, 13, 43].  

Principalele metode aplicate în scopul 
analiz rii genotipului sunt reprezentate de: 

 transformarea genetic   
este caracterizat  ca fiind modificarea 
propriet ilor unei celule bacteriene ca 
urmare a achizi iei, în mod dirijat, a unui 
frgament de ADN exogen; 
 amplificarea genic   
red  cre terea num rului de copii ale 
unor fragmente de acizi nucleici lua i în 
studiu, fiind reprezentat  prin intermediul 
urm toarelor tehnici: 

- clonarea; 
- electroforeza în gel de agar; 
- reac ia polimerazic  în lan  

(polymerase chain reaction - PCR ); 
 hibridizarea molecular   

- hibridizare în solu ie; 
- hibridizare pe membran ; 

 secven ierea  
cu ajutorul acesteia se determin  
ordinea nucleotidelor în lan ul de acid 
nucleic, fiind utilizat  ca: 

- pyrosecven iere; 
- secven iere automat ; 

 microchips (microarray)(expresia 
genic ) presupune transcrierea 
informa iei din ADN în ARN mesager 
plus traducerea acestei informa ii în 
proteine cu rol structural sau func ional; 
 profilul plasmidic  
reprezint  o metod  folosit  în studierea 
clonalit ii tulpinilor bacteriene care 
genereaz  fenomene epidemiologice, 
fiind efectuat  sub forma: 
- profilului de restric ie enzimatic  a 

ADN-ului plasmidic; 
 metoda de analiz  a fragmentelor de 
restric ie 
se poate efectua sub dou  forme: 
- ribotipia, definit  ca profilul de restric ie 

a genelor responsabile de sinteza 
ARN-ului ribozomal; 

- profilul de macrorestric ie în câmp 
pulsator – reprezint  o metod  
standard a epidemiologiei moleculare 
[43, 44]. 

Metodele moleculare pot fi utilizate 
pentru: 

 detectarea rapid  a S.aureus i a 
stafilococilor coagulaz -negativi, în 
combina ie cu identificarea genelor de 
rezisten  la antibiotice (mecA cu sau 

 alte gene de rezisten ); 
 detectarea rapid  a stafilococilor în 
probele prelevate; 
 detectarea genelor care codific  factorii 
de patogenitate; 
 identificarea tulpinilor de stafilococi; 
 tipizarea tulpinilor de stafilococi în scop 
epidemiologic. 
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Rezumat 
 

Ciatostominoza cabalinelor este o helmintoz  a intestinului gros produs  de parazi i din familia 
Strongylidae, subfamilia Cyathostominae. Ciatostominele (strongili nemigratori) reprezint  o provocare 
atât pentru parazitologi cât i pentru proprietarii de animale datorit  ontogenezei variabile, num rului 
mare de specii i al abilit ii lor de a dezvolta chimiorezisten . Fecalele au fost examinate prin metoda 
flota iei (Wllis), iar în zilele 0, 7 i 14 post tratament a fost determinat nivelul infesta iei prin metoda 
McMaster. Eficacitatea produsului Vanbendazol (fenbendazol 30%) a fost de 97,7% în urma deparazit rii 
cabalinelor din ofronea, jude ul Arad, determinat  prin testul reducerii num rului de ou  din fecale 
(FECRT). De asemenea a fost determinat i prin rela iile Presidente i Borgsteede, iar în ambele rela ii 
eficacitatea a fost de 98%. 
 

Abstract 
 
Horse cyathostominosis is a large intestine helminthosis caused by parasites belonging to the family 
Strongylidae, subfamily Cyathostominae. The cyathostomins (small strongyles) represent a challenge for 
the parasitologists and animal owners due to the different ontogenesis, the high number of parasite 
species and their ability to develop anthelmintic resistance. The faeces were examined by flotation 
(Willis) method and the infestation level was determined by McMaster method in day 0, 7 and 14 post 
treatments. The product Vanbendazol (30% fenbendazole) had a 97.7% efficacy in the treated horses from 

ofronea, Arad County, using the Faecal egg count reduction test (FECRT). Also were performed 
Presidente and Borgsteede relations and the anthelmintic efficacy was 98% for the both relations. 
 

1. Introducere  
 
Ciatostominele sunt considerate a fi 

grupul cel mai patogenic de strongili ai 
cabalinelor la nivel mondial, ca urmare a 
reducerii num rului de strongili migratori-
Strongylus spp. prezen i [1, 4, 5, 7, 11, 12, 13]. 

Ciatostominoza cabalinelor este o 
helmintoz  a intestinului gros produs  de 
parazi i din familia Strongylidae, subfamilia 
Cyathostominae, care cuprinde 14 genuri i 50 
de specii.  

Parazitoza se manifest  prin: sl bire de i 
apetitul este prezent, colici, diaree, enteropatie 

cu pierdere de proteine, iar in infesta iile 
severe poate ap rea chiar moartea.  

Ciatostominoza se poate contracta atât la 
une cât i în ad post [3] provocând o 

morbiditate i mortalitate ridicate [5, 6].  
Dozajul incorect i administrarea 

frecvent  a aceleia i substan e, sau din 
aceea i clas  duce la instalarea rapida a 
chimiorezisten ei.  

Rezisten a la substantele benzimidazolice 
în ciatostominoz  este larg r spândit  si 
prezentata in numeroase lucrari stiintifice [1, 2, 
8, 9, 10, 15]. 
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Scopul prezentei lucr rii a fost acela de a 
observa eficacitatea substan ei Fenbendazol 
(FBZ) 30% în infesta iile cu ciatostomine la 
cabaline. 

 
2. Materiale i metode 

 
Studiul a fost efectuat în octombrie 2013-

februarie 2014, în localitatea ofronea din 
jude ul Arad.  

Lotul de cabaline examinat, a fost format 
din 12 indivizi din diferite rase (rase grele i 
rase usoare), cu vârsta cuprins  între 1 i 20 
de ani.  

Animalele au provenit din gospod riile 
popula iei i nu din ferme. Acestea au fost 
crescute la p une pe timp de var , iar 
toamna si iarna au fost inute in grajduri a cate 
1-2 indivizi pe grajd pe gospodarie. 

Unii cai manifest  simptome ca: sl bire 
de i apetitul este prezent, apatie, p r f  
luciu, diaree.  

Au fost recoltate probe proaspete de 
fecale de la fiecare cal, ambalate individual în 
pungi de plastic i etichetate, apoi examinate 
cu aten ie fiecare prob  în parte.  

Metodele folosite pentru examinarea 
probelor de fecale, au fost metode de flota ie: 
calitative (Willis) i cantitative (McMaster).  

Înc rc tura parazitar  (OPG - ou  per 
gram de fecale) a fost calculat  prin metoda 
McMaster (Figura 1) înaintea deparazit rii- 
ziua zero i în a aptea i a paisprezecea zi 
post tratament 

Culturi larvare au fost efectuate pentru a 
putea diferen ia ou le strongilide, ciatostomine 
de strongilii migratori. 

 

 
 

Fig. 1. Lama McMaster [14]. 
 

Cabalinele examinate au fost împ ite în 
dou  loturi: 

- lot A (8 cai) a fost tratat cu FBZ 30%; 
- lot B (4 cai) - lotul martor, nu a fost tratat.  
Pasta antiparazitar  a fost administrat  

oral fiec rui cal în parte, diminea a, înainte ca 
animalele s  fie hr nite sau scoase la p unat, 

inând cont de greutatea corporal  a cailor. 1 
ml de past  antiparazitar  con ine 300 mg de 
FBZ. S-a administrat doza recomandat : 10 
mg FBZ / kg greutate corporal .  

 
Descrierea produsului Vanbendazol (FBZ 

30%) (conform prospect Vanelli)[17]. 
 

Compozitie:  
1 ml past  con ine: Fenbendazol (methyl 5 - 

(phenylthio)- 2 –benzimidazol carbamat) 300 mg. 
Excipien ii:  
Monopropilenglicol, carboxi-metilceluloz  

sodic , benzoat de sodiu, ap  purificat . 
Descriere:  
Vanbendazol ac ioneaz  asupra 

nematodelor digestive i respiratorii (din aparatul 
digestiv i respirator) aflate în toate stadiile de 
dezvoltare parazitar  (adul i, larve, pupe i ou ). 

Indica ii:  
La cabaline în tratamentul profilactic (în 

efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) i 
curativ al nematodozelor determinate de parazi i 
sensibili la ac iunea substan ei active: (S. 
vulgaris, S. equinus, S. edentatus, Trichonema 
(Cyathostomum), Paraascaris equorum, 
Strongyloides westeri, Oxyuris equi. 

 

Posologie, cale i mod de administrare:  
Vanbendazol se administreaz  oral. Este 

necesar  o singur  administrare în doz  de 10 
mg fenbendazol / kg greutate corporal , 
echivalentul a 10 ml Vanbendazol administrat 
unui cal de 300 kg greutate corporal .  

O sering  de 20 ml reprezint  doza 
necesar  unui cal de 600 kg. Se introduce 
seringa cu past  pe la comisura buzelor la 
cabaline i se apas  pistonul.  

Datorit  aromei dulci a pastei, calul o va 
consuma cu pl cere dup  sfatul medicului 
veterinar tratamentul se va prelungi pân  la 5 
zile. 

Contraindica ii:  
Nu se cunosc contraindica ii la 

administrarea de Vanbendazol, past  pentru cai. 
Efecte adverse:  
Produsul este bine tolerat în dozele 

terapeutice. Dac  observa i orice efecte severe 
sau alte efecte nemen ionate în acest prospect, 
anun i medicul veterinar. 

Timp de a teptare:  
Nu este cazul. Nu se administreaz  la 

cabalinele destinate consumului uman.  
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Num rul de ou  per gramul de fecale 
(OPG) se calculeaz  dup  formula: 

 

OPG = n x 100 / 2 
 

Unde: n- num rul de ou  g sit în ambele camere ale lamei 
McMaster [2]. 
 

Eficacitatea antihelmintic  (E%) a 
produsului administrat a fost calculat dup  
formula FECRT. 

 
E%=  
 

Eficacitatea a fost calculat i dup  cele 
dou  rela ii: Presidente (1985) i Borgsteede 
(1987):  

 

Presidente (%) = (1-  x  
 
Borgsteede(%)=(1- )x 100 
 

Unde: 
T1, T2 – media coproscopiei în ziua 0, respectiv ziua 14 la 
lotul tratat; 
C1, C2 – media aritmetic  în ziua 0, respectiv ziua 14 la lotul 
martor. 

 
3. Rezultate i discu ii 

 
Semnele clinice manifestate de cai ca: 

sl bire, apatie, p r f  luciu i diaree, s-au 
redus în intensitate dup  deparazitarea cu 
FBZ 30%. Ou le strongilide au fost identificate 
prin metoda flota iei (Figura 2).  

 

 
 

Fig. 2. Ou de ciatostomine [16]. 
 

Prin metoda Willis au fost g site doar ou  
strongilide.  

Ou le de ciatostomine sunt imposibil de 
diferen iat de cele de strongili migratori prin 
criterii morphologice, iar pentru diferen ierea 
lor s-au efectuat culturi larvare.  

Identificarea larvelor s-a realizat prin 
observarea aranjamentului i num rul celulelor 
intestinale ale acestora.  

Toate larvele identificate au apar inut 
ciatostominelor.  

Media OPG a lotului tratat în ziua 0 a fost 
1310, în a aptea zi dup  tratament (p.t.) a fost 
50, iar in a 14-a zi p.t. 30. 

Media OPG a lotului martor în ziua 0 a 
fost 1400.  

Eficacitatea antihelmintic  (E%) a 
produsului administrat dup  diferite formule a 
fost de:  

97,70% dup  formula FECRT 
 

E% = = x 100 = 97,70% 
 

98,20% dup  rela ia Presidente 
 

Presidente(%) = (1-  x  = 0.982 x 100 = 
98,20% 
 

98,20% dup  rela ia Borgsteede  
 

Borgsteede (%) = (1 - ) x 100= 0.982 x 

100= 98,20% 
 

Media OPG a lotului martor a fost intr-o 
continu  cre tere, 1500 în a 7-a zi, iar 1650 în 
a 14-a zi i nicio ameliorare nu s-a observat la 
starea de s tate a cailor. 

Într-un studiu realizat de Traversa i col., 
2012, în Fran a, a fost testat  eficacitatea 
diferitor antiparazitare [15].  

Rezisten a la FBZ (7,5 mg/kg per os) a 
fost întâlnit  în 17 din 18 ferme luate în studiu, 
cu un interval de confiden  (CI) de 95% din 
38,5-71,2%. O posibil  rezisten  la pyrantel a 
fost întâlnit  în 6 din 30 ferme i confirmat  la 
3 din 30 ferme, cu CI: 88,9-98,5%.  

O eficacitate u or redus  s-a întâlnit la 
ivermectin  la un singur cal dintr-o ferm i la 
moxidectin  la un alt cal din alt  ferm . 
Eficacitatea redus  a fost asociat  cu 
rezisten a la FBZ i/sau pyrantel [15]. 

Un alt studiu din Suedia arat  c  72% din 
grupul de cai trata i cu FBZ îndeplinesc 
criteriul de rezisten  fa  de aceast  
substan  [10]. 

Rezisten a la benzimidazolice a fost 
identificat i în vestul Anatoliei, Turcia, la 
patru din zece i apte din zece cai din ferme 
[2], iar intr-un studiu exhaustiv in Romania 
aceasta a fost confirmat i la noi în ara [1]. 
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Studii asem toare au fost realizate în 
România de c tre Morariu i col., 2007, care 
arat  o eficacitate a FBZ împotriva strongililor 
cabalinelor de 99,49% [14]. 

Caii din prezentul studiu au mai fost 
deparazita i înainte fie o dat  pe an sau mai 
pu in, sau chiar niciodat  în cazul cailor cu 
vârsta cuprins  între 1-2 ani cu ivermectin  
i/sau FBZ. Din acest motiv probabil nu a fost 

întâlnit  rezisten a la FBZ în acest studiu. 
 

4. Concluzii 
 

 Eficacitatea antihelmintic  a produsului 
Fenbendazol 30% dup  formula 
FECRT a fost de 97,70%.  

 Rela iile Presidente i Borgsteede au 
aratat o eficacitate de 98.20%.  

 Media OPG a lotului martor a fost intr-o 
continu  cre tere i din acest motiv 
recomandam deparazitarea cailor. 

 Semnele clinice întâlnite s-au ameliorat 
dup  deparazitarea cailor cu 
FenbendazoL 30%. 
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Rezumat 

 
Studii recente au pus în eviden  ac iunea antinociceptiv , antiinflamatoare i efecte de protec ie gastric  
a trimetazidinei (TMD) pe diferite modele, în condi ii experimentale la obolan. Studiul de fa  î i propune 
demonstrarea ac iunii antinociceptive a trimetazidinei la oarece, evaluat  în condi ii de durere 
inflamatorie i determinarea tipului de interac iune farmacodinamic  între trimetazidin i ketoprofen 
(KETO), antiinflamator nesteroidian utilizat in durerea postoperatorie sau alte situa ii care implic  durere 
i inflama ie. În aceast  lucrare se utilizeaz  ca model experimental de nocicep ie, testul r spunsului 

constrictiv abdominal indus cu Zymosan la oarece iar pentru studiul interac iunii se utilizeaz  ca 
metod  de evaluare cantitativ , metoda combina iilor binare în propor ie fix . Datele experimentale au 
permis demonstrarea valorii DE50 a ketoprofenului (DE50 = 0,606 ± 0,108 mg/kg) i demonstrarea 
sinergismului pentru substan ele asociate. (Zadd = 1,818 ± 0,326mg/kg, Zmix = 0,458 ± 0,101 mg/kg,  = 
0,251, Tc = 4,928, Tt = 3,84, P< 0,05). Rezultatele ob inute demonstreaz  c  se pot utiliza în asociere, doze 
mai mici din fiecare substan  pentru acela i nivel de activitate (50%) comparativ cu dozele administrate 
pentru substan ele ca atare ceea ce ar putea contribui i la o reducere a num rului de reac ii adverse. Pe 
de alt  parte, demonstrarea sinergismului poate contribui la elucidarea mecanismelor de ac iune în unele 
cazuri. Experimentele din prezentul studiu s-au efectuat în acord cu legisla ia în vigoare în ceea ce 
prive te lucrul cu animalele de laborator. 

 
Abstract 

 
Recent studies have demonstrated the antinociceptive, anti-inflammatory, and gastric protective effects 
of trimetazidine (TMD) on various models in rats. The present study proposes to demonstrate the 
antinociceptive action in mice, evaluated in conditions of inflammatory pain, together with the 
determination of the type of pharmacodynamic interaction between trimetazidine and ketoprofen (KETO). 
In this study we used as experimental model of nociception the abdominal constrictive response 
(writhing test), induced with Zymosan A in mice, and for the study of the interaction we used as 
quantitative evaluation method the method of binary combinations in fixed proportions. The experimental 
results allowed the demonstration of the ED50 for ketoprofen (DE50 = 0,606 ± 0,108 mg/kg) and the 
demonstration of the synergism for the associated substances. (Zadd = 1.818 ± 0.326mg/kg, Zmix = 0.458 
± 0.101 mg/kg,  = 0.251, Tc = 4.92, Tt = 3.84, P< 0.05). The results demonstrate that for the same level of 
activity (50%), smaller doses of each substance can be used, compared to the doses of the substances 
administered alone, which might contribute to a reduction in the number or severity of adverse effects. 
on the other side, the demonstration of the synergism might contribute to the clarification of the action 
mechanisms. The experiments presented below were made in agreement with the rules and regulations 
concerning the work with lab animals. 
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1. Introducere 
 
Studiul de fa  î i propune demonstrarea 

tipului de interac iune farmacodinamic  dintre 
o substan  cu ac iune antianginoas  
(Trimetazidina) i un antiinflamator 
nesteroidian (Ketoprofen) la oarece.  

Ketoprofenul este un antiinflamator 
nesteroidian utilizat frecvent în afec iunile 
inflamatorii, mecanismul de ac iune bazându-
se predominant pe capacitatea de inhibi ie a 
ciclooxigenazei, în consecin  reducerea 
sintezei metaboli ilor acidului arahidonic. În 
chirurgia experimental i in practica medical  
chirugical , ketoprofenul este frecvent utilizat 
postoperator.  

În ultimii ani o serie de studii au pus in 
eviden  ac iunea analgezic  a unor compu i 
a c ror ac iune principal  ar fi cea 
antianginoas , anticonvulsivant  etc.  

Astfel, o serie de compu i care blocheaz  
canalele de calciu sau sodiu i-au dovedit 
ac iunea analgezic  în diferite tipuri de durere.  

Trimetazidina, de exemplu i-a 
demonstrat atât ac iunea antinociceptiv  cât i 
ac iunea antiinflamatoare pe diferite modele 
experimentale la obolan  (Abdel-Salam & El-
Batran, 2005).  

Având în vedere astfel de date ne-am 
propus demonstrarea ac iunii antinociceptive 
în condi ii inflamatorii a trimetazidinei i 
ketoprofenului precum i analiza combina iei 
celor dou  substan e.  

În farmacologia experimental  este 
recunoscut din ce în ce mai mult faptul c  
studiul cantitativ al combina iilor 
medicamentoase, în special detectarea 
adev ratului sinergism (poten are) poate fi un 
pas util în elucidarea mecanismului de ac iune 
(Raffa, Stone et al., 2000). 

 
2. Material i metod  

 
Animale de laborator 
Cercet rile din prezentul studiu s-au 

realizat de oareci masculi Swiss (Institutul 
Cantacuzino Bucure ti) cu greutatea 18 - 22 g.  

Animalele au fost plasate în cu ti de 
plexiglas, tip mini-Duna, prev zute cu 
ad tor. Pentru acomodare s-au plasat câte 

10-15 animale/cu  urm rindu-se timp de 15 
zile comportamentul acestora.  

Condi iile de habitat s-au realizat în 
laboratorul de Farmacodinamie experimental  
(disciplina de Farmacodinamie i Farmacie 
clinic ), UMF „Grigore T. Popa” Ia i, într-o 
incint  cu temperatur i umiditate controlat  
(21°C ± 2°C), i un ciclu de lumin /întuneric,12 
ore/12 ore (07,00 AM / 07,00 PM).  

Animalele au primit ap i hran  standard 
(sursa Biobaza B neasa), ad libitum.  

Test rile au fost efectuate pe loturi de 
câte 6 animale începând cu orele 10.00 AM iar 
cu 3 ore înainte de test ri s-a sistat accesul la 
hran i ap . Toate procedeele experimentale 
utilizate în realizarea acestui studiu au fost în 
strâns  concordan  cu normele specifice 
aprobate în UMF „Grigore T. Popa” i 
reglement rile bioetice interna ionale 
referitoare la experien ele realizate pe animale 
de laborator (Zimmermann, 1986).  

Substan e utilizate 
Pentru realizarea test rilor s-au utilizat: 

Ketoprofen (Sigma), Zymosan A (Sigma), 
Trimietazidin  (Sigma), CMC-Na (Sigma) i 
ser fiziologic (Zentiva). 

Testul r spunsului constrictiv abdominal 
(metoda lui Siegmund i col. 1957, tehnica lui 
Koster i col. 1959) indus prin Zymosan A, 
const  în administrarea pe cale 
intraperitoneal  40 mg/kg, a unei suspensii de 
Zymosan A.  

Inregistrarea num rul de r spunsuri 
constrictive abdominale s-a efectuat timp de 
12 minute dup  administrarea agentului iritant 
(Turner & Hebborn, 1965).  

Interpretarea datelor  
A fost de tip cuantal caracterizat  de 

prezen a sau absen a r spunsului calculându-
se efectul maxim posibil: % (antinocicep ie)  

 

Inhibi ie = (nr. non-responderi / nr. total de 
animale) x 100 

 

Analiza statistic  a datelor 
Pentru analiza rela iilor doz -efect, 

protocolul de lucru impune trasarea dreptelor 
de regresie i analiza acestora iar pentru 

surarea rela iei dintre cele dou  variabile 
(doza-efect) se utilizeaz  coeficientul de 
corela ie Person „R”.  



Ababei  et al.                                                                                                                                       Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                     Vol. 9(1). Mai - Iunie 2015 
 

55 

Pentru evaluarea poten ialului 
antinociceptiv, se va calcula valoarea dozei 
eficace 50 (DE50) din efectul maxim posibil 

surat. Pentru cuantificarea interac iunii s-a 
utilizat metoda dreptei aditive compuse, 
metod  ce permite evaluarea cantitativ  a 
interac iunilor de tip farmacodinamic din 
combina iile binare în propor ie fix  (Tallarida, 
2001; Tallarida, 2002).  

Metoda se bazeaz  pe analiza dreptelor 
de regresie (dreapta de regrese a asocierii fa  
de dreapta aditiv  compus ) pentru nivelul de 
activitate de 50%.  

Indexul de interac iune ( ) indic  t ria 
sinergismului. În analiza statistic  pentru toate 
testele de semnifica ie statistic , s-a 
considerat c  pentru valori p < 0,05 exist  o  
diferen  semnificativ  statistic între grupele 
comparate (ANOVA Test, t - Test).  
 

3. Rezultate i discu ii 
 

Substan ele de studiat s-au administrat pe 
cale oral , doze succesive în progresie 
geometric .  

Pentru ketoprofen s-au administrat pe 
cale oral  doze succesive cuprinse între 0,31-
5,00 mg/kg.  

Prin administrarea secven ei de doze de 
mai sus s-a ob inut un efect maxim posibil de 
100% începând cu doza de 1,25 mg/kg.  

Datele ob inute au permis determinarea 
valorii DE50 a ketoprofenului (Tabelul 1, figura 
1). Pentru trimetazidin  s-au administrat pe 
cale oral  în progresie geometric  doze 
succesive cuprinse între 1,9 - 30,00 mg/kg.  

Pentru secven a de doze luate în studiu 
nu s-a demonstrat ac iunea antinociceptiv , în 
condi iile administr rii pe cale oral , testarea 
în condi iile durerii inflamatorii efectuându-se 
la 60 de minute dup  administrarea 
trimetazidinei. (Tabelul 1).  

Tabelul 1 
Determinarea valorii DE50 ketoprofenului. 

 

Parametru Ketoprofen 
(KETO) 

Trimetazidin  
(TMD) 

DE50 
(SEM)1 

mg/kg/p.o 

0,606 (0,100) 
Y = 6,022 + 4,701*X 

R = 0,904 
TLC: 0,363 - 0,959 

- 

 

1SEM, Eroarea standard a mediei  

 
 

Fig. 1. Analiza dreptei de regresie a ketoprofenului 
 
Metodologia de lucru pentru studiul 

combina iilor în propor ie fix  prevede un 
protocol pentru asocierile în care numai unul 
dintre compu i i-a prezentat ac iunea 
urm rit  în condi iile experimentale date.  

Astfel se utilizeaz  perechi de doze în 
diferite rapoarte urm rindu-se EMP% pentru 
fiecare raport (Tabelul 2, figura 2).  

Din tabelul 2 se observ  c  pentru 
raportul KETO/TMD 1:2 s-a ob inut un EMP de 
66,33% ceea ce permite stabilirea valorii Zadd.  

Demonstrarea acestei valori este 
necesar  pentru stabilirea perechilor de doze 
în propor ie fix , în evaluarea tipului de 
interac iune farmacodinamic  între cele dou  
substan e. În urma administr rii perechilor de 
doze în propor ia KETO/TMD - 0,333 /0,667 s-
a ob inut un efect antinociceptiv la combina iei  
de 55,50%. Interac iunea între ketoprofen i 
trimetazidin  s-a dovedit a fi de tip sinergic.  

Sinergismul este dovedit prin aspectul 
dreptelor de regresie, deplasarea la stânga a 
dreptei de regresie a asocierii fa  de dreapta 
aditiv  compus  (figura 2).  

Parametrii statistici ai analizei de regresie 
au pus pun în eviden  sinergismul dintre cele 
dou  substan e (Fc = 14,08, Ft = 5,79 Tc= 4,92, 
Tt = 3,84, P< 0,05).  

Prin utilizarea testului r spunsului 
constrictiv abdominal se poate evalua 
analgezia central i periferic .  

Administrarea suspensiei iritante de  
Zymosan A confer  modelului o specificitate 
pentru patogeneza durerii inflamatoare 
(Pettipher, Hibbs et al., 1997) (Vale, Marques 
et al., 2003). 

O serie de autori au ar tat c  prin 
administrarea intraperitoneal  de Zymosan A, 
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la oarece, apare un r spuns inflamator, 
caracterizat prin r spuns constrictiv 
abdominal, extravazare de plasm , infiltrare 
leucocitar i biosintez  de eicosanoide 
Doherty cit (Pettipher, Hibbs et al., 1997). 

De asemenea s-a pus in eviden i 
activarea c ii alternative a complementului, 
generarea i eliberarea de PAF, radicali liberi 
ai oxigenului i enzimelor lizozomale (Rao, 
Currie et al., 1994). 

Tabelul 2 
Valorile EMP% pentru fiecare raport 

 

Raport 
Raport 
perechi 

doze 

Doza 
totala 

mg/kg/p.o 
(EMP)  

% 
ED50 (SEM)1 Parametri 

statistici Zadd (SEM) Zmix (SEM) 

KETO / TMD 

1/3 - 33,33 

- - 
 
 
 

FC = 14,08 
Ft = 5,79 
Tc= 4,92 
Tt = 3,84 
P< 0,05 

1/2 - 66,33 
1/1 - 50,00 

1/0,5 - 16,66 
1/0,25 - 0,00 

KETO / 
TMD 

(0,333/0,667) 

- 0,113 16,66 
1,818 (0,326) 

Y = 6,02 + 4,70*X 
R = 0,959 

0,458 (0,101)1 

Y = 6,19 + 3,52*X 
R = 0,991 

 = 0,251 

- 0,225 33,33 
- 0,45 66,66 
- 0,90 100,00 

 

1SEM, Eroarea standard a mediei  
 

 
 

Fig. 2. Analiza dreptei aditive compuse a asocierii 
KETO - TMD 

 
Studii recente arat  c  agen ii inflamatori 

nu stimuleaz  direct eliberarea de mediatori 
primari hipernociceptivi, ci c  eliberarea lor 
este precedat  de o cascad  de citokine 
(Cunha, Poole et al., 1999) (Ribeiro, Vale et 
al., 2000). La oarece, r spunsul constrictiv 
abdominal prin Zymosan este mediat prin 
TNF-alfa, IL1-beta i IL8, care ac ioneaz  
concomitent i sinergic (Ribeiro cit (Cunha, 
Verri et al., 2005). 

Ketoprofenul este un antiinflamator 
nesteroidian, utilizat sub form  de racemic în 
acest studiu. Spre deosebire de alte AINS, 
KETO are la baz  un mecanism periferic de 
ac iune i unul central dar care nu pot fi pe 
deplin identificate (Pinardi, Sierralta et al., 
2001). Mecanismele de ac iune se bazeaz  pe 
inhibi ia ciclooxigenazei i nitric-oxid-sintazei.  

Recent s-a demonstrat la nivel central 
interac iunea KETO cu sistemul serotoninergic 
ceea ar putea explica eficacitatea înalt  
comparativ cu alte AINS (Diaz-Reval, Ventura-
Martinez et al., 2004). Implica iile la nivel 
spinal par a fi explicate prin interven ia asupra 
receptorului 5HT3, în timp ce la nivel 
supraspinal prin interven ia asupra receptorilor 
5-HT1, 5-HT-2, 5-HT7 (Díaz-Reval, Ventura-
Martínez et al., 2002). Alte studii arat  c  
inhib  lipoxigenaza, leucotrienele, stabilizeaz  
membranele lizozomale, prezint  ac iune 
antibradikininic i este un scavenger de 
radicali hidroxil (Qiu, Liu et al., 2007) . 

Trimetazidina este un blocant neselectiv 
al canalelor de calciu, agent antiischemic care 
intervine in stresul oxidativ (Cristea, 2005). La 
oarece TMD reduce stresul oxidativ indus 

prin Lipopolizaharid E. TMD blocheaz -
oxidarea prin inhibarea 2-AcetilCoA tiolazei, 
reduce acumularea de calciu i producerea de 
superoxizi. De asemenea administrarea de 
trimetazidin  pe modele de ischemie cardiac  
a demonstrat o tendin  de sc dere a nivelelor 
de IL6, C3, C5 IL8, TNF i leucotriene, care 
sunt responsabile atât pentru leziunile 
oxidative omniprezente în cazul inflama iei 
acute i a leziunilor de reperfuzie, cât i pentru 
activarea mecanismelor percep iei dureroase 
din inflama ie (Martins, Siqueira Filho et al., 
2012). 
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4. Concluzii 
 

Sinergismul dintre cele dou  substan e 
poate fi explicat prin mecanismul complex al 
ketoprofenului la care se adaug  efectul 
antioxidant al TMD precum i reducerea 
influxului de calciu în neuroni datorat  inhib rii 
curen ilor prin receptorii AMPA / kainat ceea 
ce previne depolarizarea neuronal i 
activarea neuronilor aferen i primari, reducând 
astfel percep ia dureroas  (Jain, Bharal et al., 
2010). Aceste rezultate ar putea sugera un 
poten ial avantaj al administr rii combinate a 
KETO cu TMD, efectele dorite putând fi 
ob inute la doze semnificativ mai mici. Având 
în vedere efectul antioxidant al TMD i 
interferen ele acestui efect cu reducerea 
protec iei gastrice de AINS, co-administrarea 
de TMD ar putea fi benefic i asupra acestui 
aspect, ceea ce justific  investiga ii ulterioare 
i în aceast  direc ie. 
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Rezumat 
 

Boala Parkinson (BP) este mai pu in cunoscut  ca o boal  care genereaz  durere, de i durerea este 
prezent  la 40-80% dintre pacien ii cu BP, a a dup  cum este descris de foarte pu ine rapoarte în aceast  
ramur  a cercet rii. Mai mult decât atât, la unii pacien i cu BP, durerea este atât de sever i de pu in 
tratabil  încât mascheaz  simptomele motorii ale bolii. În continuare, durerile în BP r mân în mod 
frecvent neîn elese i netratabile. De asemenea, studiile privind percep ia durerii la modele existente de 
animale cu BP sunt foarte pu ine. Noi am indus experimental un model BP la obolani prin injectarea 
subcutanat  a unei doze de 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin  (MFTP), 20 mg/kg, în timp ce grupul 
de control a fost tratat cu solu ie de clorur  de sodiu 0,9%. Test rile comportamentale privind durerea au 
inclus testul pl cii încinse (hot-plate) i a au fost realizate la 7 zile dup  administrarea MFTP. În acest fel, 
modelul nostru de obolan rezultat din tratamentul acut cu o doz  sc zut  de MFTP, a prezentat o 
cre tere a sensibilit ii la percep ia dureroas , a a dup  cum a fost demonstrat de o sc dere 
semnificativ  a valorilor timpului de laten  pe placa încins  pentru obolanii trata i cu MFTP, comparativ 
cu grupul de control. Astfel, par a fi justificate o serie de studii suplimentare în acest domeniu de 
cercetare. 
 

Abstract 
 

Parkinson's disease (PD) is less known as a disease causing pain syndromes, although pain is found in 
40-80 % of PD patients, as described by the very few reports in this area of research. Moreover, in some 
PD patients, pain is so severe and intractable that it overshadows the motor symptoms of the disorder. 
Still, pain in PD frequently goes under acknowledged and undertreated. Also, the studies regarding pain 
perception in the existing animal models of PD are very few. We experimentally induced the PD model in 
rats by injecting subcutaneously one dose of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP), 20 
mg/kg, while the control group received saline. The behavioral testing for pain included the hot-plate task 
and was performed 7 days after MPTP injection. In this way, our rat model resulted from the acute 
treatment with a low dose of MPTP, exhibited an increased sensitivity to pain perception, as 
demonstrated by the significant decrease in the values of the latency time in hot-plate for rats treated 
with MPTP, as compared to the controls. In this way, further studies in this area of research seem 
warranted. 
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1. Introducere 
 

Pe lâng  deficien ele motorii descrise în 
literatur , care includ tremur, rigiditate, 
instabilitate postural  sau bradikinezie 
(B aszczyk, 1998), exist  de asemenea 
simptome non-motorii care afecteaz  pacien ii 
cu BP, cum ar fi tulbur ri de memorie, a 
func iei vezicii urinare, a func iei intestinului i 
durere (Boivie, 2009). 

De i durerea a fost descris  ca o 
component  a bolii chiar de c tre Parkinson 
însu i (Parkinson, 1817), manifestarea 
dureroas  din BP este foarte pu in în eleas , 
iar num rul de lucr ri tiin ifice privind acest 
subiect este în continuare foarte redus. 

Astfel, dac  în 1998 Ford a estimat într-un 
studiu detaliat c  durerea apare la  aproximativ 
40% dintre pacien ii cu BP (Ford, 1998), în 
2009 a fost publicat de c tre Beiske et al. un 
studiu complex care a inclus 179 de pacien i 
cu BP în care a fost stabilit faptul c  durerea a 
fost raportat  la 83% (Beiske et al., 2009). 

Mai mult decât atât, în studiul lui Beiske et 
al. durerea nu a fost asociat  cu vârsta, durata 
bolii sau severitatea afec iunii (Beiske et al., 
2009), acest lucru f când i mai dificil de 
interpretat interac iunea dintre manifestarea 
dureroas i patologia BP. 

În general, cinci tipuri de senza ii 
dureroase sunt asociate cu pacien ii cu BP: 
durere musculo-scheletal , durere radicular-
neuropatic , durere distonic , durere 
neuropatic  central i akatizie (Ford, 1998). 

De asemenea, exist  o serie de rapoarte 
care afirm  c  durerea din BP poate deveni 
uneori suficient de sever  pentru a masca 
chiar i simptomele motorii ale afec iunii (Ford, 
1998). În acest context, obiectivul prezentului 
studiu a fost s  determine unele manifest ri 
dureroase prin studii comportamentale 
specifice pe placa încins  pe un model de 
obolan cu BP indus  de MFTP, comparativ 

cu un grup de control tratat cu solu ie de 
clorur  de sodiu 0,9%. 

 
2. Materiale i metode 

 
Animalele 

obolani adul i masculi Wistar (n=10), cu 
o mas  de 200-250 g i cu o vârst  de 

aproximativ 20 de s pt mâni au fost caza i în 
grupuri de trei sau patru animale per cu i 
au fost inu i într-o camer  cu temperatur  
controlat  (22°C) i cu un ciclu de lumin  / 
întuneric de 12:12 ore (începând cu ora 
08:00), cu mâncare i ap  ad libitum. 

obolanilor li s-a permis s  se adapteze 
la condi iile de mediu experimentale timp de o 

pt mân  înainte de a începe testele 
comportamentale pe plac  încins . 

Animalele au fost tratate în conformitate 
cu ghidurile privind bioetica animalelor 
precizate în Act on Animal Experimentation 
and Animal Health and Welfare Act din 
România, iar toate procedurile utilizate au 
respectat Directiva Consiliului Comunit ii 
Europene din 24 Nov. 1986 (86/609/EEC). 

În studiul nostru experimental am indus 
un model de BP la obolani prin injectarea 
subcutanat  a unei doze de MFTP, 20 mg/kg, 
în timp ce grupul de control a fost tratat cu 
solu ie de clorur  de sodiu 0,9% (Le Bars et 
al., 2001).  

Studiile comportamentale pentru durere 
au inclus teste pe placa încins i au fost 
realizate la 7 zile de la injectarea MFTP. 

Testul placii-încinse 
Investigarea sensibilit ii dureroase a fost 

realizat  utilizând o plac  încins . Un cilindru 
de plastic a fost utilizat pentru a bloca 
obolanul pe suprafa a înc lzit  a pl cii, 

men inut  la 55°C cu ajutorul unui termostat.  
Timpul de reac ie (timpul de laten ) a fost 

monitorizat pentru dou  tipuri diferite de 
comportament: linsul labei i s ritul (Arcan et 
al., 2013). 

Analiza statistic  
Rezultatele au fost exprimate ca medie ± 

eroarea standard a mediei.  
Rezultatele au fost analizate statistic 

printr-o analiz  ANOVA unifactorial , iar 
p<0,05 a fost stabilit ca i criteriu pentru 
importan  (Georgescu i Dascalu, 2003). 
 

3. Rezultate i discu ii 
 

În acest fel, modelul nostru de obolan cu 
BP rezultat din tratamentul acut cu o doz  
mic  de MFTP a prezentat o cre tere a 
sensibilit ii la percep ia dureroas , dup  cum 
a fost demonstrat prin sc derea semnificativ  
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a valorilor timpilor de laten  pe placa încins  
pentru obolanii trata i cu MFTP (F (1,8) = 5, p 
= 0,041), comparativ cu grupul de control 
(Figura 1).  
 

 
 

Figura 1. Timpul de laten , exprimat în secunde, în 
testele de comportament pe plac  încins .  

 

Rezultatele sunt exprimate ca i medie ± eroarea standard a 
mediei (n=7 pentru grupul de control, n=3 pentru grupul 

MFTP); *p = 0,041 fa  de grupul de control. 
 
Dup  cum am men ionat anterior, timpul 

de laten  este exprimat în secunde i se 
refer  la timpul de reac ie la dou  tipuri diferite 
de comportament: linsul labei i s ritul (11,5 s 
±1,5 s la grupul de control fa  de 6,7 s ±0,6 s 
la grupul tratat cu MFTP). 

Dup  cum a fost men ionat anterior, în 
ultima vreme exist  o cre tere semnificativ  a 
interesului pentru manifest rile dureroase din 
BP, în special de când se pare c  durerea 
poate chiar preceda primele semne ale BP, de 
vreme ce dureri regionale pot ap rea înainte 
de tulbur rile motorii sau înainte de anumite 
cre teri ale tonusului muscular (Ford, 1998; 
Boivie, 2009).  

În plus, studiul men ionat mai sus al lui 
Beiske et al. a indicat c  numai 34% dintre 
pacien i erau sub medica ie analgezic . 

Prin urmare, durerea pare a fi o problem  
clinic  semnificativ  în BP i, în plus, de obicei 
nu este tratat . De asemenea exist  o cre tere 
a aten iei cu privire la conexiunea dintre durere 
i stresul oxidativ.  

În acest fel, în timp ce în ultima vreme 
stresul oxidativ a fost demonstrat ca fiind 
implicat în multe afec iuni degenerative 
neurologice i psihiatrice, inclusiv în BP (Hri cu 
et al., 2008), boala Alzheimer (P durariu et al., 
2010), schizofrenie (Ciobic  et al., 2011) sau 
depresie ( tef nescu i Ciobic , 2012), se 

consider  acum c  stresul oxidativ poate 
contribui, de asemenea, la durerea persistent  
(Khalil et al., 1999; Kim et al., 2004; Schwartz 
et al., 2008). 

În acest fel, îndep rtarea excesului de 
specii oxigen reactive de c tre captatorii de 
radicali liberi, cum ar fi fenil-N-ter -butilnitron  
(PBN) i 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-
1-oxil (TEMPOL), produce efecte analgezice 
semnificative atât în durerea neuropatic  (Tal, 
1996; Kim et al., 2004; Lee et al., 2007), cât i 
în durerea inflamatorie (Hacimuftuoglu et al., 
2006).  

În plus, num rul de neuroni prezentând o 
produc ie mitocondrial  de specii oxigen 
reactive a fost semnificativ crescut în cornul 
dorsal spinal lombar al nervului spinal legat la 
obolanii neuropatici (Park et al., 2006). 

Mai mult, cre terea nivelului extracelular 
de peroxid de hidrogen a fost de asemenea 
observat la nucleii spinali trigeminali dup  
injectarea de formol în buza obolanului, iar 
aceast  cre tere coincide cu comportamentele 
dureroase (Viggiano et al., 2005). 

Suplimentar, a fost demonstrat faptul c  
superoxid dismutaza care converte te radicalii 
liberi de superoxid la ap  oxigenat , a fost 
foarte eficient în reducerea indicatorilor 
inflama iei i a hiperalgeziei dup  injectarea cu 
caragenan în laba piciorului de obolan (Wang 
et al., 2004).  

Totu i, în timp ce a devenit clar faptul c  
speciile oxigen reactive sunt implicate în 
durerea persistent , mecanismul prin care 
acestea contribuie la durere nu este înc  
elucidat. În acest fel, în timp ce exist  câteva 
rapoarte care indic  toxicitatea MFTP 
administrat la obolani (Lee et al., 1992) i 
chiar articole care citeaz  unele efecte induse 
de stresul oxidativ la administrarea de MPTP 
(Ali et al., 1994), am putea presupune o 
posibil  relevan  a stresului oxidativ în acest 
model indus de MFTP i manifest rile durerii, 
dup  cum a fost studiat în testele 
comportamentale pe plac  încins .  

Totu i, sunt necesare studii suplimentare 
pentru a putea confirma aceste aspecte, în 
special prin utilizarea unui num r mai mare de 
animale. 
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4. Concluzii 
 

Dup  cea mai actualizat  cunoa tere 
personal , pentru prima dat  în literatur , 
datele noastre indic  o cre tere a sensibilit ii 
la durere pentru un model de obolan cu BP 
indus  de MFTP. Astfel, par a fi justificate 
studii suplimentare în acest domeniu de 
cercetare. 
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Rezumat 
 

Prin utilizarea mai multor probe prelevate de la distan e diferite de ferme se poate determina gradul de 
poluare a fermelor i efectele asupra ecosistemelor. Pentru a evita orice eroare posibil  probele prelevate 
din loca iile alese s-au testat în paralel cu cele de sol de referin , lipsit de poluare cu dejec ii. 
Înregistrarea ratei supravie uirii în fiecare recipient de testare i pe fiecare tip de sol de-a lungul celor 
cinci repet ri, a reprezentat un punct critic biologic al test rilor. Cele 11 tipuri de sol identificate s-au 
testat în compara ie cu un sol curat, de referin , prin utilizarea a 275 de râme plus 55 râme de control. 
Conform testului de normalitate Kolmogorov- Smirnov mortalitatea a fost analizat  iar rezultatele au fost 
semnificative (p=0,046). 

 
Abstract 

 
By using several samples collected from different farms distances it can be determined the degree of 
farms pollution and their effects on ecosystems. In order to avoid any error the soil samples were tested 
in comparison with a control soil sample, used as a reference, considered animal waste pollution free. 
The registration of survival rate for each testing recipient and for each soil along five repeats was a 
critical control point of testing. The 11 identified soil types were tested in comparison with a clean 
reference soil, by using 275 test earthworms and 55 control earthworms. According to normality 
Kolmogorov- Smirnov test the mortality was analyzed and results were significant (p=0.046). 
 

1. Introducere 
 
Râmele reprezint  94 % din biomasa faunei 

din sol (Fig.1). Fiecare zon  pedoclimatic  se 
caracterizeaz  printr-o anumit  structur  a 
speciilor de râme i de mezofaun . Num rul 
indivizilor din diferite zone variaz , în linii 
foarte mari de la câteva mii pân  la câteva 
milioane la hectar.  

Râmele transport  sol din orizonturile 
superioare, humifere, în orizonturile inferioare 
i cu acesta, este transportat i un num r 

impresionant de microorganisme sau spori i 
sclero i. Trecerea substan elor organice i 
anorganice prin tubul digestiv al râmelor i al 
altor componen i ai mezofaunei înlesne te 

formarea complexelor argilo-humice care duc 
la o cre tere a rezisten ei substan elor la 
ac iunea de descompunere a 
microorganismelor [1].  

Multe organisme din sol au un rol important 
în stimularea activit ii microbiene dar i în 
transportul acestora în sol [9].  

Sporii unor fungi (Trichoderma, Penicillium, 
Fusarium, Cepholosporium)  au  fost  g si i  în  
tubul digestiv al râmelor (Figurile 2-4), la fel ca 
i spori din genul Torula, Rhizopus, Mucor i 

Cladosporium [5]. 
Coprolitele lor voluminoase constituie un 

mediu ideal pentru activitatea microbiologic i 
în special pentru aceea care conduce la 
elaborarea materiilor humice. Acestea legate 
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fizico-chimic de argile, formeaz  complexele 
organice.  

Pe lâng  activitatea de ingerare a 
materialului de sol, râmele au i rol în 
transportul solului dintr-un orizont în altul (de la 
suprafa , în orizonturile inferioare i invers) 
(Tabelul 1).  

Materialul transportat din orizonturile 
superioare în baza profilului de sol poate 
con ine, pe lâng  substan e humice i 
microorganisme sau forme de rezisten  ale 
acestora.  

Activitatea megafaunei solului este, de 
asemenea, important  în prelucrarea 

suprafe ei solului, deschiderea de galerii i prin 
aceasta influen area propriet ilor fizico-
chimice ale solului.  

Galeriile lor abandonate sunt umplute 
ulterior cu sol provenit din orizonturile humice 
i reprezint  zona preferen ial  de circula ie a 

organismelor din sol, materialul de sol din 
aceste galerii are cantitate mare de materie 
organic , este bine structurat prin activitatea 
biologic , este aerat i prin urmare populat cu 
organisme i microorganisme [8].  
 

 
 

Fig.1. Distribu ia Eisenia fetida în Europa [11] 
 

Tabelul 1. 
Dinamica popula ional  a speciei Eisenia fetida în func ie de sezon [6] 

 

Nr. 
crt. Specifica ia 

Anotimpul 
Toamna Iarna Prim vara Vara 

1 Num r total de indivizi (pe m2) 2450 3965 8460 4888 
2 Num r indivizi adul i (pe m2) 1680 1760 3810 432 
3 Num r indivizi preclitela i (pe m2) 540 540 790 504 
4 Num r indivizi juvenili (pe m2) 150 1250 2280 3488 
5 Num r larve (pe m2) nemonitorizat 410 1650 464 
6 Num r coconi (pe m2) nemonitorizat 850 3970 184 
7 Biomas  total  indivizi (g/m2) 775 980 1570 527 
8 Biomas  indivizi adul i (g/individ) 0,33 0,40 0,32 0,29 
9 Biomas  indivizi preclitela i (g/individ) 0,28 0,25 0,21 0,22 

10 Biomas  indivizi juvenili (g/individ) 0,15 0,10 0,09 0,08 
11 Greutate coconi (mg/cocon) nemonitorizat 12,03 22,57 19,12 
12 Activitate de împerechere (%) 10,5 3,8 1,1 4,9 
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Încadrarea taxonomic  a râmelor 
 

Râmele au fost încadrate în [11]: 
 
Regnul Animalia 
Subregnul Eumetazoa 
Încreng tura Annelida 
Clasa Oligochaeta 
Subclasa Diplotesticulata 
Ordinul Opisthopora 
Subordinul Lumbricina 
Familia Lumbricidae 
Genul Eisenia 
Specia fetida 

 
Aspectele de anatomia râmelor 

 

 
 

Fig. 2. Anatomia râmei Eisenia fetida [12] 
 

 

 
 

Fig.3 - 4. Forma iuni anatomice la râme adulte 
(original) 

 
Scopul cercet rii 

 
Evaluarea mortalit ii râmelor în teste 

acute pe soluri prelevate din jurul fermelor de 
suine ale jude ului Timi .  

Prin utilizarea mai multor probe prelevate 
de la distan e diferite de ferme se poate 
determina gradul de poluare a fermelor i 
efectele asupra ecosistemelor.  

Pentru a evita orice eroare posibil  
probele prelevate din loca iile alese s-au testat 
în paralel cu cele de sol de referin , lipsit de 
poluare cu dejec ii. 

 
Obiectivele cercet rii 

 
Monitorizarea letalita ii râmelor prin teste 

acute de ecotoxicitate cu probe de sol 
poten ial poluat provenit din zone cu risc de 
contaminare cu dejec ii.  

Înregistrarea ratei supravie uirii în fiecare 
recipient de testare i pe fiecare tip de sol de-a 
lungul celor cinci repet ri, acesta reprezentând 
un punct critic biologic al test rilor.  

Eviden ierea num rului de râme vii din 
solul de referin i compararea rezultatelor cu 
cele ob inute pentru solurile de test. 

Metoda de testare a fost reprezentat  prin 
testul de toxicitate a solurilor contaminate cu 
utilizarea râmelor (Eisenia andrei, Eisenia 
fetida sau Lumbricus terrestris) EPS 1/RM/43- 
Iunie 2004.  
 

2. Materialele i metode 
 

S-a utilizat testul acut de apreciere a 
letalit ii: Test de toxicitate a solurilor 
contaminate prin utilizarea râmelor (Eisenia 
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andrei, Eisenia fetida sau Lumbricus terrestris) 
EPS 1/RM/43- Iunie 2004, Canada [13], un 
test static, realizat f  o reînoire a solurilor pe 
durata celor 14 zile de testare.  

Conform metodologiei s-au utilizat cinci 
organisme de testare pentru fiecare tip de sol 
iar pentru fiecare tip de sol în parte s-au 
realizat câte cinci repet ri în paralel cu o prob  
de sol de referin  pentru care s-au folosit cinci 
râme pe test.  

Cele 11 tipuri de sol identificate s-au 
testat în compara ie cu un sol curat, de 
referin , prin utilizarea a 275 de râme plus 55 
râme de control.  

Organismele de testare, Eisenia fetida au 
avut o greutate corporal  cuprins  între 250-
600 mg/ individ i s-au utilizat cinci 
râme/camer  de testare, pe durata test rilor 
râmele nefiind hr nite.  

În testare s-au utilizat recipiente de sticl  
cu gât larg cu capacitate de 500 ml, care au 
fost acoperite cu folii transparente prev zute 
cu orificii pentru aerare ata ate de recipiente 
prin benzi de cauciuc pentru facilitarea 
observa iilor f  deteriorarea folilor de 
acoperire.  

S-au utilizat probe de sol provenit din mai 
multe loca ii în volum de aproximativ 350 ml 
precum i un sol de referin  considerat drept 
martor respectându-se parametrii: 

 Umiditatea relativ  a solului de aprox. 
70% s-a men inut prin umezirea solului 
cu ap  la intervale de timp apreciate 
de capacitatea de re inere a apei 
pentru solurile din testare. 

 Temperatura s-a men inut în limite de 
20 ± 20C pe toat  durata test rilor.  

 Fotoperioada s-a men inut la 16 / 8 
(ore / zi raportul lumin -întuneric). 

 

Teste de ecotoxicitate ale probelor de 
sol din zona localit ii P dureni 

 

Probele de sol au fost prelevate din jurul 
fermei de suine din P dureni, la o distan  de 
100-300m pentru proba 1a i 500-1000 m 
pentru proba 1b.  

Înainte de începerea testului râmele au 
fost cânt rite iar greutatea individual  s-a 
înregistrat sub form  tabelar  (Tabelul 2, 
Graficul 1). 

Tabelul 2. 
Cânt rirea individual  a râmelor pentru testare 

 

Test 
dureni 

Greutate râme  
(mg) 

B.1 Test1 Test2 
 265,4 264,4 
 343,5 446,4 
 545,1 545,2 
 400,1 315,6 
 342,0 545,6 

B.2 340,0 400,1 
 454,6 324,1 
 554,1 333,4 
 391,1 434,3 
 400,5 555,4 

B.3 533,6 468,9 
 545,7 562,2 
 344,9 400,9 
 298,0 454,1 
 299,0 345,6 

B.4 546,2 535,0 
 442,3 432,0 
 542,2 400,3 
 332,2 399,9 
 499,9 261,0 

B.5 500,0 276,8 
 564,3 511,1 
 311,1 256,7 
 432,2 543,1 
 300,1 520,2 

 

Unde: B1, B2, B3, B4, B5 –recipiente de testare 
 

Graficul 1. 
Reprezentarea grafic  a greut ii râmelor utilizate în 

testele pe soluri provenite de la P dureni 
 

 
 

 
 

Fig. 5. Aspectul probelor de sol în recipientele de 
testare (original) 
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Fig. 6. Aspectul râmelor la sfâr itul test rii (original) 
 

Tabelul 3. 
Rata supravie uirii râmelor în solurile de testare 

din P dureni 
 

Probe sol P dureni 1a 
Recipient 1 2 3 4 5 

Num r râme vii / testare 5 4 5 5 5 
Probe sol P dureni 1b 
Recipient 1 2 3 4 5 

Num r râme vii / testare 4 5 4 5 5 
Proba C 

Num r râme vii / testare Testare1 Testare2 
5 5 

 
Probele se examineaz  în ziua zero la 

circa o or  de la introducerea râmelor pentru a 
observa prezen a sau absen a acestora pe 
suprafa a solurilor.  

La apte zile de la începerea test rii se 
evalueaz  mortalitatea prin atingerea cap tului 
anterior al râmei iar absen a oric rei reac ii 
dovede te letalitatea organismului.  

Evaluarea final  se înregistreaz  la 14 
zile de la începerea test rii cu înregistrarea 
mortalit ii i a modific rilor de comportament 
ap rute (Figurile 5 - 6). 

În teste pe soluri de la P dureni nu s-au 
înregistrat modific ri comportamentale i nici 
mortalitatea râmelor la apte zile de la 
începerea test rilor.  

În urma test rii probei 1a recoltat  de la 
distan a de 100-300 m de ferma de suine de la 

dureni s-a înregistrat o rat  a supravie uirii 
râmelor de 96% iar pentru proba 1b, recoltat  
de la distan a de 500-1000 m de ferm  s-a 
înregistrat o rat  a supravie uirii râmelor de 
92% (Tabelul 3). 

La testarea probei C, considerat  martor, 
nu s-a înregistrat o mortalitate a râmelor pe 

parcursul testelor prin compara ie cu cele 
provenite de la P dureni. 

Graficul 2. 
 

Reprezentarea grafic  a mortalit ii râmelor la 
sfâr itul celor dou  test ri 

 

 
 
Mortalitatea pentru proba 1a are 

valoarea de 4%, pentru proba 1b de 8% iar 
pentru proba C nu s-a înregistrat nicio râm  
moart  (Graficul 2.). 

 
Teste de ecotoxicitate ale probelor de sol 

din zona localit ii Voiteni 
 

Probele de sol au fost prelevate din jurul 
fermei de suine din Voiteni, la o distan  de 
100 - 300m pentru proba 2a i 500-1000 m 
pentru proba 2b.  

Înainte de începerea testului râmele au 
fost cânt rite iar greutatea individual  s-a 
înregistrat sub form  tabelar  (Tabelul 4., 
Graficul 3).  

În teste pe soluri de la Voiteni nu s-au 
înregistrat modific ri comportamentale i nici 
mortalitatea râmelor la apte zile de la 
începerea test rilor. 

În urma test rii probei 2a recoltat  de la 
distan a de 100-300 m de ferma de suine de la 
Voiteni s-a înregistrat o rat  a supravie uirii 
râmelor de 92% iar pentru proba 2b, recoltat  
de la distan a de 500-1000 m de ferm  s-a 
înregistrat o rat  a supravie uirii râmelor de 
96% (Tabelul 5). 

La testarea probei C, considerat  martor, 
nu s-a înregistrat o mortalitate a râmelor pe 
parcursul testelor prin compara ie cu cele 
provenite de la Voiteni.  

Mortalitatea pentru proba 2a are valoarea 
de 8%, pentru proba 2b de 4% iar pentru 
proba C nu s-a înregistrat nicio râm  moart  
(Graficul 4.). 
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Tabelul 4. 
Cânt rirea individual  a râmelor pentru testare 

 

Test  
Voiteni 

Greutate râme  
(mg) 

B.1 Test1 Test2 
 324,7 578,7 
 455,6 466,7 
 476,6 356,7 
 544,6 287,6 
 256,7 343,4 

B.2 589,9 456,7 
 461,7 237,8 
 400,2 252,0 
 356,9 450,0 
 298,0 365,7 

B.3 365,6 535,1 
 454,5 511,1 
 266,3 490,9 
 443,1 260,7 
 458,8 300,9 

B.4 267,8 400,3 
 450,0 269,1 
 561,1 298,0 
 454,6 377,7 
 374,4 541,0 

B.5 446,5 453,5 
 456,4 468,8 
 264,4 568,0 
 355,4 344,6 
 326,7 264,3 

 

Unde: B1, B2, B3, B4, B5 –recipiente de testare 
 

Graficul 3. 
Reprezentarea grafic  a greut ii râmelor 

utilizate în testele pe soluri provenite din Voiteni 
 

 
 

Tabelul 5. 
Rata supravie uirii râmelor în solurile de testare 

din Voiteni 
 

Probe sol Voiteni 2a 
Recipient 1 2 3 4 5 

Num r râme vii / testare 3 5 5 5 5 
Probe sol Voiteni 2b 
Recipient 1 2 3 4 5 

Num r râme vii / testare 5 5 5 5 4 
Proba C 

Num r râme vii / testare Testare1 Testare2 
5 5 

Graficul 4. 
Reprezentarea grafic  a mortalit ii râmelor la 

sfâr itul celor dou  test ri 
 

 
 

Teste de ecotoxicitate ale probelor de sol 
din zona localit ii Ciacova 

 
Probele de sol au fost prelevate din jurul 

fermei de suine din Ciacova, la o distan  de 
100-300m pentru proba 3a i 500-1000 m 
pentru proba 3b.  

Înainte de începerea testului râmele au fost 
cânt rite iar greutatea individual  s-a 
înregistrat sub form  tabelar  (Tabelul 9.6., 
Graficul 9.5.). 

Tabelul 6. 
Cânt rirea individual  a râmelor pentru testare 

 

Test 
Ciacova 

Greutate râme  
(mg) 

B.1 Test1 Test2 
 462,1 574,6 
 256,3 464,3 
 545,2 464,4 
 434,4 534,5 
 488,9 564,5 

B.2 254,5 546,7 
 564,6 567,6 
 289,9 475,3 
 376,8 267,6 
 476,8 300,1 

B.3 268,5 254,4 
 386,8 464,6 
 356,6 277,5 
 265,5 280,0 
 365,4 488,7 

B.4 466,9 376,7 
 566,7 546,5 
 467,8 367,5 
 565,6 405,0 
 455,4 435,7 

B.5 438,7 464,7 
 465,4 546,7 
 466,8 432,2 
 300,6 409,0 
 450,1 365,4 

 

                   Unde: B1, B2, B3, B4, B5 –recipiente de testare 
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Graficul 5. 
Reprezentarea grafic  a greut ii râmelor utilizate în 

testele pe soluri provenite de la Ciacova 
 

 
 

Tabelul 7. 
 

Rata supravie uirii râmelor în solurile de testare 
din Ciacova 

 

Probe sol Ciacova 3a 
Recipient 1 2 3 4 5 

Num r râme vii/testare 5 5 5 5 5 

Probe sol Ciacova 3b 
Recipient 1 2 3 4 5 

Num r râme vii/testare 5 4 5 5 4 
Proba C 

Num r râme vii/testare Testare1 Testare2 
5 5 

 
În urma test rii probei 3a recoltat  de la 

distan a de 100-300 m de ferma de suine de la 
Ciacova s-a înregistrat o rat  a supravie uirii 
râmelor de 100% iar pentru proba 3b, recoltat  
de la distan a de 500-1000 m de ferm  s-a 
înregistrat o rat  a supravie uirii râmelor de 
92% (Tabelul 7). 

La testarea probei C, considerat  martor, 
nu s-a înregistrat o mortalitate a râmelor pe 
parcursul testelor prin compara ie cu cele 
provenite de la Ciacova. 

 

Graficul 6. 
Reprezentarea grafic  a mortalit ii râmelor la 

sfâr itul celor dou  test ri 
 

 

Mortalitatea pentru proba 3a a fost de 0%, 
pentru proba 3b de 8% iar pentru proba C nu 
s-a înregistrat nicio râm  moart  (Graficul 6.). 
 
Teste de ecotoxicitate ale probelor de sol 

din zona localit ii Peciu Nou 
 

Probele de sol au fost prelevate din jurul 
fermei de suine din Peciu Nou, la o distan  de 
100-300m pentru proba 4a, 500-1000 m 
pentru proba 4b i de la peste 1000 m pentru 
proba 4c.  

Înainte de începerea testului râmele au 
fost cânt rite iar greutatea individual  s-a 
înregistrat sub form  tabelar  (Tabelul 8, 
Graficul 7). 

 
Tabelul 8. 

Cânt rirea individual  a râmelor pentru testare 
 

Test  
Peciu Nou 

Greutate râme  
(mg) 

B.1 Test1 Test2 Test3 
 366,4 556,3 577,7 
 256,7 440,1 556,6 
 355,6 303,4 500,8 
 367,6 467,8 377,1 
 356,6 570,7 409,9 

B.2 474,5 533,5 322,0 
 556,1 654,6 299,9 
 345,4 454,3 381,1 
 333,3 535,6 325,5 
 350,0 356,4 455,6 

B.3 556,3 467,4 311,0 
 254,6 557,8 288,9 
 277,9 567,3 270,0 
 250,5 352,2 350,7 
 279,1 409,0 290,2 

B.4 546,6 467,6 276,7 
 675,4 554,5 453,3 
 675,4 553,2 535,4 
 354,4 343,4 477,0 
 311,1 500,1 575,6 

B.5 263,6 334,5 453,3 
 556,7 546,6 535,3 
 334,5 353,4 256,8 
 256,6 555,6 266,0 
 464,4 345,4 377,4 

 

Unde: B1, B2, B3, B4, B5 –recipiente de testare 
 

În urma test rii probei 4a recoltat  de la 
distan a de 100-300 m de ferma de suine de la 
Peciu Nou s-a înregistrat o rat  a supravie uirii 
râmelor de 96%, pentru proba 4b, recoltat  de 
la distan a de 500-1000 m de ferm  s-a 
înregistrat o rat  a supravie uirii râmelor de 
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92% iar pentru proba 4c recoltat  de la peste 
1000 m distan  de ferm  o mortalitate de tot 
de 92% (Tabelul 9). 

Graficul 7. 
Reprezentarea grafic  a greut ii râmelor 

utilizate în testele /soluri provenite din Peciu Nou 
 

 
 

Tabelul 9. 
Rata supravie uirii râmelor în solurile de testare 

din Peciu Nou 
 

Probe sol Peciu Nou 4a 
Recipient 1 2 3 4 5 
Num r râme vii/testare 5 4 5 5 5 

Probe sol Peciu Nou 4b 
Recipient 1 2 3 4 5 
Num r râme vii / testare 5 5 3 5 5 

Probe sol Peciu Nou 4c 
Recipient 1 2 3 4 5 
Num r râme vii / testare 5 4 4 5 5 

Proba Control 
Num r râme vii / testare 5 5 5 5 5 

 
La testarea probei C, considerat  martor, 

nu s-a înregistrat o mortalitate a râmelor pe 
parcursul testelor prin compara ie cu cele 
provenite de la Peciu Nou. 

 
Graficul 8. 

Reprezentarea grafic  a mortalit ii râmelor la sfâr itul 
celor trei test ri 

î 

 
 

Mortalitatea pentru proba 4a a fost de 4%, 
pentru proba 4b de 8%, pentru proba 4c de 

8% iar pentru proba C nu s-a înregistrat nicio 
râm  moart  (Graficul 8). 

 
Teste de ecotoxicitate ale probelor de sol 

din zona comunei Par a 
 
Probele de sol au fost prelevate din jurul 

fermei de suine din Par a, la o distan  de 100-
300m pentru proba 5a i 500-1000 m pentru 
proba 5b.  

Înainte de începerea testului râmele au 
fost cânt rite iar greutatea individual  s-a 
înregistrat sub form  tabelar  (Tabelul 10, 
Graficul 9). 

Tabelul 10. 
Cânt rirea individual  a râmelor pentru testare 

 

Test  
Par a 

Greutate râme  
(mg) 

B.1 Test1 Test2 
 374,7 446,7 
 353,4 456,4 
 264,6 463,7 
 564,5 354,6 
 332,1 432,2 

B.2 534,5 356,7 
 325,4 352,5 
 343,5 356,8 
 364,7 464,6 
 435,2 547,8 

B.3 321,2 553,2 
 378,8 532,2 
 368,6 468,8 
 568,6 257,5 
 465,4 276,3 

B.4 364,2 455,7 
 564,6 285,3 
 344,5 368,8 
 445,4 506,4 
 556,4 366,0 

B.5 355,6 534,5 
 353,8 335,6 
 467,8 362,2 
 578,8 454,2 
 592,3 256,6 

 

Unde: B1, B2,B3,B4,B5 –recipiente de testare 
 

Graficul 9. 
Reprezentarea grafic  a greut ii râmelor 

utilizate în testele / soluri provenite din Par a 
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În urma test rii probei 5a recoltat  de la 
distan a de 100-300 m de ferma de suine de la 
Par a s-a înregistrat o rat  a supravie uirii 
râmelor de 96% iar pentru proba 5b, recoltat  
de la distan a de 500-1000 m de ferm  s-a 
înregistrat o rat  a supravie uirii râmelor de 
96% (Tabelul 11). 

Tabelul 11. 
Rata supravie uirii râmelor în solurile de testare 

din Par a 
 

Probe sol Par a 5a 
Recipient 1 2 3 4 5 

Num r râme vii / testare 4 5 5 5 5 
Probe sol Par a 5b 
Recipient 1 2 3 4 5 

Num r râme vii / testare 5 5 5 5 4 
Proba C 

Num r râme vii / testare Testare1 Testare2 
5 5 

 
La testarea probei C, considerat  

martor, nu s-a înregistrat o mortalitate a 
râmelor pe parcursul testelor prin compara ie 
cu cele provenite de la Par a. 

 

Graficul 10. 
Reprezentarea grafic  a mortalit ii râmelor la 

sfâr itul celor dou  test ri 
 

 
 

Mortalitatea pentru proba 5a a fost de 4%, 
pentru proba 5b tot de 4% iar pentru proba C 
mortalitatea a fost zero (Graficul 10.). 

Mortalitatea înregistrat  pentru probele 
1b, 3b, 4b i 4c a fost de 8%, acestea fiind 
recoltate de la distan e de 500-1000 m de 
fermele de suine, numai proba 4c fiind 
recoltat  de la peste 1000 m distan  de 
ferm .  

Pentru probele 1a, 2b, 4a, 5a i 5b s-a 
ob inut o mortalitate de 4%, probele 1a, 4a i 
5a fiind recoltate de la distan e de 100-300 m 
de ferme iar probele 2b i 5b de la 500-1000 m 
de fermele de suine din zonele cu poten ial de 
risc. Proba 3a recoltat  de la o distan  de 

100-300 m de ferma de suine din Ciacova nu a 
înregistrat mortalitate la testul acut pe râme. 

 
3. Discu ii 

 
Shin (2001) a dovedit c  efectele toxice 

ale substan elor chimice asupra râmelor pot fi 
utilizate pentru a determina limitele i în ce 

sur  se poate realiza reducerea polu rii, 
metoda te testare acut  având specificitate 
crescut  fa  de testele cronice [10]. 

Gunadi (2003) a observat c  dezvoltarea 
corporal  la E. fetida în substrat cu dejec ii de 
suine a fost net superioar  celei unde s-a 
folosit substrat de dejec ii de la bovine. 
Mortalitatea a fost de 25% în testele realizate 
cu dejec ii provenite din unit ile de cre tere a 
porcilor la îngr at [4]. 

Efectele acute letale i subletale ale 
dejec iilor de suine impun o corela ie pozitiv  
între concentra ia substan ei i mortalitate iar 
corela ia negativ  este cu rata de cre tere a 
râmelor [7]. 

Gibbs (2009) a testat o metod  acut  pe 
râme realizat  prin monitorizarea perechilor de 
râme izolate i generarea unui volum mare de 
date comparativ cu alte teste, incluzând i 
dezvoltarea ca adult, cu sensibilitate crescut  
a metodei [3]. 

Faheem (2010) a realizat teste acute pe 
râme prin utilizarea pesticidelor ob inând o 
mortalitate cuprins  între 20-80% direct 
propor ional  cu concentra ia substan ei de 
testare [2]. 

Graficul 11. 
Înregistrarea statistic  a mortalit ii  
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analizat  iar rezultatele au fost semnificative 
(p=0,046) (Graficul 11). 

Valoarea mortalit ii pe întregul experiment 
a fost de 5,45% (n=15). 

 
4. Concluzii 

 
 Cea mai mare mortalitate s-a înregistrat 
pentru probele recoltate de la distan  de 
500-1000 m de fermele din P dureni, 
Ciacova i Peciu Nou.  
 De asemenea o mortalitate mare s-a 
înregistrat i pentru proba de la Peciu Nou 
recoltat  de la peste 1000m de ferm . 
 Proba recoltat  de la Ciacova de la o 
distan  de 100-300 m de ferm  a 
înregistrat mortalitate zero. 
 Nu s-au înregistrat tulbur ri 
comportamentale ale râmelor vii la 
observa iile realizate în ziua 0, 7 sau 14 
de testare. 
 Testul acut de apreciere a mortalit ii se 
realizeaz  cu costuri reduse i importan  
crescut  în desprinderea unor rezultate 
edificatoare în testele de ecotoxicitate pe 
râme. Interpretarea rezultatelor test rii 
confer  bazele unor aprecieri clare cu 
semnifica ie statistic  care se pot 
compara cu rezultatele ob inute de al i 
cercet tori ai domeniului. 
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benzilpenicilinei de potasiu, sulfatului de streptomicin , a substan elor 
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Abstract 

 
Metoda cromatografica HPLC prezentata este o metoda noua, putin costisitoare i rapida, pentru 
determinarea benzilpenicilinei de potasiu i a sulfatului de streptomicin , în unguentul pentru uz 
veterinar, Ascomicin. Metoda poate fi utilizat  pentru identificarea substantelor active i cuantificarea 
impurit ilor cunoscute i necunoscute i a produsilor de degradare, în timpul analizelor de rutin , dar si 
pe parcursul studiilor de stabilitate pentru produsul finit Ascomicin. Metoda a fost validata, si s-a 
demonstrat ca este exacta, precisa, selectiva/specifica, robusta, i indeplineste criteriile impuse de 
ghidul ICH pentru limita de detectie, si respectiv pentru limita de cuantificare. Determinarile au fost 
efectuate utilizand aparatul HPLC Waters 2695. Condi iile cromatografice au fost urmatoarele: coloan  
C18 (5 µm dimensiunea particulelor, 250 mm x 4.6 mm i.d.). Faz  mobil  const  într-un amestec de 
solu ie de fosfat dibazic de sodiu 0.025 M i hexansulfonat de sodiu 0.02 M, ajustat la pH 6.0 cu o solu ie 
de acid orto-fosforic, i acetonitril, cu elu ie în gradient. Debitul a fost de 0.8 ml/min. Metoda prezinta 
linearitate în domeniul de concentra ii de 5.00 µg/ml pân  la 5.00 mg/ml pentru sulfatul de streptomicin  
i 3.26 µg/ml pân  la 3.26 mg/ml pentru benzilpenicilin  de potasiu. Evaluarile statistice au dovedit c  

aceast  metod  este precis , reproductibila, selectiv , specific i exact .  
 

Abstract 
 

A new simple, rapid, accurate and precise high – performance liquid chromatography (HPLC) method for 
determination of benzylpenicillin potassium and streptomycin sulphate in Ascomicin ointment was 
developed and validated. The method can be used for the detection and quantification of known and 
unknown impurities and degradation products in this pharmaceutical product during routine analysis 
and also for stability studies in view of its capability to separate degradation products. The method was 
validated for accuracy, precision, specificity, robustness and quantification limits according to ICH 
Guidelines. The estimation of benzylpenicillin potassium and streptomycin sulphate was done by Waters 
HPLC 2695. The chromatographic conditions comprised a reverse-phased C18 column (5 µm particle 
size, 250 mm×4.6 mm i.d.) with a mobile phase consisting of a mixture of solution in water containing 
0.025 M of sodium phosphate dibasic and 0.02 of sodium hexansulfonate adjusted to pH 6.0 with 22.5 g/l 
solution of phosphoric acid and acetonitrile in gradient elution. The flow rate was 0.8 ml/min. Standard 
curves were linear over the concentration range of 5.00 µg/ml to 5.00 mg/ml for streptomycin sulphate 
and 3.26 µg/ml to 3.26 mg/ml for benzylpenicillin potassium. Statistical analyses proved the method was 
precise, reproducible, selective, specific and accurate for analysis of benzylpenicillin potassium, 
streptomycin sulphate and related substances. 
 

1. Introducere 
 

Benzilpenicilina de potasiu, K 
(2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-
[(fenilacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo-[3.2.0]-
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heptan-2-carboxilat este indicata la începutul 
tratamentului infec iilor severe induse de 
patogeni sensibili la penicilin .  

Este un ingredient farmaceutic activ 
utilizat pentru tratamentul pneumoniei i al 
altor infec ii induse de pneumococi (cu 
excep ia enterococilor), în meningitele 
pneumococice (combinat cu sulfonamide), 
infec ii induse de streptococi piogenici, 
stafilococul auriu, gonococi i meningococi dar 
i în antrax i difterie. 

 
Sulfatul de streptomicin , 5-(2,4-

diguanidino-3,5,6-trihidroxi-ciclohexoxi)-4-[4,5-
dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-metilamino-
tetrahidropiran-2-yl]oxi-3-hidroxi-2-metil-
tetrahidrofuran-3-carbaldehida este un 
antibiotic, primul descoperit din clas  
aminoglicozidelor, i primul tratament pentru 
tuberculoz .  

Este un derivat din actinobacteria 
Streptomyces griseus, dar poate fi ob inut si 
prin alte metode.  

Streptomicin  este un antibiotic, 
bactericid, dar este de asemenea folosit pentru 
a combate cre terea bacteriilor, fungilor i a 
algelor. Streptomicina controleaz  bolile 
bacteriene i fungice la  fructe, culturile de 
legume i seminte. 

Au fost publicate câteva lucr ri care 
propun metode HPLC pentru identificarea, 
dozarea i controlul impurit ilor pentru sulfatul 
de streptomicin  folosind detec ie UV [1, 2], 
fluorescen  [3], [4] i spectrometrie de mas  
[5, 6, 7]. 

De asemenea, pentru benzilpenicilin  de 
potasiu au fost publicate câteva lucr ri pentru 
identificare, dozarea i controlul impurit ilor 
folosind detec ie UV [8, 9].  

Dar nu am g sit nici o metod  HPLC 
pentru determinarea lor simultan  într-un 
unguent farmaceutic. Metoda a fost validata 
pentru exactitate, precizie, specificitate, 
robustete si linearitate, au fost determinate 
limite de identificare si de cuantificare conform 
ghidului ICH [10, 11]. 

Scopul acestei lucr ri este de a dezvolta o 
metod  exact , specific , reproductibil  pentru 
determinarea sulfatului de streptomicin i a 
benzilpenicilinei de potasiu, a impuritatilor 

inrudite chimic, al produsilor de degradare, din 
matricea unui unguent, Ascomicin, în acelea i 
condi ii cromatografice, si simultan. 

 
2. Materiale si Metode 

 
2.1. Substan e i reactivi 
Sulfatul de streptomicin  i 

benzilpenicilin  de potasiu folosite provin de la 
EDQM. Acetonitrilul, hexansulfonatul de sodiu 
i fosfatul dibazic au fost achizitionate de la 

Merck. 
 
2.2. Condi iile cromatografice 
Echipamentul utilizat a fost HPLC Waters 

2695 cu detector Waters 2696 PDA.  
Coloana folosita a fost Thermo BSD 

Hypersil-C18, 250mm x 4.6mm cu 
dimensiunea particulelor de 5 µm. 

Separarea cromatografic  a fost realizat  
la 30 °C, folosind o faz  mobil  format  din 
solvent (A) (fosfat dibazic de sodiu 0.025 M i 
hexan sulfonat de sodiu 0.02 M, ajustarea  la 
pH 6.0 ±0.01 a fost facuta cu o solu ie de acid 
o-fosforic 22.5g/L) i solvent (B) acetonitril.  

Elutia în gradient a fost efectuat  de la 0 
la 27 minute 90% A; 27-35 minute 80% A; 35-
40 minute 90% A; 40-45 minute 90% A.  

Debitul a fost p strat la 0.8 mL/min iar 
detec ia s-a efectuat la 205 nm pentru sulfatul 
de streptomicin i impurit ile sale i 225 nm 
pentru benzilpenicilin  de potasiu i 
impurit ile sale.  

Volumul de injec ie a fost 10 µL în toate 
testele.  

 
2.3. Validarea metodei 
Parametrii studia i pentru validarea 

metodei au fost: limita de detec ie (LOD), limita 
de cuantificare (LOQ), linearitate, exactitate, 
precizie, repetabilitate, robuste e i 
specificitate/selectivitate.  

Limita de cuantificare (LOQ) a fost definit  
ca cea mai joas  concentra ie care se poate 
determina cu exactitate i precizie dorite. 
Limitele de cuantificare i detec ie au fost 
stabilite prin r spunsul semnal zgomot.  

Pentru trasarea curbei de calibrare au fost 
preparate cinci solu ii standard de calibrare 
pentru dozare i cinci solu ii standard de 
calibrare pentru puritate.  
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Precizia i repetabilitatea au fost 
demonstrate prin dozarea a sase probe 
replicate în ziua-1 i ziua-2. Exactitatea a fost 
evaluat  prin determinarea cantitatii de produs 
recuperate in urma prelucrarii probei. 
Specificitatea a fost evaluat  prin degradarea 
probelor. Probele au fost supuse degrad rii in 
mediu acid, bazic, oxidant si la temperatura. 

 
2.4. Prepararea solu iilor 
 
Prepararea standardului 
A fost preparat  o solu ie standard pentru 

dozarea sulfatului de streptomicin i a 
benzilpenicilinei de potasiu prin transferarea 
exact  a 16.3 mg benzilpenicilin  de potasiu i 
a 25.0 mg sulfat de streptomicin  într-un balon 
cotat de 10 ml. Solu ia standard pentru puritate 
a fost obtinuta prin diluarea solu iei standard 
pentru dozare pentru a ajunge la concentra ia 
final  de 16.3 µg/mL pentru benzilpenicilin  de 
potasiu i 25.0 µg/mL pentru sulfatul de 
streptomicin .  

 
Prepararea probei 
Proba a fost preparat  prin cânt rirea 

exacta a produsului farmaceutic într-un flacon 
Erlenmayer i ad ugarea a 25 mL cloroform. 
Se vortexeaza pân  la dizolvarea complet  a 
parafinei i se adaug  5.0 mL de apa de cinci 
ori i de agit  de fiecare data. Se separ  faz  
apoas i se filtreaz  folosind un filtru de 
membran  de 0.45 µm.  

 
3. Rezultate i discu ii 
 
3.1. LOD i LOQ  
Rezultatele au ar tat c  limita de detectie 

(LOD) a fost de 1.00 µg / mL pentru 
benzilpenicilina K de de 1.52 µg / mL pentru 
sulfat de streptomicin .  

Limita de cuantificare (LOQ). Calculate, 
acestea au fost de 3.264 µg / mL pentru 
benzilpenicilin i de 5.004 µg / mL pentru 
sulfat de streptomicin .  

 
3.2. Linearitate 
S-a urmarit demonstrarea faptului ca 

metoda este linear  pe intervalul de 
concentra ii testat.  

Coeficientii de corelare intre concentra iile 
solu iilor si raspunsul detectorul a fost de 
0.9998 pentru dozarea  benzilpenicilinei de 
potasiu i 0.9996 pentru dozarea sulfatului de 
streptomicin i 0.9998 pentru puritatea 
benzilpenicilinei de potasiu i sulfatului de 
streptomicin .  

 

3.3. Exactitatea 
Exactitatea a fost evaluat  prin 

determinarea cantitatii de substanta 
recuperate (randamentului de recuperare). 
Exactitatea metodei a fost determinat  prin 
adaugarea de substanta de referinta CRS 
(EDQM) de benzilpenicilin  de potasiu i 
sulfatul de streptomicin  în placebo pentru a 
obtine solutii cu concentra ii de: 80%, 100% i 
120% din concentra ia urm rit , pentru fiecare 
compus, atat in cazul solutiilor utilizate pentru 
determinarea impuritatilor inrudite chimic/ 
produ i de degradare cat i in cazul solutiilor 
pentru dozare.  

Rezultatele au ar tat c  recuperarea a 
fost între 99.1-101.8 pentru benzilpenicilin  de 
potasiu i 98.0-100.6 pentru sulfatul de 
streptomicin , in cazul probelor de dozare.  

Pentru puritate, randamentul de 
recuperare a fost între 99.7-102.5 pentru 
benzilpenicilin  de potasiu  i 98.2-103.3 
pentru sulfatul de streptomicin .  

Recuperarea absolut  a fost determinat  
în triplu prin compararea direct  a ariilor 
picurilor standardelor versus probe. 
Rezultatele obtinute au fost analizate statistic, 
prin calcularea devia iei relative standard. 

 
3.4. Precizia 
Precizia a fost m surat  din punct de 

vedere al repetabilit ii. Pentru a evalua 
capacitatea metodei de a produce rezultate 
similare la teste repetitive pentru o 
concentra ie dat , au fost testate separat ase 
probe individuale pentru sulfatul de 
streptomicin i benzilpenicilin  de potasiu.  

Metoda a dovedit ca permite obtinerea de 
rezulate care se reproduc, devia ia relativ  
standard obtinuta fiind una foarte mic  pentru 
cei doi compu i.  

Precizia intermediar  a metodei a fost 
efectuat  pentru ase probe diferite, preparate 
de un alt analist, într-o alt  zi.  
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Valoarea devia iei standard relative a fost 
sub 2% pentru ambii compu i. S-a stabilit 
precizia intermediar  a metodei. Principalele 
cromatograme sunt prezentate în Figurile 1-
11. 

Tabelul 2  
Precizia metodei pentru benzilpenicilina de 

potasiu i sulfat de streptomicin  
 

Matrice Repetabilitate, 
% RSD 

Precizie 
intermediar , 

% RSD 
Benzilpenicilin  

de potasiu 1.1 0.4 
Sulfat de 

streptomicin  0.2 0.5 

 
3.5. Specificitate 
Specificitatea metodei a fost demonstrata, 

prin analizarea probelor de produs reconstituit, 
supuse unor condi ii de stres. Specificitatea a 
fost investigat  pentru a demonstra c  nu 
exist  interferen e între excipien i, substan e 
active i produsii de degradare care pot 
aparea în probe. Probele în condi ii de stres 
sunt evaluate prin comparatie cu o proba de 
control, în func ie de test, dozare respectiv 
puritate. Prezen a altor ingrediente în 
formulare nu a cauzat interferen e cu sulfatul 
de streptomicin i cu benzilpenicilin  de 
potasiu si respectiv, impuritatile inrudite chimic 
ale acestora. 

3.6. Robuste ea 
Robuste ea metodei a fost determinat  

prin analizarea standardelor in condi ii de 
operare normale dar i prin schimbarea unor 
condi ii analitice cum ar fi, compozitia fazei 
mobil i debitul fazei mobile, alta coloana 
cromatografica, etc.  

Rezultatele ob inute au ar tat c  metod  
este robust .  

 
Concluzie 
 
Scopul acestui studiu a fost de a dezvolta 

o metod  HPLC selectiv i sensibil  pentru 
determinarea rapid  a sulfatului de 
streptomicin i a benzilpenicilinei de potasiu 
în acelea i condi ii cromatografice, simultan, o 
metoda rapida si putin costisitoare de analiza 
a produsului finit Ascomicin-unguent pentru uz 
veterinar. Metoda propus  este rapid , exact , 
reproductibil , specific i robust .  

Aceast  metod  a fost aplicat  pentru 
analiza produsului medicamentos Ascomicin în 
formularea farmaceutica pusa pe pia i 
poate fi folosit  pentru analiza acestui produs 
in momentul punerii pe piata dar se pe 
perioada de valabilitate a acestuia. 
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Nr Denumire substanta Timp 

retentie Arie % Arie Inaltime Rezolutie Rezolutie 
USP 

Factor de 
simetrie 

1 Impuritate B 4.554 5808124 50.15 1146129   1.2 
2 Streptomicina 14.920 711838 6.15 29906 28.8 26.9 1.5 
3 Dihidrostreptomicina 16.055 745225 6.43 31164 1.9 1.8 1.4 
4 Benzilpenicilina de potasiu 22.804 4317017 37.27 174373 10.8 10.3 1.1 

 

Fig. 1. Cromatograma reprezentativa pentru Solutia de testare a sistemului cromatografic la 205 nm 
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  Name Migration 

Time Area % Area Height Resolution USP 
Resolution 

Symmetry 
Factor 

1 Impuritate B 4.554 1109979 57.42 222047   1.2 
2 Benzilpenicilina de potasiu 22.805 823001 42.58 34421 47.9 46.5 1.1 

 

Fig. 2. Cromatograma reprezentativa pentru Testarea Sistemului cromatografic la 225 nm 
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Fig. 3. Cromatograma reprezentativa pentru acidul phenylacetic (impuritate B) 
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Fig. 4. Cromatograma reprezentativa pentru benzylpenicillina potasica 
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Fig. 5. Cromatograma reprezentativa pentru streptomycina sulphat 
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Fig. 6. Cromatograma reprezentativa pentru dihydrostreptomycina sulphat 
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Fig. 7. Cromatograma reprezentativa pentru Solutia standard dozare la 205 nm 
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Fig. 8. Cromatograma reprezentativa pentru  Solutia standard dozare la 225 nm 
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Fig. 9. Cromatograma reprezentativa pentru Solutia standard impuritati inrudite chimic la 205 nm 
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Fig. 10. Cromatograma reprezentativa pentru Solutia standard impuritati inrudite chimic la 225 nm 
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 Denumire substan  Timp migra ie Aria % Aria În ime Rezolu ie Factor Simetrie 
1  3.603 3235 0.03 688  1.0 
2 Impuritate B 3.980 56264 0.46 17525 3.7 2.0 
3 Streptomicin 16.794 50249 0.41 1583 28.3 1.5 
4 Dihidrostreptomicin 18.000      
5 Benzilpenicilina de potasiu 23.703 12037809 98.89 369664 8.2 1.5 
6  35.651 3126 0.03 407 22.5 0.9 
7  40.151 22462 0.18 2015 18.3 2.3 

 

Fig. 11. Cromatograma reprezentativa pentru proba de Dozare / Identificare / substante inrudite chimic / 
produsi de degradare la 225 nm 
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Rezumat 

 
A fost realizat i validat  o metod  de cromatografie lichid  de înalt  performan  simpl , rapid i 
precis  pentru determinarea vitaminei A, vitaminei D3, vitaminei E i alcoolului benzilic într-o solu ie 
injectabil  uleioas . Metoda poate fi utilizat  pentru detectarea i cuantificarea impurit ilor cunoscute i 
necunoscute i degradate în substan e medicamentoase în timpul analizei de rutin  cât i pentru studiile 
de stabilitate în ceea ce prive te capacitatea de separare a produ ilor de degradare. Metoda a fost 
validat  pentru acurate e, precizie, specificitate, robuste e i limite de cuantificare conform Ghidurilor 
ICH. Evaluarea vitaminei A, vitaminei D3, vitaminei E i acoolului benzilic s-a realizat prin sistemul de 
purificare a apei HPLC prin utilizarea sistemul de pompare a gradientului. Condi iile cromatografice 
cuprind o coloan  C18 cu faz  invers  (dimensiunea particulelor de 5 µm, 250 mm×4.6 mm i.d.) cu o faz  
mobil  constând din tetrahidrofuran acetonitril i ap  în elu ie de gradient. Debitul a fost de 0,8 ml/min i 
2,0 ml/min. Curbele standard au fost liniare dep ind intervalul de concentra ie de 16,50 µg/ml pân  la 11 
mg/ ml pentru vitamina A, 10,05 µg/ml la 6,70 mg/ml pentru vitamina E, 0,075 µg/ml la 0,050 mg/ml pentru 
vitamina D3 i 1,25 mg/ml la 5,00 mg/ml pentru alcoolul bezilic. Analizele statistice au ar tat c  metoda a 
fost precis , reproductibil . selectiv , specific i exact  pentru analiza vitaminei A, vitaminei D3, 
vitaminei E, alcoolului benzilic i impurit ilor. 
 

Abstract 
 

A new simple, rapid, accurate and precise high – performance liquid chromatography (HPLC) method for 
determination of vitamin A, vitamin D3, vitamin E and benzyl alcohol in oily injectable solution was 
developed and validated. The method can be used for the detection and quantification of known and 
unknown impurities and degradants in the drug substance during routine analysis and also for stability 
studies in view of its capability to separate degradation products. The method was validated for 
accuracy, precision, specificity, robustness and quantification limits according to ICH Guidelines. The 
estimation  of  vitamin  A,  vitamin  D3, vitamin E and benzyl alcohol was done by Waters HPLC system 
manager using gradient pump system. The chromatographic conditions comprised a reverse-phased C18 
column (5 µm particle size, 250 mm×4.6 mm i.d.) with a mobile phase consisting of tetrahydrofurane, 
acetonitrile and water in gradient elution. The flow rate was 0.8 ml/min and 2.0 ml/min. Standard curves 
were linear over the concentration range of 16.50 µg/ml to 11.00 mg/ml for vitamin A, 10.05 µg/ml to 6.70 
mg/ml for vitamin E, 0.075 µg/ml to 0.050 mg/ml for vitamin D3 and 1.25 mg/ml to 5.00 mg/ml for benzyl 
alcohol. Statistical analyses proved the method was precise, reproducible, selective, specific and 
accurate for analysis of vitamin A, vitamin D3, vitamin E, benzyl alcohol and impurities. 

 



Neagu et al.                                                                                                                                         Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                     Vol. 9(1). Mai - Iunie 2015 
 

85 

1. Introducere 
 
Vitaminele sunt micronutrien i esen iali 

necesari organismului în cantit i mici cu roluri 
specifice în men inerea func ion rii normale la 
nivel celular, în cre tere i dezvoltare. 
Vitaminele utilizate în metod  (vitamina A, 
vitamina D3 i vitamina E) sunt vitamine 
liposolubile, ceea ce înseamn  c  sunt re inute 
în esutul adipos dup  ce organismul î i 
utilizeaz  necesarul.  

Aceasta poate duce la o acumulare a 
vitaminelor liposolubile în organism dac  se 
realizeaz  un aport medicamentos crescut. 
Vitaminele liposolubile re inute în organism 
duc la hipervitaminoz , o afec iune cu poten ial 
periculos. Acest lucru nu se întâmpl i în 
cazul vitaminelor hidrosolubile, excesul fiind 
eliminat rapid prin urin .  

Analiza cantitativ  a compozi iei 
multivitaminelor r mâne o provocare pentru 
chimi tii analitici. Una dintre dificult ile de 
baz  este legat  de natura înalt reactiv  a 
vitaminelor i izolarea cantitativ  a fiec rei 
componente [1].  

Procedura analitic  de evaluare a 
vitaminelor este foarte laborioas i de durat  
[2-6].  

S-a estimat o durat  de câteva luni pentru 
determinarea lipo/hidro solubilit ii vitaminelor 
prin metoda cromatografic  [7,8].  

Nu se cunoa te o metod  de HPLC care 
 permit  separarea, testarea i determinarea 

purit ii vitaminelor A, D3, E i alcoolului 
benzilic dintr-o solu ie injectabil  uleioas  pe 
determinare cromatografic .  

Exist  probleme în realizarea metodei de 
separare a alcoolului benzilic din fenol i 
timpul îndelungat de elu ie pentru vitamin A.  

Vitamina A este separat  în mod uzual pe 
coloan  cromatografic  cu faz  normal , 
deoarece este liposolubil , dar prin utilizarea 
tetrahidrofuranului în compozi ia fazei mobile, 
separarea fiind posibil  pe coloan  cu faz  
invers .  

Fenolul i alcoolul benzilic au fost separa i 
prin utilizarea unei faze mobile constând din 
ap i acetonitril (50:50) care permit o 
rezolu ie mai mare de 1,5 între ei.  

Metoda a fost validat  pentru acurate e, 
precizie, specificitate, robuste e i 
cuantificarea limitelor conform Ghidurilor ICH 
[9, 10]. 

Scopul cercet rii este de a realiza o 
metod  precis , specific i reproductibil  
pentru determinarea vitaminei A, vitaminei D3, 
vitaminei E i alcoolului benzilic în acelea i 
condi ii cromatografice. 
 

2. Materiale i Metode 
 

2.1. Substan e chimice i reagen i 
Vitamina A a fost ob inut  din USP, 

vitamina D3, vitamina E i alcoolul benzilic au 
fost ob inute din EDQM. Acetonitrilul, n-
hexanul i tetrahidroxifuranul, reagen i, au fost 
ob inu i de la Merck. S-a utilizat de asemenea 
apa purificat .  

 
2.2. Aparatur  
Aparatura utilizat  a fost Modulul de 

separare Waters HPLC 2695 de tip 
autoinjector i detectorul Waters PDA 2696. 
Coloana utilizat  a fost Thermo BDS Hypersyl 
– C18, mm x 4.6 mm, dimensiune particule 5 
µm. 

 
2.3. Condi ii cromatografice  
Separarea cromatografic  s-a realizat la 

250C pe o coloan  cu faz  invers  prin 
utilizarea unei faze mobile format  din 
solventul A (tetrahidroxifuran), solventul B 
(acetonitril) i solventul C (apa).  

Elu ia gradientului s-a realizat treptat de la 
0 la 5 minute 50% B i 50% C; 5-15 minute 
100% B, 15-28 minute 25% A i 75% B; 28-35 
minute 50% B i 50% C.  

Debitul a fost p strat la 0,8 ml/min de la 0-
5 minute i 28-30 minute i 2,0 ml/min de la 5-
28 minute iar detec ia s-a realizat la 285 nm 
pentru vitamina E i substan ele înrudite i 325 
nm pentru vitamina A i substan ele înrudite.  

Volumul de injectare a fost de 1 µl pentru 
standardele i probele de vitamina A i 50 µl 
pentru standardele i probele de vitamina E, 
vitamin D3 i alcool benzilic.  
 

2.4. Validarea Metodei  
Parametrii studia i pentru validarea 

metodei au fost limita de detec ie (LDD), limita 
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de cuantificare (LDC), liniaritatea, acurate ea, 
precizia, repetabilitatea, robuste ea i 
specificitatea. LDC a fost definit drept 
concentra ia minim  care poate fi determinat  
cu acurate e i precizie acceptabile. LDD i 
LDC au fost realizate cu un r spuns de la 
semnal la zgomot.  

Liniaritatea a fost apreciat  prin curba de 
calibrare. Pentru realizarea curbei de calibrare, 
s-au preparat cinci solu ii standard de calibrare 
iar cinci solu ii standard de calibrare au fost 
utilizate în determinarea purit ii.  

Precizia i repetabilitatea au fost estimate 
prin testarea a ase probe replic  în ziua 1 i 
2.  

Acurate ea a fost evaluat  prin aprecierea 
substan ei recuperate.  

Specificitatea s-a apreciat prin for a de 
degradare a probei. Probele au fost supuse 
degrad rii acide i bazice, degrad rii termice 
i cu peroxid de hidrogen.  

 
Prepararea Solu iei  
Prepararea standard: O solu ie standard 

pentru testarea vitaminei A, vitaminei E i 
vitaminei D3 s-a realizat cu acurate e prin 
transferul a 55,0 mg vitamina A RS, 33,5 mg 
vitamin E RS, 25,0 mg alcool benzilic i 1 ml 
vitamina D3  solu ie stoc standard hexan.  

O solu ie standard a fost preg tit  pentru 
testarea purit ii pentru a ajunge la o 
concentra ie final  de 55,0 ppm vitamina A, 
33,5 ppm vitamina E i 0,25 ppm vitamina D3.   

 
Preg tirea probei: Solu ia de testare s-a 

realizat prin trasferul cu acurate e a 1,0 ml 
solu ie uleioas  cu ajutorul unei seringi într-un 
recipient gradat. A fost adus  la volum cu 
hexan.  

 
Rezultate i discu ii 

 
LDD i LDC: au fost determinate Limita 

de detec ie i Limita de cuantificare. 
Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 1. 
Tabel 1  

Rezultatele LDD i LDC 
 

Vitamina LDD LDC 
Vitamina A 0,160 µg/ml 0,533 µg/ml 

Vitamina D3 0,0006 µg/ml 0,0021 µg/ml 
Vitamina E 0,090 µg/ml 0,301 µg/ml 

Liniaritate: Metoda s-a dovedit a fi liniar  
pentru intervalul de concentra ii descris.  

Când zonele medii de vârf au fost 
reprezentate grafic fa  de nivelul de 
concentra ie, s-au ob inut coeficien i de 
corela ie bun  (r2).  

Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 2. 
 

Tabel 2  
Coeficien ii de corela ie pentru cei doi compu i 

 

Vitamina / 
componenta 

Coeficien i de corela ie r2 
Test  

(Prob , Analiz ) 
Substan e 

asem toare 
Vitamina A 0,9994 0,9993 

Vitamina D3 0,9996 0,9994 
Vitamina E 0,9995 0,9999 

Alcool benzilic 0,9997 0,9998 
 
Acurate ea: Metoda actual  este valid i 

exact .  
Acurate ea a fost evaluat  prin 

determinarea recuper rii. Precizia metodei a 
fost determinat  prin amestecarea unui etalon 
de vitamina A, vitamina D3, vitamina E i 
alcool benzilic în placebo la diferite nivele de 
concentra ie: 80, 100 i 120% a concentra iei 
int  a fiec ruia dintre compu ii pentru puritate 
i analiz .  

Recuperarea absolut  a fost determinat  
în trei exemplare prin compara ia direct  a 
zonei de vârf a standardului fa  de cel al 
probei. Datele au fost analizate statistic prin 
calcularea RSD.  

Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 3. 
 
Tabelul 3  

Rezultatele de acurate e 
 

Vitamina / 
componenta 

Recuperare (%) 
Test  

(Prob , Analiz ) 
Substan e 

asem toare 
Vitamina A 95,0-101,7 95,2-104,3 

Vitamina D3 99,1-102,6 97,4-102,8 
Vitamina E 96,3-101,5 97,6-100,6 

Alcool benzilic 97,9-100,5 - 
 

Precizia: Precizia a fost evaluat  în 
func ie de repetabilitatea aplic rii i m surarea 
datelor.  

Cu scopul de a evalua capacitatea 
metodei de a produce rezultate similare pentru 
teste repetitive pentru concentra ii nominale, 
ase probe individuale de vitamina A, vitamina 

D3, vitamina E i alcool benzilic au fost testate 
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separat. Acesta a ar tat abateri standard 
relative mici pentru cei patru compu i. Precizia 
intermediar  a metodei a fost efectuat  în 
ase e antioane diferite de un alt analist 

(laborant), în dou  zile diferite.  
Valoarea RSD este sub 2% pentru cei doi 

compu i; precizia intermediar  a metodei este 
stabilit . Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 
4. 
Tabelul 4  

Rezultatele de precizie 
 

Vitamina / 
componenta 

Repetabilitate 
% RSD 

Precizia 
intermediar  

% RSD 
Vitamina A 1,6 0,2 
Vitamina D3 1,4 0,4 
Vitamina E 0,7 0,8 
Alcool benzilic 1,1 0,9 

 

Specificitate: Specificitatea metodei a 
fost stabilit  prin analiza probelor îmbog ite / 
contaminate în condi ii de stres.  

Specificitatea a fost investigat  pentru a 
demonstra c  nu exist  nicio interferen  între 
excipien i, ingredien i activi i compu i de 
degradare care pot fi prezen i în probe.  

Probele în condi ii de stres sunt evaluate 
în raport cu proba de control cu privire la 
testare i degradare (%). 

Prezen a altor ingrediente din formul ri nu 
a cauzat nicio interferen  cu vitamina A, 
vitamina D3 i vitamina E.  

 
Robuste ea: Robuste ea metodei a fost 

determinat  prin analiza acelora i standarde în 
condi ii normale de func ionare i, de 
asemenea, prin schimbarea unor condi ii 
analitice cum ar fi lungimea de und  de 
detec ie, compozi ia fazei mobile i debitul.  

Rezultatele ob inute au ar tat c  metoda 
este robust .  

Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 5. 
 

 

AU

-0.010

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

Minutes
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00

2.
15

1

13
.3

78

14
.8

25
15

.0
09

15
.4

13
15

.8
95

15
.9

21
16

.7
30

16
.8

86
17

.3
17

17
.5

24
18

.4
29

18
.8

77
19

.3
87

19
.5

41
19

.7
17

20
.1

59
20

.2
83

20
.9

10
21

.1
13

21
.3

43
21

.6
00

21
.7

50
22

.0
11

22
.5

39
22

.9
57

23
.1

34 23
.7

67
23

.9
47

V
ita

m
in

a 
A

 - 
24

.2
96

24
.8

52 25
.4

31

 
Fig. 1 Cromatograma probei expuse la acid 

 
Tabelul 5  

Parametrii de robuste e si rezolutie 
 

Parametrii Varia ia 
Rezolu ie 

Între alcool 
benzilic i fenol 

Între vitamina D3 + 
provitamina D3 i vitamina E 

Solvent apos în compozi ia fazei 
mobile a elu iei izocratice 

+10% (55 : 45) 2,6 1,7 
-10% (45: 55) 1,7 1,9 

Debitul metodei HPLC +0,2 ml/min (1.0 ml/min) 2,1 1,9 
-0,2 ml/min (0.6 ml/min) 2,1 1,8 

Schimbarea lungimii de und  + 2 nm (267 nm) 1,7 2,1 
- 2 nm (263 nm) 1,7 2,1 

 
Concluzii 
 
Scopul acestui studiu a fost acela de a 

dezvolta o metod  HPLC selectiv i sensibil  
pentru detectarea rapid  a vitaminei A, 

vitaminei D3, vitaminei E i alcoolului benzilic 
în acelea i condi ii cromatografice. Metoda 
propus  s-a dovedit a fi rapid , precis , 
repetabil , specific i robust . Aceast  
metod  a fost aplicat  pentru analiza 
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produsului medicamentos în formul ri 
comerciale i ar putea fi utilizat  pentru analiza 
de rutin  a produsului medicamentos. 
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Procedure: Methodology, International 
Conference on Harmonization. Geneva, 
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Instruc iuni pentru Autori                                                                                                                  Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                       Vol. 9(1). Mai-Iunie 2015 

89 

 
 

 

 Instructiuni pentru autori 

 



Instruc iuni pentru Autori                                                                                                                  Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                       Vol. 9(1). Mai-Iunie 2015 

90 

Instruc iuni pentru autori 
 
Revista Medicamentul veterinar / Veterinary 
Drug (Med. Vet./Vet. Drug) este publica ia 
oficial  a Asocia iei Na ionale a Fabrican ilor de 
Produse de Uz Veterinar din România 
(ANFPUVR) cu apari ie semestrial  în lunile Mai 
– Iunie i Decembrie. 
 

Sunt a teptate spre publicare lucr ri din domenii 
conexe topicului acestei reviste, care s  fie 
asimilabile urm toarelor: 
 

a.  Articole tiin ifice originale care s  prezinte 
rezultate originale ale cercet rii fundamentale ale 
medicamentului sau conexe; extindere 4-10 
pagini; rezumat, în englez , 200-300 cuvinte; 3-6 
cuvinte cheie; minim 10 referin e bibliografice. 
 

b. Sinteze, extindere maximum 20 pagini, 
rezumat, în englez , 200-300 cuvinte; 3-6 
cuvinte cheie; referin e bibliografice conexe. 
 

c. Rapoarte de caz, care s  prezinte rezultate 
originale ale practicii terapeutice; extindere 2-3 
pagini; rezumat, în englez , 100-200 cuvinte; 3-5 
cuvinte cheie; 6-10 referin e bibliografice,  
 

d. Comunic ri scurte, în care se poate face 
prezentarea unor rezultate par iale sau scurte 
observa ii punctuale din cadrul fazelor cercet rii 
tiin ifice sau a practicii curente veterinare, opinii 
tiin ifice etc, extindere 1-3 pagini; rezumat, în 

englez , 100-200 cuvinte; 3-5 cuvinte cheie; f  
referin e bibliografice sau, excep ional, doar una 
- dou  titluri strict legate de tematic . 
 

e. Traduceri din literatura de specialitate, 
extindere 1-2 pagini; 3-5 cuvinte cheie; referin e 
bibliografice. 
 

f. Anun uri i reclame, din domeniile conexe 
(apari ii editoriale, evenimente, prezent ri 
produse noi, agenda manifest rilor asocia iei 
etc). 
 

Structura editorial i acoperirea tematic  a 
publica iei 

 

1. Legisla ia medicamentului veterinar, 
2. Marketingul medicamentului veterinar, 
3. Biotehnologia medicamentului, 
4. Cercetarea medicamentului  
5. Terapeutic  veterinar  
6. Varia  
 

În vederea public rii i evalu rii prezentarea 
lucr rilor c tre secretariatul tiin ific se poate 
face personal, prin po  pe adresa: Dr. Romeo 
Teodor Cristina (F.M.V. Timi oara, Calea 
Aradului 119, 300645, tel. 0256277140, fax. 
0256277140, sau cel mai simplu ca fi ier 
ata at, la adresa: rtcristina@yahoo.com  
Lucr rile vor fi supuse analizei peer-rewiew de 

tre Comitetul tiin ific al revistei care are 
secretariat zonale, cu notificarea autorilor (în 
cazul lucr rilor acceptate în forma final  pentru 
publicare sau pentru scurte corecturi care se 
impun). Refuzarea unei lucr ri de la publicare 
nu este obligatoriu notificat  autorului.  
 

Disclaimer: 
Întreaga responsabilitate privind 
autenticitatea, exactitatea i onestitatea 
datelor în materialele prezentate spre 
publicare revine exclusiv autorilor ! 

 
Copyright© 

 

Legea Copyright-ului impune ca autorii s  
semneze un formular tipizat Copyright, prin care 
ace tia transfer  c tre revist , reprezentat  de 
Editorul ef, dreptul de publicare al materialului 
trimis. Autorii lucr rilor acceptate la publicare vor 
primi din partea editorului ef un formular foarte 
simplu în format Word, care va trebui completat, 
semnat i retrimis acestuia. La fel vor primi 
formulare i peer-review-erii.  
 

Dup  publicare, autorii vor putea folosi 
întotdeauna i oriunde, f  nici un fel de 
notificare sau permisiune prealabil  articolul 
propriu (mai pu in publicarea în aceea i form ), 
în conformitate cu deontologia redact rii 
lucr rilor tiin ifice, dar cu citarea ca surs  
primar  de publicare a revistei: Medicamentul 
veterinar / Veterinary drug 

 

Instruc iuni de redactare a lucr rilor 
tiin ifice originale: 

 
 

Num r pagini: în conformitate cu tipul de articol, 
Lucr rile: redactate în limba român i/sau 
englez , obligatoriu în cazul lucr rilor originale! 
Rezumatul: obligatoriu în român i englez ,  
font 9 arial 
Format pagin : tip pagina: A4 (29,7 x 21cm), 
Oglinda paginii: în cm  
top -2,45;  
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left -2,45;  
right -2,45;  
bottom -2,45;  
gutter-0, 
Header/Footer: 1,3 cm., 
Paginare:  centru – jos, 
Fonturi:   Arial, cu diacriticele limbii române:  
,â, î, , , , Â, Î, , 

Tabs-uri:  0,7 cm. 
 

 

1. Titlul lucr rii: majuscule, bold, centrat, 12 pt., 
bilingv, mai întâi în limba român , apoi în englez . 
 

2. Autorii:  centrat 10 pt., bold, întâi prenumele, 
apoi numele de familie. Penumele b rba ilor - numai 
ini iala, prenumele femeilor – în întregime. 
Institu ia (sub autori imediat) de care apar ine fiecare 
autor (f  prescurtari), centrat, 9 p. 
- când autorii apar in mai multor institu ii se marcheaz  
fiecare autor la sfâr itul numelui, cu un num r 
corespunz tor (ca exponent), fiecare num r va fi 
asociat unei institu ii.  
Exemplu:   

 
STUDIUL EFICIEN EI UNOR 
PRODUSE QUINOLONICE 

 
STUDIES ON SOME QUINOLONES 

EFFICACY 
 

R.T. Cristina1, Eugenia Dumitrescu1,  
V. Teu dea2 

 

1Facultatea de Medicin  Veterinar  Timi oara,  
2Facultatea de Medicin  Veterinar  Bucure ti 

 

3. Cuvinte cheie: aliniat stânga sus la un tab, 9 pt., 
nebolduit, italic, blingv, în limba român , apoi în 
limba englez , cât mai concis i într-o ordine logic . 
 

Exemplu: 
   Cuvinte cheie: quinolone, eficacitate, farmacodinamie 
    Key words: quinolones, eficacy, pharmacodinamy 
 

 

4. Rezumatul obligatoriu atât în limba engleza, (cu 
titlul: Abstract), cât i în limba român  – bold, 9 p., 
centrat.  
- con inutul rezumatului, conform tip de articol, 9 pt., 
aliniat stânga – dreapta (justify) 
  

5. Introducere – dac  se impune, f  titlu, aliniat 
stânga – dreapta (justify), 10,5 p.  
 

6. Subtitlurile lucr rii: 
Material i metod , Rezultate i discu ii, Concluzii 
 

Toate aceste subtitluri: cu majuscule, bold, centrat, 
11 p., numerotate. Corpul textului lucr rii: 10,5p., 
aliniat stânga–dreapta (justify).3 
 

7. Mul umirile (Acknowledgements), dac  este cazul, 
normal, centrat, italic, 10 p. 
- pot fi inscrise mul umiri la adresa unei anumite 
persoane, sponzor, sau se poate folosi formularea de 

tipul: „Lucrarea a fost realizat  pe baza grantului nr..... 
ob inut de c tre.... din partea ... etc.” 
8. Bibliografia: cu majuscule, bold, centrat, 10 p.: 
Con inutul: aliniat stânga – dreapta justify bold, 9 p., 
Redactarea bibliografiei se face în ordinea strict 
alfabetic  a primului autor. Se vor scrie: 
- num rul curent; 
- autorii (bold):  
- primul autor -numele, apoi prenumele, apoi ceilal i 
autori.  
- la b rba i, doar ini iala prenumelui, 
- la femei, prenumele întreg; 
- anul în paranteze drepte, 
- denumirea publica iei citate, preferabil în întregime 
sau folosind prescurt rile consacrate în literatur , 
- pentru reviste: autor(i), anul apari iei denumirea 
articolului (normal), urmat de denumirea revistei 
(italic), volumul (cu bold), num rul (in paranteza [..]), 
paginile (normal); 
- pentru c i: autor(i), anul apari iei, denumirea c ii, 
capitolului, edi ie, editur , ora , (toate normal); 
- pentru teze: autor, anul apari iei, denumirea tezei, 
universitatea unde a fost sus inut , localitatea, (toate 
normal).  
- citarea autorilor, în ordinea din lucrare. 
- în cazul lucr rilor scrise cu litere slave, arabe, 
asiatice etc. va fi efectuat  transcrierea în alfabetul 
arab. 
 

   Exemple: 
a. pentru c i: 
Cristina R.T. (2006). Introducere în farmacologia i 
terapia veterinara. Ed. Solness, Timi oara. 
b. Lucr ri tiin ifice: 
Cernea, M., Cozma, V., Cristina Cernea, Sas, C., 
Anca M rculescu, (2004). Testarea in vitro a 
rezisten ei cyathostomelor la albendazol. Lucr. t., 
Med. Vet. Timi oara, 37, 357-360. 
c. Lucr rile unor congrese sau organiza ii: 
*** FEDESA (2000) – Antibiotics for animals. A 
FEDESA perspective on antibiotics, Animal Health and 
the Resistance Debate, vol. February: 6; 
*** EMEA Committee for Veterinary Medicinal 
Products – Doxycycline hyclate, Summary report (1), 
EMEA/MRL/270 /97- Final June 1997. 
d. site-uri web 
www.noahcompendium.co.uk  
J. Antimicrob. Chemother.(2003)  
www.jac.oupjournals.org/cgi/content/abstract/dkh007v1 
 

   Citarea autorilor sau a lucr rilor în text: 
- autorii vor fi citati in text intre paranteze simple, 
numele autorului fiind urmat de anul aparitiei lucr rii.  
- ex.: (Pa tea, 1990)[..]. 
- dac  sunt doi autori, vor fi cita i ambii: ex. (Teu dea 
i Mitr nescu, 1999)[..]. 

- dac  sunt mai mul i de doi: ex. (Taylor i col., 2004). 
- dac  se face referire la un autor, care la rândul lui 
este citat de c tre alt autor: (Trif i col. cit. de Oros, 
2006)[..]. 
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- verifica i ca to i autorii din bibliografie s  fie cita i în 
text i viceversa, to i autorii din text s  apar  la 
bibliografie.  
- citarea lucr rilor se face înscriind num rul de ordine 
al lucr rii (lucr rilor) în paranteze drepte, de regula, la 
sfâr itul frazei.   ex.:„Aceste aspecte au fost relevate 
de numero i autori din literatura de specialitate [1, 3, 
15, 33]”. 
 

Italicele: se scriu obligatoriu cu italice:  
- cuvintele în limba latin : ad libitum, in vitro, in vivo, et 
al., per se, ad hoc, inter alia, inter se etc.  
- denumirile stiin ifice ale speciilor: Haemonchus 
contortus, Brachyspira spp., Datura stramonium, 
Candida albicans etc.   
- constante i necunoscute matematice, 
- prima folosire în text a unui termen special, 
- denumirile anatomice în limba latina: mu chiul 
latissimus dorsi, osul humerus, vena cava caudalis. 
nu se scriu obligatoriu cu italice: corpus luteum, via, 
N.B., i.m., i.v., s.c., post mortem, post partum etc.; 
 

Liniu a de unire: 
- nu se recomand  desp irea în silabe la cap tul 
rândului, ci scrierea cuvântului întreg.  
- poate fi utilizat  dup  prefixe: anti-estrogenic, pre-
tratament, non-activ, post-partum, 
 

Nerecomandabil 
- nu se admite limbajul echivoc, ne tiin ific i imprecis. 
- nu sunt recomandate expresii ca: „Un bine cunoscut 
cercet tor ...”„de la 10 la 12 ore” etc. 
 

Parantezele:  
-  se  pot  utiliza  toate  cele  trei  tipuri,  f  s  existe  o  
regul  general . 
 

Se scriu cu majuscul : 
- toate denumirile tiintifice ale speciilor, numele 
claselor, ordinelor i familiilor (bacteriene, virale, 
parazitare etc). 
- numele proprii ale persoanelor, institu iilor,  
- abrevierile. 
- numele bolilor nu vor fi capitalizate. 
 

Numeralele: 
- se folosesc litere pentru numeralele de la unu la 
nou  (ex.: doi, cinci, apte) i cifre peste nou  (ex.: 10, 
11, 231 etc.); 
- separarea zecimalelor: prin virgula în cazul redact rii 
în limba roman i prin punct, în cazul limbii engleze; 
- pentru numerele mari din text se vor adopta formul ri 
cât mai scurte, ex.: 10.000.000 / 107; 
- pentru înmul ire se foloseste semnul x; ex. 129 x 
236, 
- pentru împ ire, semnul  /. Exemplu: 129/236. 
 

Unit ile de m sur :  
- se vor exprima conform standardelor intena ionale 
agreate i utilizate în literatura de specialitate. 
- exprimarea concentra iei i a compozi iei: se prefer  
exprimarea în moli (M sau mM) sau echivalen i (Eq 
sau mEq) (cu excep iile legate de procentul de 

mortalitate, exprimarea procentual  (%) a solu iilor sau 
alte valori simple care se preteaz  la aceast  form  de 
prezentare fiind folosit  recomandabil în aceste 
situa ii). 
 

Simbolurile: 
- conform standardelor matematice: ex. >,< ,=,±, , , 
, , , ,  etc.  

- semnele statistice: ex. *P<0,05,**P>0,01,***P<0,001 
etc. 
 

Abrevierile:  
- vor fi cele standard ex: FSH, LH, ACTH, DNA, RNA, 
approx., I.U.- interna ional units; vs – versus etc. 
 

Redactarea tabelelor: 
- tabelele vor fi concepute astfel încât s  ocupe toat  

imea oglinzii paginii, f  s  o dep easc .  
- dac  un tabel trece pe pagina urm toare, el va fi 
precedat de o linie care s  cuprind  repetarea 
cap tului de tabel sau daca este de mari dimensiuni, 
acesta va fi inserat f  cap de tabel pe fiecare 
pagin . 
- corpul de liter  la tabele poate fi de 8 sau 9.  
- numerotarea tabelelor se face aliniat dreapta, 
italic,astfel:    Tabelul 1 
- titlul tabelului va fi redactat în limba roman i în 
limba englez , bold, centrat.  
- numerotarea i titlul tabelelor vor fi redactate cu 
corpul de litera 10. 
- textul tabelului, în interiorul acestuia, va fi redactat de 
asemenea bilingv. 
- titlurile tabelelor s  fie suficient de detaliate i f  
prescurt ri.  
- tabelele (ca i figurile) vor fi obligatoriu citate în text 
i comentate.  

- dac  exist  tabele care con in note, acestea, ca i 
legenda, se vor scrie imediat sub tabel. 
 

Materialul ilustrativ: 
- este reprezenat de figuri (no iunea incluzând 
fotografii, desene, scheme, grafice etc.).  
- toate figurile vor fi prezentate în alb-negru sau color, 
cu un contrast cât mai bun.  
- dimensiunea acestora s  nu dep easc  ¼ din 

imea oglinzii paginii. 
- numerotarea figurilor se face centrat, sub figur , cu 
bold:                          Fig. 1.  
- titlul, urmeaz  dup  numerotare, simplu, centrat, 10 
pt., adnot rile din cadrul figurilor se vor face cu corpul 
liter  8. 
- numerotarea i textul figurilor vor fi redactate în limba 
român .  
- toate figurile vor fi citate în text ( i comentate). 
 

Notele de subsol (footnotes) 
- acestea se vor marca cu cifre, m rimea fontului 8. 
- notele de pe o pagina trebuie s  se reg seasc  în 
subsolul paginii respective. 

Head Editor 
Prof. dr. Romeo T. Cristina 
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