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Doar în scop didactic!



Obiectivele cursului

De a întelege:
•Modul de acţiune,
•Funcţii și particularităţi ale aparatului digestiv la animale

De a cunoaste:
•Factori determinanţi ai afectului digestiv
•Tipuri de afecţiuni ale aparatului digestiv
•Grupe de medicamente utilizate

Nota:
Datorită parcimoniei spaţiului acestei prezentări se va insista doar pe principalele entităţi
responsabile de afectul digestiv



Scurte rememorări 
anatomo-histo-fiziologice



Adaptările filogenetice ale aparatului digestiv la animale
au condus la diversificarea tipurilor de aparat digestiv.

Principalele adaptări sunt:

1). Sistemele digestive 
2). Dentiţia
3). Canalele alimentare

a. Erbivorele: 
intestine lungi cu populaţii mari de bacterii digestoare a celulozei.
b. Rumegătoarele: 
camere de fermentare populate cu simbionţi.

c. Carnivorele: 
tract digestiv scurt ce produce enzime digestive cu acţiune rapidă.



Sursa: 
http://www.biokids.umich.edu/collections/contributors/Grzimek_mammals/structure_function/v12_id3_con_mammteeth/medium.jpg

Dentiţia



Sursa:
http://heiferinyourtank.typepad.com/.a/6a00e55215cf5b88330153909620b8970b-pi

Specia
Nr.

dinţi
Tip 

digestie
Digeră
fibre?

Vacă 32 Rumegător Da

Cal 36-44 Monogastric
& cecuri Da

Porc 44 Monogastric Nu

Oaie 32 Rumegător Da

Cămilă 34 Pseudo(?)
Rumegător Nu

Iepure 28 Monogastric
& cecuri Da

Om 32 Monogastric Nu

Dentiţie vs. Digestie



Tipuri de 
tract G.I.

Sursa: 
http://images.slideplayer.com/15/4687656/slides/slide_2.jpg



Surse:
http://www.merckvetmanual.com/pethealth/print/dog_disorders_and_diseases/
digestive_disorders_of_dogs/introduction_to_digestive_disorders_of_dogs.html
http://thepetbeastro.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/10/Cat-
Digestive-System.jpg/
http://images.slideplayer.com/15/4687656/slides/slide_4.jpg



Sursa:
https://www.blinklearning.com/Cursos/c474459_c20211859
__Vital_functions_in_animals.php

Sursa:
http://www.merckvetmanual.com/pethealth/horse_disorders_and_diseases/digestive
_disorders_of_horses/introduction_to_digestive_disorders_of_horses.html



Sursa:
http://simplefeeder.com/wp-content/uploads/oa1.jpg

Digestie
enzimatică

Stomac 8-15 L. 8%
Duoden
Jejun
Ileon

21m
86 L.

30%

Digestie
microbiană

Cecum 1,2 m/28-36 L 15%
Colon 3-3,6 m/86 L 38%
Micul colon 3-3,6 m/16 L 9%

Total 100%
Sursa:
http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/horses/facts/info_digest.htm



Sursa: 
http://www.nutrenaworld.com/wcm/groups/public/@canweb/@nutrena/
@all/documents/image/na3039210.jpg

Sursa:
http://thegoatguide.com/wp-content/uploads/2015/02/Goat-Rumen.png



Sursa: 
http://www.ziraatfakultesi.net/wp-content/uploads/2015/07/Primer-timpani-300x261.png

Reticulum =  5%
Abomasum =  8%
Omasum =  7%
Rumen = 80%
Total = 100%



Prestomacele
• pluristratificate, pavimentoase și aglandulare,

Funcţia principală
• barieră protectivă și prin ea se absorb acizii grași volatili.

Microflora rumino-reticulară
• responsabila pt. digestie și fermentaţia celulozei.



Cele mai frecvente afecţiuni ale prestomacelor
sunt:

• modificări de motilitate,

• dezechilibre ale microflorei rumino-reticulare,

• modificări ale de pH:

- afectează integritatea mucoasei prestomacelor,
- duc la acumularea de gaze.

Sursa: 
http://www.biology-questions-and-answers.com/digestion-system.html



Digestia
descompunerea unor 
molecule organice 
mari:
• carbohidraţi, 
• proteine și 
• grăsimi

în structuri mai mici:
• glucoză, 
• acizi grași, 
• glicerol,
• aminoacizi.

Sursa:
https://classconnection.s3.amazonaws.com/844/flashcards/2451844/png/stomach
-13E6D9985155E8F6C22.png



Vezica biliară: 
• stochează și reciclează excesul bilei din intestinul subţire

Pancreasul:
• secretă enzime digestive în intestinul subţire pt. a definitiva digestia 
chimică furajelor

Intestinul subţire:
• maximizează digestia furajelor și absorbţia nutrienţilor

Intestinul gros:
• absoarbe apa și conţine bacterii simbiotice ce ajută la eliminarea 
metaboliţilor



Digestia

• sub acţiunea enzimelor, florei și secreţiilor intestinale ingesta e
descompusă în particule absorbabile, iar restul este excretat.

• pe suprafaţa intestinului există creste intestinale pe care sunt
poziţionaţi vilii,

• fiecare vil intestinal e format din numeroase enterocite care prezintă
la marginea liberă microvili.

• deteriorarea oricăreia dintre structurile amintite poate duce la
disfuncţii intestinale, cel mai adesea urmat de diaree.



Sursa:
http://www.daviddarling.info/images/small_intestine_cross-section.jpg

Structura 
intestinului –
Absorbţia



Stem intestinale
(Auxiliare)

Paneth

Amplificatoare de 
tranzit 
(mezenchimale)

Caliciforme

Entero-endocrine 
(cromargentafine)

Enterocite

Tipuri de celule

Sursa:
http://allergiesandyourgut.com/wp-
content/uploads/2016/01/LP120ICIL
046ICcfbcWhiteas0thn12r12rw2rc666
666vs1d20150128T210652.png



Intestinul prezintă 6 tipuri de celule intestinale cu
importanţă fiziopatologică:

1) Enterocitele
- prezintă microvili la polul luminal al celulei.
- glicocalixul de la suprafaţa lor conţine enzime digestive și pt. absorbţie.
- turn overul enterocitelor e cel mai rapid din tot organismul, de ex. la

purcei nou-născuţi = 7-10 zile, iar la vârsta de 21 de zile = 2-3 zile.

2) Celulele auxiliare
- nu au capacitate digestivă,
- acţionează ca receptori pt. IgA și IgM
- sunt considerate sursă de ioni de clor.
3) Celulele caliciforme
- rol de a secreta mucus.



4). Celulele Paneth
- rol secretor și de fagocitoză. Produc criptidină și lizină.
- au acţiune toxică asupra bacteriilor.

5). Celulele cromargentafine
- produc serotonină, catecolamine, gastrină, somatostatină, colecistokinină,

entero-glucagon etc.

6). Celulele M (mezenchimale)
- rol în transportul antigenilor spre ţesutul limfoid.
- pot fi porţi de intrare pt. Patogeni: Salmonella, Yersinia, Rhodococcus, BVD...
- numărul lor crește în cazul expunerii la antigeni!



Digestibilitate VS. 
Biodisponibilitate

Sursa:
http://image.slidesharecdn.com/140916lemanfeedingdisescobar-141205131750-conversion-
gate01/95/dr-jeffrey-escobar-does-immune-activation-alter-growth-potential-and-nutrient-
digestibility-23-638.jpg?cb=1417785527



Sursa:
http://hcp.yakult.co.uk/files/9913/4504/0375/Microbiota.jpg

Populaţiile bacteriene 
ce populează spaţiul 
digestiv



Sursa:
http://www.elsevier.es/ficheros/
publicaciones/03010546/0000004
200000001/v1_201402140100/S03
01054613001560/v1_20140214010
0/en/main.assets/gr1.jpeg



Afectul digestiv & 

Mecanismele de apărare



Microbiota sănătoasă  VS.      Microbiota disbiotică

Ficat

Deconjugarea acizilor biliari Dezvoltarea atopiei

Insulino-rezistenţa Dezvoltarea diabetului

Metabolizarea lipidelor Obezitate 

Intestin
Integritatea epiteliului tractului G.I. Joncţiunile (Tight) neetanșe 

Homeostazia mucoaselor Cripte intestinale înguste

Status imunitar bun Număr crescut de celule caliciforme

Inhibiţia activării proteinelor NF-kB Plăci Peyer anormale

Producţia proteinelor Reg III (Reg3G) Lamina propria mai subţire

Producţia de metaboliţi antiinflamatori Profilul al citokinelor alterat

Rezistenţă la colonizare Mult mai puţine celule în centrul germinal

Răspunsuri imune alterate



Sursa:

http://www.ufrgs.br/imunovet/molecular_immunology/gut_immunity2.gif

Modificările
inţiale în starea 
de boala intestinală



Sursa: 
http://dmm.biologists.org/content/dmm/4/1/21/F2.large.jpg?download=true 

Modificările histologice iniţiale 
în starea de boala intestinală
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Sursa:

http://physrev.physiology.org/content/physrev/90/3/859/F8.large.jpg?

download=true 

Sursa:
http://www.nature.com/nm/journal/v12/n12/image
s/nm1206-1351-F1.gifCe este SIBO 

și ce rol are în afectul G.I.?



Flora bacteriană 

nepatogenă
acţionează 
competitiv cu cea 

patogenă pentru 
substrat și modifică 
pH-ul gastric.Sursa: 

http://www.nature.com/nri/journal/v10
/n10/images/nri2850-f4.jpg



Sursa:
http://physrev.physiology.org/content/physrev/90/3/859/F4.large.jpg

Patogeneză 
& 

Pathotipuri 
principale



Sursa:
http://www.frontiersin.org/files/Articles/32484/fimmu
-03-00310-HTML/image_m/fimmu-03-00310-g001.jpg

Flora bacteriană nepatogena
acționează competitiv cu cea 
patogenă atat pentru substrat și 
modifică pH-ul gastric. 

Flora 
patogenă 
produce 
substanțe 
inhibante 
pentru flora 
nepatogenă

Secrețiile 
intestinale și 
extraintestinale 

lizozim

Încetinirea sau pierderea 
peristaltismului favorizează 
dezvoltarea bacteriilor

Motilitatea intestinală favorizează eliminarea patogenilor și a 
celulelor moarte. Diareea poate fi considerata un mecanism de 
apărare față de bacterii și toxine.

- Sărurile biliare inhibă dezvoltarea bacteriilor.

- Mucinele secretate inhibă aderarea bacteriilor la mucoasă.

- Celulele Kupffer din ficat elimină unele bacterii circulante și 

metabolizează toxinele prin fagocitoză.

Aciditatea gastrică normală omoară majoritatea microorganimelor 

ajunse în stomac. În cazul animalelor tinere pH-ul gastric este mai 
mare, deci sunt mai susceptibile la unele infecții (E. coli).

+ lactoferina și peroxidaza produsă de pancreas



Sursa:
Hoshi N, Medzhitov R. Germs gone wild. Nature Medicine 

18, 654–656 (2012) doi:10.1038/nm.2767

Integritatea epitelială și
compoziţia microbiană
afectează homeostazia
intestinală și răspunsul
imun specific.



Patogeni comuni ai tractului gastro-intestinal

Virusuri
Bovine, ovine & caprine Suine 

Diarea virală bovină, Rotaviroza, 
Coronaviroza, pesta bovină, Febra catarală 

malignă, Boala limbii albastre, Febra 
aftoasă

Gastroenterita transmisibilă, Circovirusul tip 
II, Virusul diareii epidemice porcine, 
Rotaviroza, Febra aftoasă, stomatita și 
exanthemul vezicular

Rickettsii -- --

Bacterii Enterotoxigenice: 
Escherichia coli, Salmonella spp., 
Mycobacterium paratuberculosis, 

Fusobacterium necrophorum, 
Clostridium perfringens (tip B, C și D), 

Actinobacillus lignieresii, Yersinia 
enterocolitica, Campylobacter jejuni

Enterotoxigenic E coli, Salmonella spp, 
Brachyspira hyodysenteriae, Clostridium 
perfringens tip B și C, Lawsonia intracellularis, 
Clostridium difficile

Protozoare Eimeria spp, Cryptosporidium spp Eimeria spp, Isospora suis

Fungi Candida spp. (bovine) Candida spp.

Alge Prototheca spp. Prototheca spp.

Paraziţi Nematode, Cestode, Trematode Nematode, Cestode



Cabaline Câini & Pisici

Rotaviroza, stomatita veziculară, Coronaviroza Parvoviroza, Coronaviroza, Panleucopenia felină,
Rotaviroza, Astrovirozele

Neorickettsia risticii (boala de Potomac/ehrlichioza) Neorickettsia helminthoeca (salmon poisoning la 
câine)

Enterotoxigenice:
Salmonella spp., Actinobacillus equuli, E coli, 

Rhodococcus equi, Clostridium perfringens tip B și
C, Clostridium difficile, Lawsonia intracellularis

Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, 
Campylobacter jejuni, Bacillus piliformis, 
Clostridium spp., Shigella spp., Mycobacterium 
spp., E coli aderent invaziv, Brachyspira spp.

Eimeria spp., Cryptosporidium spp.

Isospora spp., Sarcocystis spp., Besnoitia spp., 
Hammondia, Toxoplasma spp., Giardia, Trichomonas 
spp., Entamoeba histolytica, Balantidium coli, 
Cryptosporidium spp., Neospora sp.

Aspergillus fumigatus Histoplasma capsulatum, Aspergillus spp., Candida 
albicans, Phycomycetes

Prototheca spp. Prototheca spp.
Nematode, Cestode Nematode, Cestode



Enterobacteriaceele cele mai întâlnite în patho-
procesele enterice la animalele din Europa
includ genurile:

• Citrobacter,
• Enterobacter,
• Erwinia,
• Escherichia,
• Klebsiella,
• Proteus, 

• Salmonella, 

• Shigella, și
• Yersinia.

Sursa:
http://www.biocontrolsys.com/assets/uploads/20120215144520_s_4f94f04
ccda0a404.jpg



Dintre cele mai patogene tulpini sunt cele de E. coli.
În cadrul fiecărui patotip pot fi clasificate ca virotipuri,
bazat pe genele de virulenţă pe care le posedă.

Un virotip este o combinaţie de gene ale virulenţei.

Factorii virulentei codificate de aceste gene includ:

• adezine fimbriale,
• enterotoxine,
• citotoxine,
• capsula și
• lipopolizaharidă (LPS).

Patogenii de E. coli pot fi diferenţiati serotipic,
pe baza diferenţelor de antigenitate ale:

• antigenului O a LPS,
• în antigenii flagelari (H) sau
• antigenii fimbriali (F).

Exemple:



ETEC = Escherichia coli entero-toxigenic

STEC = Escherichia coli producător de Shiga-toxină

Sursa:
http://www.infection.in/wp-content/uploads/2010/12/image_thumb18.png

EPEC = Escherichia coli entero-patogenic



Sursa:
http://cmr.asm.org/content/26/4/822/F6.large.jpg



• Iniţial, bacteriile potenţial patogene sunt ingerate și acestea colonizează
tractul intestinal făra semne de boală.

• Bacteriile sunt excretate contaminând mediul, inclusiv apa.

• Contaminate pot fi: fructele, legumele, laptele crud, sucurile naturale
nesterilizate, carcasele la sacrificare etc.

• Persoanele în contact direct cu animalele, în ferme sau abatoare pot fi și
ele contaminate.

• Astfel bacteriile se vor răspândi de la o persoană la alta.



• La om, bacteriile colonizează mai ales intestinul gros cu leziuni
similare AEEC = “large intestine attaching & effacing strains”.

• Bacteriile produc receptori specifici pe care îi “injectează” în celulele
intestinale ale gazdei, după care o adezină va media atașarea intimă a
bacteriilor la receptori.

• Semnalele bacteriene stimulează acoperirea microvililor și reorganizarea
cito-scheletului celular.

• Bacteriile aderente produc o toxină care va fi transportată prin celulele
epiteliale către circulaţia sangvină.

• Toxina actionează asupra celulelor endoteliale vasculare = diareea (non/
hemoragică) și crampe abdominale (ca și complicaţia sindromului uremic
hemolitic care conduce la insuficienţa renală acută.



Sursa:
http://ocw.jhsph.edu/imageResources/EID_Black_rotavirus-medium.jpg
"Rotavirus infection" from Epidemiology of Infectious Diseases. Available 
at: http://ocw.jhsph.edu. Copyright © Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health. Creative Commons BY-NC-SA.

Infecţia cu
virusuri

Exemplu: infecţia cu Rotavirus

1. VP4 atașează la mucoasă și generează
un inveliș exterior

2. Subparticulele pentrează citoplasma
3. Virusul multiplică generând toxine
4. Virusul nou părăsește celule infectate

și le invadează pe cele sănătoase
5. Celulele epiteliale mor generând

extravazarea fluidelor



Sursa:
http://image.slidesharecdn.com/intestine-150606154958-lva1-app6892/95/intestinal-
pathology-of-various-animal-species-10-638.jpg?cb=1433605905

Morfopatologia

criptelor intestinale 
infectate



Intestin subţire Intestin gros

Volum mare de fecale Volum mic de fecale
Defecări normale sau 

ușor crescute Defecări dese

Flatulenţă, steatoree Prezenţa mucusului în 
fecale

Melenă (maron închis, 
neagră)

Fecale hematozice 
(roșietice, hemoragice)

Pierderea greutăţii Tenesme

Poate apare voma Durere, urgenţă de a 
defeca

Diagnoza & 
Examenul
bolii intestinale

Infecţioasă Non-infecţioasă

Campylobacter spp.
Shigella

Salmonella non-tifoidic, 
E. coli enterohemoragic 

sau enteroinvaziv
Clostridium difficile

Vibrio parahaemolyticus
Entamoeba histolytica

Boala diverticulară
Boala inflamatorie
Procesele maligne
Procesele hemoroidale
Fisurile anale
Colita ischiemică
Invaginările



Ileon 
limfo-plasmocitar

Sursa:
http://todaysveterinarypractice.navc.com/endoscopy-essentials-lower-gastrointestinal-endoscopy-seriespart-1-overview-of-lower-gastrointestinal-
endoscopy/

Esofag normal Esofag hemoragic Strictură esofagienă Stomac normal Gastrită Ulcer gastric

Adenom gastricDuoden normal

Vili limfangioși endoscop



Aspect normal colon Inflamaţie limfoplasmatică colon Colită limfoplasmacitică și eozinofilică

Polip adenomatos colon Adenocarcinom anular colon Nematode în colon ht
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Sursa:
http://www.hillspet.com/HillsPetUS/v1/portal/en/us/dogcare/healthcare/images/gi-
disorders-common-signs.png

Simptomatologia

comună a afectului digestiv



Afectul 
hepatic

• Factori virali 

• Factori bacterieni – E. coli, pasteurele, salmonele, leptospire
• Factori parazitari – fascioloza, dicrocelioză, echinococoză.
• Factori de nutriţie – deficite/excese de glucoză, proteine, oligominerale, 
subnutriţie.

• Factori toxici – plante hepatotoxice, micotoxine, metale grele, endotoxiemii 
(uremie, anaerobioze.

• Boli autimune
• Traumatisme, 
• Diabet etc.

, • Scădere în greutate, 
• modificări comportamentale, 
• apatie, 
• diaree, 
• prurit, 
• icter, 
• ascită, 
• fotosensibilizare hepatogenă, 
• hemoragii.



Alcaloza
ruminală

Consum de furaje cu conţinut ridicat de azot proteic sau
neproteic, silozuri alterate cu pH peste 5-6, furaje mucegăite.

Incapacitatea 
organismului de a asimila  

amoniacul produs în 
exces prin digestie

La ovine apare starea de somnolenţă apoi comatoasă

Apare după: 

20-60 minute la bovine 

30-90 minute la ovine.

Anorexie

hipotonie

atonia prestomacelor

meteorism ruminal

absenţa rumegării

tulburări nervoase 

Sialoree

bruxism

tremurături musculare poliurie

tetanie generalizată 
(hipertermie) 

pareză



Timpanismul
ruminal

acumulări de gaze / 
spumă produse prin 

fermentaţia anormală a 
conţinutului

Urmare a consumului de leguminoase (trifoi, lucernă) sau cereale (formare de spumă)

Acizii grași nevolatili din 
leguminoase și fermentaţiile 
scad pH-ul ruminal sub 5-6 

blocarea cardiei și împiedicare eructaţiei =
acumularea exagerată a gazelor / spumei.

Secundar apar în urma unor obstrucţii fizice sau
funcţionale ale esofagului – stenoza esofagului,
afecţiuni ale nervului vag, neoplazii, corpi străini.



Deshidratare secundară 
datorită gradientului osmotic 

crescut al sacului ruminal 
(datorită acizilor organici) = 

atragerea lichidului în rumen + 
distensia acestuia

dispare microflora normală + 
mucoasa prestomacelor afectată

Administrarea de furaje fermentescibile = cresc bacteriile
Gram + (Lactobacillus spp, Streptococcus bovis)



Diareea

• Malabsorbţie cu / fără fermentaţie bacteriană = diaree osmotică. 

• Apare la intestinul subţire, secundar poate afecta și colonul. 

• Surse: malabsorbţia s. biliare și a ac. grași = secreţia lichidelor în intestin.

• Hipersecreţia mucoasei intestinale = eflux de lichide și electroliţi în lumenul 
intestinal, independent de: 

• modificări de permeabilitate, 
• capacitatea de absorbţie, sau 
• gradientul osmotic generat exogen.

• Exsudaţie datorită creșterii permeabilităţii capilare (ex. hipoproteinemie).

• Hipermotilitatea = crește frecvenţa & intensitatea peristaltismului =  timp de 
contact scăzut = digestie & absorbţie mai puţin eficientă = Diareea



• Histamină 

• Serotonină

• Adenozină

Cl

H2O

H2O

H2O

Cl Cl

secreţie de neurotransmiţători

celule 
mastocitare

Deteriorări 
celulare
majore

atrofia vilozităţilor 
intestinale și la hipeplazia 
criptelor intestinale

enterocitele imature de 
înlocuire cresc 

malabsorbţa & diareea.

deshidratare

hipovolemie și 
hemoconcentraţie

perfuzie tisulară neadecvată 

glicoliză anaerobă 

cetoacidoză (scăderea pH –ului sanguin și tisular)

scade activitatea enzimelor pH-dependente

pierderi de bicarbonat prin fecale și excreţia inadecvată a H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

acumularea de ioni de H intracelulari + scăderea ionilor de K = scade controlul 
neuromuscular al contracţiei miocardice = scade perfuzia tisulară = 

șoc hipovolemic și moarte.18.



http://image.slidesharecdn.com/012612-
rvandyke-diarrhea-120621100949-
phpapp02/95/012612-diarrhea-and-
malabsorption-61-728.jpg?cb=1340274446



Campylobacter spp. în formă de aripă de pescăruș (col. Gram x 1.000)
Autor foto: Dr. Michael D. Willard, DVM, DACVIM.

Trichomonade. Se poate vedea flagella anterior (col. Giemsa x 1.000). 
Autor foto: Dr. Thomas M. Craig, DVM, PhD.
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Chiști de Giardia sp. și un 
trofozoit (forma 
caracteristică de pară
(Floţie cu zinc x 1.000).
Autor foto: Thomas M. Craig, 
DVM, PhD.

Endospori de
Clostridium perfringens 
(col. Wright x 1.000).
Autor foto: Dr. Debra Zoran, 
DVM, DACVIM



Colica

Obstrucţie

distensia intestinală:
• secreţie crescută
• absorbţie redusă
• hipomotilitate

Producţie de gaze

Progresia distensiei, acumulare de fluide 

Deshidratare sistemică

Retur venos scăzut

Perfuzie tisulară redusă

Ruptura peretului intestinalPeritonităMoarte

Obstrucţia vaselor venoase și limfatice 
din peretele intestinal

Edemul peretelui intestinal 

Ischiemia peretelui intestinal 

Necroza peretelui intestinal 

Enterotoxiemie



Factorii dietari Managementul

Schimbarea brusca a furajului (fân, 
concentrate)

Schimbarea grajdului

Perioade prea scurte pe pășunat Creșterea orelor de stabulaţie în 
adăpost

Cantităţi prea mari de ovăz / zi 
(peste 3 kg)

Tratamente antihelmintice cu 
repetare sub 7 zile

Cantităţi prea mari de concentrate 
in furajare

Lipsa tratamentelor antihelmintice

Hrănirea din baloţi rotunzi sau de 
calitate slabă

Lipsa rabotajului dentar sau a 
intervenţiilor stomatologice

Hranirea cu leguminoase (trifoi, 
lucernă, alfalfa) verzi, proteină, 

enteroliţi în exces

Schimbarea regimului de 
exerciţii/pășunat tot timpul

După http://www.thehorsemenscorral.com/nutritional-management-of-equine-medical-conditions/

Factorii comuni de risc în colică



Sursa: 
https://horsehealthsimplified.files.wordpress.com/2015/02/colicsymptoms.jpg



Sursa:
http://www.cell.com/cms/attachment/2024545455/2044229651/gr1.jpg (prelucrat)

Terapeutica
afectului digestiv



Sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Selective_permeability_
routes_in_epithelium.png/360px-Selective_permeability_routes_in_epithelium.png

Căi de pătrundere a 
medicamentelor



Vomitive 
Apomorfină 0.5% Câine 0,05 – 0,08 mg/kg SC

Pilocarpină 1%
Câine 0,5–1 ml la câine SC
Suine 1-3 ml la porc SC

Apă oxigenată Câine 2-3 ml

Rădăcină de 
ipeca

Suine 1-3 g la porci
Câine 0,1 – 1 g la câini
Pisică 0,25 – 0,5 g la pisici

Xilazină Pisică 0,44 mg/kg IM

Antivomitive 
Butorfanol Câine 0,4 mg/kg IM

Clorpromazină Câine, pisică 0,5 mg/kg IV, IM sau SC, 3x1/zi
Difenhidramină Câine, pisică 2–4 mg/kg PO, IM q8h

Meclizină Câine, pisică 4 mg/kg PO
Metoclopramid Câine, pisică 0,1–0,4 mg/kg 4x1/zi PO, SC sau IM; sau 1–2mg/kg/zi

Ondansetron Câine, pisică 0,1–0,2 mg/kg IV 2x1/zi sau 0,1–1mg/kg PO la 12–24h

Principale grupe de farmaconi



Antidiareice 

Cărbune medicinal Animale mici 2-8 g/kg PO
Cabaline 150–300 g PO

Subsalicilat de bismut Cabaline mânji: 30 ml la 2–4h.
adulţi: 500 ml la 4h.

Caolin Cabaline 50–200 g/zi

Tanin 
(Farmatan)

Suine 
Purcei: 0,2-0,3 g/kg sau 3-5 kg/t. furaj, 21 zile începând cu ziua 5 post-
înŃărcare
Porci la îngrăşat: 0,2-0,3 g/kg sau 3-5 kg/t. de furaj, 10 zile.

Bovine ViŃei: 0,2 g/kg sau 20-40 g/animal/zi, 3-4 zile în apa de băut
Vaci: 0,2 g/kg sau 40-160 g/animal/zi, 3-4 zile în apă. Doza: în două prize.

Păsări 
Păsări: 0,5 kg/1t furaj în primele 7 zile și 1 kg/t. furaj peste 7 zile de la 
broileri; 0,02-0,1 g/pasăre timp de 5-7 zile;
50-70 g/100 I apă de băut timp de 5-7 zile.

Iepuri 0,35-0,75g animal/zi în apă sau 5-10 kg/t. furaj, 2-3 săpt. După înŃărcare
Pectină –

Recofast entericum 
(pectine, lecitina, 

vitamine, minerale)

Cabaline, 
bovine, ovine si 
caprine, suine

100 g/zi, intr-o singura administrare, sau fractionat in doua reprize.
A se administra pe o perioada de 1-7 zile (1-3 zile- unica sursa de hrana).

Pectină-
Recofast pump

Cabaline Mânji: 30-40 ml/animal/zi
Bovine, ovine si 

caprine
Viţei: 30-40 ml/animal/zi
Miei și iezi: 4 ml (2 apăsări pe pompă)/animal/zi

Suine Purcei: 2-4 ml (1-2 apăsări pe pompă)/animal/zi
Câine și pisică Câine și pisică: 2 ml (1 apăsare pe pompă)/animal/zi la vârstă de 1-2 săpt.



N-butilscopolamină 
(Buscopan –

butilscopolamină+
metamizol)

Cabaline 20-30 ml IV

Bovine Adulte 20-25 ml, IV, IM
Vitei  5-10 ml IV, IM

Suine Adulţi 5-10 ml IM
Purcei 1-2 ml IM

Câini 1-2,5 ml, IV, IM, SC

Drotaverină (Drotavet 20 
mg/No-Spa)

Animale mici La câine: 20-40 mg, IM, SC 1 – 2 ori/zi.
La pisică: 10 mg – 1 ml, IM, SC 1 – 2 ori/zi.

Cabaline 160-240 mg/animal IV lent, IM, SC

Herba-prim - pulbere 
antidiareică

Bovine, ovine, 
caprine

La bovine adulte: 125-250 g de 1-2 x/ zi, timp de 2-3 zile, în breuvaj.
La tineret taurin: 25-50 g/100 kg greutate, de 1-2 x/zi, 2-3 zile, in breuvaj.
ovine, caprine, viŃei: 20-60 g de 1-2 x/zi, 2-3 zile, in breuvaj sau hrană

Suine 20-60 g de 1-2 x/zi, timp de 2-3 zile, sub formă de breuvaj sau în hrană
Herba-prim - solutie 

antidiareică (neomicină+ 
plante medicinale)

ViŃei, miei, iezi, 
purcei căŃei sau 

pisici

Per os: - Doza generală este de un puf (jet) la baza limbii pentru fiecare 3-5 
kg greutate, de 2 ori pe zi, timp de 3-5 zile.
La tineret sub 3 kg – 1 puf.

Diakur Plus Rumegătoare 

Se amesteca 100 gr (2 cupe) de Diakur®Plus in 2 litri de lapte de vaca, 
inlocuitor de lapte, sau apa calda. Temperatura optima pentru amestec si 
hranire este intre 30-40ºC. Dupa amestecare se administreaza imediat. A nu 
se pastra amestecul pentru mai multe hraniri. Pentru viţei mari amestecati 
150g (3 cupe) in 3 l. lapte de vaca, inlocuitor de lapte sau apa calda.

Enterotrat adjuvant 
antidiareic – Romvac

Suine, cabaline, 
bovine

se administrează prin breuvaj sau în apa de băut câte 10–15 ml de Enterotrat
pentru fiecare 100 kg greutate corporală.

Câini, pisici, 
păsări

se administrează prin breuvaj sau în apa de băut câte 2–5 ml de Enterotrat
pentru fiecare 10 kg de greutate corporală.



Ruminatorii

Rumdigestin 
herba

Bovine, 
ovine, 
caprine

Bovine adulte: 40-60 ml de 2-3 ori pe zi (sub formă de breuvaj).
ViŃei, oi şi capre: 15-25 ml de 2 ori pe zi (sub formă de breuvaj).

Suine 5-15 ml (în funcŃie de greutate), de 1-2 ori pe zi, în apă de băut / hrană

Rumdigestin 
herba plus

Bovine, 
ovine, 
caprine 

Bovine adulte: - în cetoză subclinică şi afecŃiuni ruminale uşoare 100-125 
ml, x 2 ori /zi (sub formă de breuvaj). În cetoză clinică 200-250 ml de 2 
x/zi (sub formă de breuvaj). Se continuă tratamentul 3-4 zile după 
dispariŃia simptomelor, cu doza de 100-125 ml, 2 x/zi.
ViŃei, oi şi capre: - 25-50 ml de 2 x/zi (sub formă de breuvaj). În toxiemia 
de gestaŃie doza se dublează (50-100 ml de 2 x/zi).

Boviestimul
Bovine, 
ovine, 
caprine

Bovine: tratament individual: 25-50 g/12 ore, timp de 10-15 zile; 
tratament in masa: 3kg/t. furaj
Ovine si caprine: 30 g/24 ore, timp de 10-15 zile

Energan Ketose
Bovine, 
ovine, 
caprine

Vaci: La semne de schimbare a metabolismului (de obicei dupa 3-6 
saptamani de la fatare): 1 cartus de 2 ori pe zi, zilnic, timp de 2-4 zile 
Oi, capre: In preajma fatarii (de obicei nu mai tarziu de 6 saptamani 
inainte si 3 dupa fatare): 1/3 cartus de 3 ori pe zi, zilnic, 2-4 zile.

Rumigen – Romvac
Bovine, 
ovine, 
caprine

Produsul se administrează pe cale orală, diluat în apă, în dozele:
• la bovine adulte: 25-50 ml produs într-un litru de apă, de 2-3 ori pe zi;
• la viŃei, oi şi caprine: 25 ml produs în 500 ml de apă de 1-2 ori pe zi.



Surfactanţi
Poloxalen Rumegătoare 25-50 g prin sondaj, sau 500 ml

Metil silicon emulsie 3.3% Rumegătoare 30-60 ml bovine
7-15 ml ovine

Sicaden Rumegătoare 50 ml în 3 - 5 litri de apă,  la ovine sau caprine doza
se reduce la 1/3 sau 1/4

Tympasol Rumegătoare 50 ml în 3 - 5 litri de apă,  la ovine sau caprine doza
se reduce la 1/3 sau 1/4

uleiuri minerale (ulei de parafină)/ 
vegetale (ulei de porumb, soia sau

floarea soarelui; ulei de in)/l.), 
Rumegătoare acestea reduc tensiunea superficială. Cantitatea

recomandată este de 250 ml – 500 ml 



Probiotice / Hepatotonice 

Boviferm Plus Bovine 

Un plic dizolvat in 2 l apă (20C) în găleată cu tetină, peste care se adaugă 0,5-4 litri lapte
călduţ sau lapte praf gata preparat. Se alăptează. Se administreaza de 2 x/zi până la
oprirea diareei. 2 litri de soluţie preparată conţin 222 mmol Na, 50 mmol K, 118 mmol Cl,
154 mmol agenţi tampon, 244 mmol glucoză, 2 miliarde UFC Enterococcus faecium

Enteroferm

Bovine Viţei: 1 plic (100 g) administrat în lapte sau înlocuitorul de lapte la 100 de viţei Durata:
Viţei nou intraţi în efectiv: minimum 6 zile dupa antibioterapie: 3 zile

Suine Purcei: 1 plic (100 g) administrat în furaj lichid pt. 400 de purcei. Schimbarea furajului: 5
zile înainte/5 zile după înţărcare Purcei nou veniţi: 7 zile după antibioterapie: 7 zile

Păsări Broileri: 1 plic (100g) în apa de băut la 5.000 de pui. Curcani: 1 plic (100 g) administrat în
apa de băut/5.000 de păsări. La sosirea în fermă: min. 3 zile după antibioterapie: 3 zile

Suiferm Plus Suine

Un plic dizolvat în 2l apă călduţă (20C) dupa ce 0,5-2l se pun în adăpătoare și se lasă la
dispoziţia purceilor. Se administrează 2 l. (un plic) x 2 ori/zi până la oprirea diareei. 2 litri
de soluţie preparată conţin 222 mmol Na, 50 mmol K, 180 mmol Cl, 154 mmol agenţi
tampon, 280 mmol glucoză, 2 miliarde UFC Enterococcus faecium

Lactiferm 
pasta FE 32 ml

Suine
Se administrează oral la vârsta de 5 – 6 zile in cantitate de 2 doze/animal/zi. In anumite
cazuri repetarea administrarii la 4-5 zile. O doza aplicata cu aplicatorul mic: 1 ml (reglarea
cursorului la nivelul unei diviziuni). Aplicatorul mare: 1,5 ml (o gradatie a seringii reglabile)

Globigen 
calf Paste 30 ml

Viţei Ziua 1-3 după fătare, 10 ml/zi/viţel, 3 zile

Hepabial 
carnitine 5l

Cabaline, 
Rumegatoare, 

Porcine, Pasari, Iepuri

În apa de baut 
Pasari, iepuri : 0,5–1ml pe litru de apa timp de 3–5 zile. 
Alte specii : 1 ml/10 kg, timp de 5–10 zile

Hepavit sol. uz 
vet

Cabaline, 
Rumegatoare, 

Porcine, Pasari, Iepuri

Preventiv – 100 ml la 400l apă de băut. 
Curativ - 50ml la 100l apă de băut.



Prokinetice 

Cisaprid 
Rumegătoare 0.08 mg/kg 

Cabaline 0,1 mg/kg IM la 8 h (până la revenirea motilităţii); 0,8 mg/kg PO la 8 h.
Betanecol Cabaline 0,025–0,030 mg/kg SC la 4h pentru 24h; 0,25–0,75 mg/kg PO la 6–8 h.

Eritromicină
Cabaline 1–2 mg/kg IV (perfuzabil în 1L sol. salină, în 1h) la 6h, când revine 

motilitatea
Rumegătoare 0,1 mg/kg IV, 1 mg/kg IM

Metoclopramid 
Câine, pisică 0,2 – 0,4 mg/kg PO 3x1/zi, cu 30 minute înainte de masă

Cabaline 0,04 mg/kg/hr perfuzie cu rată constantă – poate da semne de agitaţie
Rumegătoare Bovine: 0,15 mg/kg, ovine: 0,022-0,045 mg/kg

Neostigmină 
Cabaline 0,011–0,033 mg/kg SC la 4 h

Rumegătoare Bovine: 0,02mg/kg SC, ovine: 0,01 mg/kg SC



Laxative 

Ulei de parafină Animale mari Adulţi: 2–6 L pe sondă la 12–24 h.
Tineret: 100–150 ml la 24 h.

Animale mici 2-3 linguriţe, 10-20 ml

Docusat 
Animale mici 2 mg/kg/day, PO

Cabaline 10–20 mg/kg in 2 L in apa
Lactuloză Cabaline 0,2 mL/kg PO la 12 h.
Ulei de in Animale mici 30 ml

Sulfat de 
magneziu

Cabaline 250-500 g la cabaline cu sonda nasogastrică
Bovine 500-800 g per os, sub formă de breuvaj 
Ovine 25-50 g per os, sub formă de breuvaj 
Suine 25-50 g per os, sub formă de breuvaj 
Câine 10-25 g per os, sub formă de breuvaj 
Pisică 2 g per os, sub formă de breuvaj 



Sursa: 
http://fs-1.5mpublishing.com/antibiotics/classesAntibiotics.jpg



Antibiotice  

Penicilina + 
streptomicina

Intramicin, 
Exabiopen 

Bovine,  
suine, câine și 

pisică
Cabaline, 

ovine

IM, SC Bovine: 0,5 ml Intramicine/10 kg greutate vie, timp de 3-5 zile
Suine, câini şi pisici: 1ml Intramicine/10 kgc, timp de 3-5 zile. Timp de 
aşteptare: Bovine Carne şi organe: 30 zile, Lapte: 4 zile (8 mulsori); 
Suine: Carne şi organe: 30 zile. Doza generală de Exabiopen: 1 ml 
produs / 20-30 kg / zi IM, 5 zile. 

Ampicilina, colistin 
si dexametazona

Cabaline, 
bovine, suine

IM, SC şi IP 1 ml /10kg, la fiecare 12 ore, timp de 3 zile consecutiv.
Timp de aşteptare: Carne şi organe: 21 de zile. Lapte: 9 mulsori (5 zile)

Lincomicina + 
Spectinomicina

biseptyl

Bovine, suine, 
câine

10-20 mg spectinomicina + 5-10 mg lincomicina/kg (echivalent cu 1 ml 
Biseptyl pt fiecare 5-10 kg) IM la 12h, 4-7 zile. Timp de aşteptare: 
Carne bovine, suine: 14 zile

Gentamicina Sulfat
Gentaject 10%

Bovine, suine Bovine & porcine: 0.4-1 ml/10 kg, IV, IM, SC, 3-5 zile. Timp asteptare: 
Carne: 45 zile. Lapte: 3 zile.

Colistin sulfat
Colidem 20%

Păsări

La păsări PO în apa de băut: la tineret până la 4 săptămâni 15 ml 
Colidem–soluŃie orală la 100 litri apă, 1x1/zi, 3-5 zile, iar la păsări 
adulte 30 ml Colidem–soluŃie orală la 100 litri apă, 1x1/zi, 3-5 zile.
Timp asteptare: carne: 2 zile, ouă: 0 zile.

Suine

La porci se administrează per os în apa de băut: la tineret în doză de 
20 ml Colidem sol. orală/100 l. apă, o dată/zi, 3-5 zile consecutiv, la 
porcii adulŃi, doză de 30 ml Colidem–soluŃie orală/100 l. apă, o 
dată/zi, 3-5 zile consecutiv. Timp de asteptare carne: 2 zile 



Colistin
Colivet S forte

Bovine, suine

Bovine (viŃei) şi porcine: 2,5 ml/20 kg (50 000 UI/kg) la 24h, IM, timp 
de 3 zile.
Tratamentul maxim 5 zile. Timp de aşteptare: Bovine (viŃei): Carne şi 
organe: 21 zile. Porcine: Carne şi organe: 11 zile de la terminarea 
tratamentului

Amoxicilina
Clamoxyl L.A. (150 

mg/ml)

Bovine, ovine 
si caprine, 

suine, câine si 
pisica

Doza:15 mg/kg fiind echivalentă cu 1,0 ml/10 kg greutate vie. Timp de 
asteptare: Carne şi organe: Bovine: 92 zile, Ovine: 14 zile, Suine: 21 
zile. Lapte: 72 ore.

Amoxicilina, Ac. 
Clavulanic Synulox 

RTU (140mg/35 
mg/ml)

Bovine, ovine 
si caprine, 

suine, câine si 
pisica

IM, SC în doză de 8,75 mg/kg o data/zi (1 ml SYNULOX / 20 kg) timp de 
3-5 zile
Timp de asteptare: Carne-14 zile, lapte-24 ore.

Tiamulin
Disentin 

(125mg/ml)
Suine

Tratamentul dizenteriei la porcine: Doza 8.8 mg tiamulin/kg/zi în apă 
3-5 zile. Doza e în atinsă la o concentraŃie de 0.006% tiamulin (60 
mg/l). Timp de aşteptare: Carne: 4 zile.



Sursa:
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/2a/b4/85/2ab485d1374a142c8b8135311e038f33.jpg

Efectul major al utilizării 
iresponsabile a
antibioticelor



Sursa:
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Antiulceroase 

Cimetidină
Câine, pisică 5–10 mg/kg PO, IM, IV de 3-4 ori pe zi

Cabaline 1g divizat în 2-3 reprize PO, IV sau IM
Suine 300 mg/animal 2x/zi

Famotidină Câine, pisică 0,5 mg/kg PO, SC, IM, IV la 12–24 ore
Cabaline IV: 0,23 mg/kg, la 8h; 0,35 mg/kg la 12h. PO: 1,88 mg/kg, la 8h; 2,8 mg/kg la12h

Ranitidină Câine, pisică 0,5–2 mg/kg PO, IV, IM la 8–12h
Cabaline 6,6 mg/kg PO la 8h

Omeprazol 
Câine, pisică 0,5 –1 mg/kg PO

Cabaline 4 mg/kg PO timp de 4 săptămâni; apoi 2 mg/kg PO încă 4 săptămâni
Suine 40 mg of PO zilnic, timp de 2 zile, dietă neagră

Sucralfat 
Câine 0,5–1 g PO 2 – 4 ori/zi
Pisică 0,25–0,5 g PO la 8–12h

Cabaline 20–40 mg/kg PO la 8h, pentru mânji 10-20 mg/kg la 6-8 h.

Analgezice / Antiinflamatorii

Metamizol 500 mg/ml
Novasul 

Cabaline Cai: 20-50 ml (numai intravenos)
Mânji: 5-15 ml (numai intravenos)

Bovine Bovine: 20-40 ml IV, IM
Viţei: 5-10 ml IV, IM

Suine Porci: 10-30 ml IM
Purcei: 1-3 ml IM

Câine 1-3 ml IM, IV
Flunixine meglumine 

50 mg/ml
Finadyne/Meglumix

Cabaline 1,1 mg/kg strict  IV lent (10 ml/450 kg)
Bovine 2,2 mg/kg – 2ml/45 kg IV lent
Suine 2,2 mg/kg – 2 ml/45 kg IM profund



VS. Viitorul 

Sursa:
http://sa-mcp.s3.amazonaws.com/up-
image/img_rend/500/188.jpg

Cercetătorii au reprogramat genetic un nou tip de E. coli!
Acesta poate ucide chiar și alte grupuri de bacterii responsabile pentru
infecţii, greu de tratat, cum ar fi cele prezente în plămâni, vezica urinara sau
pe dispozitivele medicale implantate.

Sursa:
http://www.biosciencetechnology.com/sites/biosciencetechnology
.com/files/legacyimages/bt1310acs.jpg
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