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În cele ce urmează îmi revine plăcuta 

sarcină de a prezenta ce face Pasteur România 
dar mai ales, ce înseamnă această instituție 
pentru România și pentru medicina veterinară 
românescă ca tradiție și excelență.  

Sarcina mea este cu atât mai onorantă fiind 
vorba de o unitate de elită din cercetarea de vârf 
care activează în slujba omului și animalelor 
încă din 1895 anul înființării. 

 
Trecutul 

 
În cadrul Școlii Superioare de Medicină 

Veterinară, în 1985, apare “Institutul de Vaccin 
Animal” prin eforturile profesorului Paul Riegler, 
colaborator al Prof. Dr. Victor Babes si cu 
sprijinul Prof. Dr. I. Cantacuzino care, în 1909 a 
fost redenumit ca “Institutul de Seruri și 
Vaccinuri” [5, 8].  

Centenarul nașterii marelui Louis Pasteur, 
din 1922, a definitivat denumirea instituției în 
„Institutul de Seruri și Vaccinuri Pasteur”, 
această denumire mai fiind schimbată doar în 
2007, când „SN Institutul  Pasteur” devine 
persoană juridică și se transformă în societate 
pe acțiuni, persoană [5, 8]. 

La începutul secolului al XX-lea era al 
treilea Institut de acest fel din Europa, în cursul 
primului război mondial contribuind decisiv la 
menținerea potențialului combativ al armatei 
române, prin producția de seruri hiperimune 
necesare acesteia [5].  

După cel de-al Doilea Război Mondial, 
Institutul Pasteur a funcționat în subordinea 
Ministerului Agriculturii, fiind principalul 
organism tehnic al autorității veterinare de stat, 
având o contribuție esențială în eradicarea unor 

boli epizootice la animale (variola ovină, durina, 
morva, bruceloza, febra aftoasă) și reducerea 
drastică a incidenței altora (antraxul, 
tuberculoza, agalaxia contagioasă a oilor, pesta 
porcină, boala de Newcastle, leucoza enzootică 
bovină, rabia etc). 

Institutul Pasteur s-a poziționat pe piață ca 
o companie importantă din domeniul medicinei 
veterinare, ca producător de vaccinuri, 
medicamente, produse farmaceutice și 
parafarmaceutice dar și ca unitate de cercetare 
și diagnostic [5,8]. 

 
Prezentul 

 
În prezent, SN Institutul Pasteur SA 

desfaşoară activitate consolidată și acreditată 
de cercetare ştiinţifica, recunoscută la nivel 
naţional şi internaţional, sub egida Academiei 
Române şi coordonarea ştiinţifică a Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice (legea 
45/20.03.2009), fiind acreditat in Sistemul de 
Cercetare Dezvoltare de Interes National de 
catre Ministerul Educaţiei si Cercetării (9666 / 
2.06.2008) [5, 8].  

SN Institutul Pasteur SA este autorizat de 
către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru cercetare 
şi diagnostic sanitar veterinar (8534 / 
05.15.2013) [5, 8].  

Intreaga activitate este certificată 
ISO9001:2008 (415/ 22.09.2014), iar metode 
importante utilizate atât în cercetare cât mai 
ales în diagnostic sunt  certificate conform 
standardului ISO17025:2005 de către Asociaţia 
de acreditare din România, RENAR (LI1059 / 
25.06.2015) [5].  
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Agenţia pentru Protecţia Mediului a emis 
pentru SN Institutul Pasteur SA Autorizaţia de 
Mediu nr. 312/27.10.2016 [5]. 

 

Noile provocări 
 

Rezultatele obţinute de-a lungul atâtor ani 
şi implicarea Institutului Pasteur în dezvoltarea 
medicinei veterinare româneşti au constituit si 
constituie un reper pentru generaţii întregi de 
medici veterinari din ţara noastră şi nu numai.  

Conceptul care stă la baza gândirii 
medicale contemporane este acela al sănătăţii 
unitare („One health”), care înglobează atât 
sănătatea oamenilor cât şi sănătatea animalelor 
şi a mediului [1].  

„One health” este noua strategie globală de 
răspuns la ameninţarea bolilor, infecţioase sau 
de altă natură.  

Această abordare accelerează progresul 
biomedical prin integrarea medicinei umane, 
medicinei veterinare şi a ştiinţei mediului în 
înţelegerea dezvoltării şi transmiterii bolilor şi a 
prevenirii şi combaterii acestora.  

Dintre cele 1415 specii de microrganisme 
infecţioase care sunt patogene pentru om (217 
virusuri, 538 bacterii şi rickettsii, 307 fungi, 66 
de protozoare şi 287 helminţi), 868 (61%) sunt 
zoonotice, adică pot fi transmise intre oameni şi 
animale, iar restul de 39% provin din mediul 
înconjurător (sol, apă, aer) [2, 4, 6]. 

Poluarea mediului cu agenţi infecţioşi 
implicati în focarele de boală sau utilizaţi în 
produsele destinate profilaxiei bolilor asociate 
acestora şi poluarea datorată utilizării 
antibioticelor constituie unele dintre obiectivele 
imediate ale cercetării medicale, industriei 
farmaceutice, dar şi ale reglementărilor 
economice şi juridice conexe acestor activităţi 
[3].  

Programele de prevenţie şi de combatere 
actuale fac apel pregnant la mecanisme şi 
produse naturale, asa cum sunt vaccinurile 
clasice, construite din tulpini microbiene izolate 
din teren, rămânând ca tulpinile modificate 
genetic prin tehnologii in vitro să fie utilizate mai 
ales în şi pentru produsele de diagnostic in vitro.  

Sunt de actualitate de asemenea principiile 
legate de utilizarea resurselor regenerabile, 
economia resurselor, inclusiv a celor financiare 

etc. în toate domeniile care ţin de activităţile 
medicale şi cele din cercetarea medicală.  

Schimbările climatice şi cele datorate 
globalizării din ultimii ani au generat modificări 
în evoluţia fenomenelor nosologice şi medicale. 
Astfel perderi financiare importante au fost 
generate de bolile zoonotice şi cele cu 
transmitere vectoriala.  

Unele boli specifice animalelor / omului 
(specie-specifice) dar şi cele zoonotice au 
înregistrat aspecte noi, devenind emergente 
sau re-emergente, cu incidenţă crescută sau 
distribuţie geografică nouă, sau înscriindu-se în 
mod particular în ceea ce poate fi definit ca 
„medicină urbană / comunitară”.  

De asemenea, schimbările climatice sunt 
influenţate direct de emisiile animalelor de 
fermă, astfel încât cercetarea veterinară şi 
industria farmaceutică din domeniu sunt 
chemate să găsească metode de reducere a 
acestora. 

Sănătatea şi bunăstarea animalelor de 
companie şi industria de furaje şi de servicii 
destinate acestora constituie alte obiective ale 
cercetării medicale veterinare şi ale industriei 
farmaceutice şi alimentare din domeniu, alături 
de conservarea vieţii sălbatice şi a populaţiilor 
de animale din natură, supuse la rândul lor 
influenţelor umane. 

Sănătatea animală şi siguranţa alimentară 
au devenit mai importante ca niciodată 
deoarece populaţia globului se estimează că va 
ajunge către anul 2050 la 9 miliarde, cu o 
creştere de 70% a cererii de hrană şi un consum 
de 465 milioane de tone de carne.    

În acest context global, atât de complex şi 
provocator, activează în domeniul veterinar 
grupul Pasteur România, format din companii 
importante, la nivel naţional si internaţional:  

• SN Institutul Pasteur SA, primul 
producător de preparate imunologice 
veterinare din România şi  

• Pasteur, Filiala Filipesti, cea mai mare 
şi modernă fabrică  de medicamente 
veterinare din România.  

 

Viitorul 
    

Fabrica de medicamente veterinare 
Pasteur Filiala Filipesti (foto) urmează tradiţia 
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de peste 120 de ani a Institutului Pasteur, 
reprezentând de asemenea o unitate de 
referinţă a medicinei veterinare româneşti.  

 

 
 

Sursa: http://4ideas.ro/pasteurwp/wp-
content/uploads/2014/12/Poza-Filipesti_V3.jpg  
 

Aceasta a fost recent dezvoltată şi 
retehnologizată conform ultimelor cerinţe în 
domeniu, fiind certificată conform regulilor de 
Bună Practică de Fabricaţie (GMP 32/ 2014, 
38/2014), si standardelor ISO9001:2008 (2146/ 
29.08.2014, 449/ 10.08.2015), 22000:2005 
(040H/ 10.08.2015), 14001:2005 496M/ 
10.08.2015), 18001 (278S/ 10.08.2015), şi 
22716:2008 (COSM/13/06). 

Cele doua companii deţin un portofoliu 
complex şi diversificat ce cuprinde peste 600 de 
produse, din cele mai importante categorii 
terapeutice: vaccinuri, antiparazitare, 
antibiotice, vitamine, insecticide, raticide, 
antiinflamatoare, dar şi reagenţi şi kituri de 
diagnostic.  

 

 
 

Sursa: http://4ideas.ro/pasteurwp/wp-
content/uploads/2014/12/facilitati11.jpg 

 

De-a lungul anilor produsele fabricate de 
grupul Pasteur România şi-au dovedit eficienţa 
clinică şi economică, fiind prezente în orice 

cabinet veterinar, farmacie veterinară sau fermă 
din România. Mai mult, unele produse istorice 
sau rezultate din activitatea de cercetare şi 
diagnostic ale grupului Pasteur Romînia sunt 
mentionate ca referinţă internaţională in 
Manualul OIE [7]. 

În plus, foarte multe produse, mai vechi sau 
mai noi, au câştigat pieţe în ţări din Europa, Asia 
şi cele două Americi.  

    

Filozofia Pasteur SA    

 

Filozofia colectivelor de cercetare şi 
dezvoltare ale companiilor din cadrul grupului 
Pasteur România este de a raspunde nevoilor 
medicinei veterinare moderne, de a inova şi a 
aplica cele mai noi metode ştiinţifice în vederea 
sprijinirii sănătaţii animalelor.  

Cercetarea şi dezvoltarea continuă de noi 
produse şi servicii performante a consolidat 
poziţia Pasteur Romania, prin SN Institutul 
Pasteur SA şi Pasteur Filiala Filipeşti, ca leader 
incontestabil pe piaţa veterinară, care ţine 
legătura permanentă cu beneficiarii finali ai 
acestora.  

Procesele tehnologice din cadrul 
companiilor grupului Pasteur România sunt 
atent documentate şi strict urmărite (evaluate şi 
monitorizate) pentru a se putea inteveni 
corespunzator şi în timp util în cazul celor mai 
mici deviaţii de la parametrii funcţionali (pentru 
instalaţii şi echipamente) şi calitativi (pentru 
produsele in diverse faze tehnologice, inclusiv 
produsele finite) prestabiliţi de către producător 
şi aprobaţi/autorizaţi de către autorităţile de 
reglementare din domeniu (respectiv ANSVSA 
prin ICPBMV). 

Gestionarea riscurilor asociate proceselor 
tehnologice, inclusiv a celor legate de 
componenta de aprovizionare cu materii prime 
şi materiale auxiliare (în amonte faţă de 
organizaţie sau procesul de fabricaţie) şi a celor 
referitoare la  destinaţia preconizată a 
produsului obţinut (în aval – în reţeaua de 
distribuţie şi la utilizatorul final, clientul 
acestora) sunt realizate prin procesele de  
farmacovigilenţă.  

Gestionarea corectă şi monitorizarea 
strictă a tuturor activităţilor de fabricaţie a 
produselor medicinale reprezintă obiectivele 
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principale ce trebuie îndeplinite pentru ca, la 
momentul utilizării /administării medicamentului 
sau produsului biologic de uz veterinar, efectul 
tratamentului (preventiv sau curativ) să fie 
conform specificaţiilor şi parametrii calitativi să 
conducă la un grad corespunzator de satisfacţie 
a utilizatorului / clientului.  

Implementarea sistemelor de gestionare şi 
monitorizare a calităţii şi certificarea companiilor 
grupului Pasteur România de către organisme 
neutre, acreditate la nivel naţional şi/sau 
internaţional, reprezintă un mod de garantare a 
produselor fabricate sub sigla Pasteur 
România.  

 
Resursa umană și infrastructura 

Pasteur SA 
 

Resursa umană de care dispune grupul 
Pasteur România este cea mai importantă 
avere. Formată din profesionişti desăvârşiţi: 
medici veterinari, ingineri biotehnologi, 
biochimişti, chimişti, ingineri chimişti, cu diverse 
grade profesionale obţinute sau în curs de 
obţinere, în cazul celor mai tineri (MS, PhD, 
Cercetători ştiinţifici, de la Asistent la CS I), cu 
participări la simpozioane naţionale şi 
internaţionale, la întâlnirile trimestriale ale 
Societăţii de patologie aviară din România ş.a., 
şi cu articole ştiintifice publicate în reviste de 
prestigiu.  

Infrastructura pentru cercetare, diagnostic 
şi producţie este complexă şi bazată pe 
tehnologii avansate, astfel că grupul Pasteur 
România continuă să fie un deschizător de 
drumuri, prin produse noi, în care sunt 
combinate principii din medicina alopată cu cele 
din medicina naturistă sau servicii de diagnostic 
molecular originale (teste PCR clasice sau in 
timp real). 

 

Crezul nostru 
 
Respectând bogata şi îndelungata tradiţie, 

grupul Pasteur România rămâne un partener de 
încredere atât pentru mediul economic 
(fermieri, crescători şi iubitori de animale, 
furnizori de materii prime, materiale, servicii) cât 
şi pentru mediul academic, prin participarea în 
proiectele de cercetare finanţate de Ministerul  

Educaţiei Naţionale, derularea unor cursuri 
din curricula universitară, a unor stagii de 
masterat si doctorat, şi angajarea tinerilor 
absolvenţi.  

Grupul Pasteur România mulţumeşte 
tuturor partenerilor, furnizorilor, clienţilor, şi îi 
asigură că nu va abdica niciodată de la deviza 
care a stat la baza înfiinţării Institutului Pasteur 
acum mai bine de un secol! 
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MEDICAMENTUL VETERINAR / VETERINARY DRUG LA 10 ANI DE LA 
ÎNFIINȚARE! 

 
MEDICAMENTUL VETERINAR / VETERINARY DRUG TO 10 ANNIVERSARY! 

 
Valer Teușdea 

Director executiv ANFPUVR 
 

Stimați cititori și colaboratori, iată că a sosit 
momentul când Medicamentul Veterinar / 
Veterinary Drug a ajuns la 10 ani de la apariția 
primului număr.  

Pentru Echipa noastră evenimentul este cu 
atât mai onorant cu cât viața publicațiilor în 
general și a revistelor de specialitate în special 
este din ce în ce mai scurtă!  

Deși demersul este unul dificil, în 
continuare, în ceea ce privește obținerea de 
resurse materiale pentru susținerea publicației, 
ceea ce ne atrage atenția în mod deosebit este 
procesul de deschidere și de receptare al 
revistei de către publicul interesat. Tendința 
este fără tăgadă, întrun trend ascendent ce ne 
confirmă că demersul nostru a fost corect.  

Grație activității domnului Prof. Dr. Cristina 
T. Romeo, ca Head editor, Medicamentul 
veterinar este o revistă indexată BDI (similar cu 
B+) încă din anul 2010. Faptul că revista 
noastră beneficiază de o permanență vizibilă în 
mediul on-line ne-a asigurat indexarea în 
numeroase BDI (Baze de Date Internaționale), 
pe care le-am mai prezentat și, dintre care, 
totuși amintim: IndexCopernicus, DOAJ, 
Academic Journals, CiteFactor, WorldCat, 
EBSCO, CABI, VetBulletin, JournalIndex, Agris, 
SunCat, Pol-Index, OpenAire etc. (este de 
arătat că, la această ora, multe publicații din 
același domeniu, desi mai vexhi, nu sunt 
cunoscute nici măcar pe jumătate).  

De asemenea site-ul revistei este indexat 
în the Most Popular Veterinary Drug Websites. 

Din analiza Google Analitics reiese că doar 
în ultimul an au intrat pe site-urile revistei cititori 
interesați din peste 65 de țări! 

Acest fapt a dus la apariția citărilor în main-
stream-ul informațional și deci, la interes față de 
a publica în revista noastră. În acest sens 
arătăm avantajul major al publicației este faptul 
că, în continuare, nu există costuri de publicare.  

Probabil că, odată cu evoluția revistei și 
dacă se hotărește trecerea la sistemul ISI-
Thompson, vor apare și taxele de publicare 
inerente sistemului open-acces, plății peer-
reviewerilor etc dar avantajul va fi al tuturor. 

Ce trebuie corectat 
Pornită cu scopul declarat de a promova 

medicamentul veterinar românesc și tot ce 
este legat de acesta, revista Medicamentul 
Veterinar / Veterinary Drug a trecut, prin faza de 
organizare și stabilirea priorităților sale azi fiind 
o publicație matură care a făcut dovada trecerii 
timpului.  

Deși initial sa imaginat un Comitet editorial 
de elită, din care să facă parte nume cunoscute, 
cu preocupări și realizări recunoscute în 
domeniul cercetării medicamentului, atât din 
rândul producătorilor autohtoni de 
medicamente, dar și din rândul cadrelor 
universitare de la toate facultățile de profil din 
România, din păcate, feed-back-ul a mulți 
dintre aceștia a fost lipsa de angajament față 
de publicație! 
Constatăm, în continuare că numele a mulți 
dintre membrii comitetului editorial nu a apărut 
încă în poziția de autor sau coautor la vre-un 
articol publicat!  

În continuare, îngrijorător este faptul că nici 
în cazul profesorilor conducători de doctorat 
membri ai staff-ului nu s-a întâmplat acest fapt, 
deși așa cum se știe, doctoranzii au nevoie de 
cât mai multe prezențe în presa de specialitate 
și nu toate lucrărilor lor sunt acceptabile în 
revistele ISI... La acest lucru se adaugă și 
refuzul sau eschvarea de a face benevol 
activitatea de peer review a lucrărilor trimise. 
Această stare de fapt ne va obliga să reajustăm 
numărul de persoane din Comitetul editorial în 
ideea de a dinamiza activitatea editorială și de 
a ridica valoarea lucrărilor acceptate. 

Un răspuns plăcut la eforturile nostre a fost 
acreditarea Medicamentului Veterinar de către 
CMVR în anul 2010 și pe această cale 
mulțumim conducerii acestui for profesional.  

În continuare este redată o analiză SWOT, 
acum după 10 ani, voi pune accentul pe 
principalele puncte tari, slabe, oportunități și 
amenintări din dorința de a analiza transparent 
jurnalul nostru și de a cere imperativ ajutorul 
Dvs!  
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▼ Educatie continuă / Continuous education 
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MIC GHID PRACTIC DE MEDICAŢIE A AFECTULUI DIGESTIV LA ANIMALE 
 

SMALL PRACTICAL GUIDE TO DIGESTIVE DISORDERS MEDICATION IN 
ANIMALS 

 
Romeo T. Cristina, Chirilă Andreia, Eugenia Dumitrescu, Florin Muselin 

Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara 

 
Cuvinte cheie: afect digestiv, descriere, mecanisme, terapie 
Key words: digestive diseases, description, mechanisms, therapy 

 
Rezumat 

 
În prezentul review sunt prezentate sub forma unui mini-curs sintetic principalele noțiuni legate de afectul 
digestiv la animale. Sunt prezentate noțiuni introductorii cu scurte rememorări anatomo – histo – 
fiziologice; despre flora specifică bacteriană prezentă în tractul digestiv, despre afectul digestiv: 
mecanismele de apărare; patogeneză, semiologia și diagnosticul. Datorită parcimoniei spațiului acestei 
lucrări nu s-au prezentat exhaustiv toate noțiunile legate de tractul gastro-intestinal, ci s-a insistat doar pe 
principalele entități responsabile de afectul digestiv care au fost prezente cel mai frecvent la animale.  În 
partea a doua sunt prezentate în detaliu principalele remedii medicamentoase împotriva afectului tractului 
digestiv la animale, sub o formă sugestivă, tabelară. 

 
Abstract 

 
In this review are presented, under a synthetic mini-course, the main concepts related to digestive diseases 
in animals. Introductory concepts are presented with brief anatomical - histo - physiological 
recollections; data about specific bacterial flora present in the digestive tract, about digestive disease: the 
defense mechanisms; pathogenesis, diagnosis and semiotics. Due to space parsimony of this work we 
have not presented exhaustively all notions of the gastrointestinal tract, but insisted only on main entities 
responsible for digestive disorders that were present most often in animals. In the second part are 
presented in detail the main medicinal remedies against the digestive tract disease in animals, under a 
suggestive table form. 

 
1. Elemente introductive esențiale 

 
1.1. Rememorări anatomo-histo-

fiziologice 
 

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

Principalele adaptări sunt legate de 
 

a. Sistemele digestive 
 

Acestea au evoluat preponderent legat de 
modul de hrănire, lungimea tractului intestinal 
fiind strâns legată de regimul alimentar 

 

b. Dentiția 
 

În Tabelul 1 și figura 1 se poate observa 
evolutia danturii, ca formă și număr, de la 

omnivore, rozătoare, erbivore și carnivore și 
respectiv la om, dentiția fiind în strânsă legătură 
cu regimul de furajare. 

 

Tabelul 1. 
 

Numărul de dinți / pe specii de animale 
(Sinteza Cristina, 2016) 

 

 

Specia Nr. 
dinți Tip digestie Digeră 

fibre? 
Vacă 32 Rumegător  Da 

Cal 36-44 Monogastric cu cecuri  Da 
Porc 44 Monogastric  Nu 
Oaie 32 Rumegător  Da 

Cămilă 34 Pseudo(?)-
Rumegător  

Nu 

Iepure 28 Monogastric cu cecuri Da 
Om 32 Monogastric  Nu 
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Figura 1. Structura dentiției la animale (Modificat, Cristina 2016) 
Sursa:http://www.biokids.umich.edu/collections/contributors/Grzimek_mammals/structure_function/v12_id3_con_mammteeth/m

edium.jpg 
 

c. Canalele alimentare 
Sunt dezvoltate astfel: 

• Erbivorele: au intestine lungi cu 
populații mari de bacterii digestoare a 
celulozei. 

• Rumegătoarele prezintă camere de 
fermentare populate cu simbionți. 

• Carnivorele: au tractul digestiv scurt 
care produce enzime digestive cu 
acțiune rapidă. 

 

În figura 2 sunt redate imaginile tractului 
alimentar la principalele specii de animale. 
 

 

 

 

1 

3 

2 
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Figura 2. Dispunerea anatomică a tractului digestiv la animale (Modificat, Cristina 2016) 
Sursele imaginilor: 
1). http://thepetbeastro.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/10/Cat-Digestive-System.jpg/ 
2).http://www.merckvetmanual.com/pethealth/print/dog_disorders_and_diseases/digestive_disorders_of_dogs/introduction_to_d
igestive_disorders_of_dogs.html 
3). http://images.slideplayer.com/15/4687656/slides/slide_4.jpg 
4). https://www.blinklearning.com/Cursos/c474459_c20211859__Vital_functions_in_animals.php  
5).http://www.merckvetmanual.com/pethealth/horse_disorders_and_diseases/digestive_disorders_of_horses/introduction_to_di
gestive_disorders_of_horses.html  
6). http://thegoatguide.com/wp-content/uploads/2015/02/Goat-Rumen.png  
7). http://www.nutrenaworld.com/wcm/groups/public/@canweb/@nutrena/@all/documents/image/na3039210.jpg  
8). http://www.nutrenaworld.com/wcm/groups/public/@canweb/@nutrena/@all/documents/image/na3039210.jpg  
 

a) Stomacul 
Având o structură complexă (figura 3) este 

responsabil de descompunerea unor molecule 

organice mari ca de exemplu: carbohidrații, 
proteinele și grăsimile, iar în structuri mai mici: 
glucoza, acizii grași, glicerolul, aminoacizii. 

4 5 

6 7 

8 
Reticulum =  5% 

Abomasum =  8% 

Omasum  =  7% 

Rumen = 80% 

Total = 100% 

Prestomacele  
• pluristratificate, pavimentoase și aglandulare 
Funcția principală 
• barieră protectivă și prin ea se absorb acizii grași volatili 
Microflora rumino-reticulară 
• responsabila pt. digestie și fermentația celulozei 
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Sub acțiunea enzimelor, florei și secrețiilor 
intestinale ingesta este descompusă în 
particule absorbabile, iar restul este excretat.  

e) Intestinul subțire 
Pe suprafața intestinului există creste 

intestinale pe care sunt poziționați vilii, fiecare 
vil intestinal e format din numeroase enterocite 
care prezintă la marginea liberă microvili.  

Deteriorarea oricăreia dintre structurile 
amintite poate duce la disfuncții intestinale, 
cel mai adesea urmat de diaree. 

f) Vezica biliară  

• stochează și reciclează excesul bilei din 
intestinul subțire 

g)  Pancreasul 
• secretă enzime digestive în intestinul 

subțire pt. a definitiva digestia chimică furajelor 
h)  Intestinul subțire: 
• maximizează digestia furajelor și 

absorbția nutrienților 
i) Intestinul gros 
• absoarbe apa și conține bacterii 

simbiotice ce ajută la eliminarea metaboliților 
 

 
 

Figura 3. Structura anatomică a stomacului (Modificat, Cristina 2016) 
Sursa: https://classconnection.s3.amazonaws.com/844/flashcards/2451844/png/stomach-13E6D9985155E8F6C22.png  

 
Sub acțiunea enzimelor, florei și 

secrețiilor intestinale ingesta e descompusă 
în particule absorbabile, iar restul este 
excretat. Pe suprafața intestinului există 
creste intestinale pe care sunt poziționați vilii 
(figura 4). 

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

Deteriorarea oricăreia dintre structurile 
amintite poate duce la disfuncții intestinale, 
cel mai adesea urmat de diaree. 
 

 

 
 

Figura 4. Structura intestinului (Modificat, Cristina 2016) 
Sursa: http://www.daviddarling.info/images/small_intestine_cross-section.jpg 
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Intestinul are 6 tipuri de celule intestinale 
(figura 5) cu importanță fiziopatologică: 

1) Enterocitele 
- prezintă microvili la polul luminal al 

celulei.  
- glicocalixul de la suprafața lor conține 

enzime digestive și pt. absorbție. 
- turn overul enterocitelor e cel mai rapid 

din tot organismul (de ex. la purcei nou-
născuți = 7-10 zile, iar la vârsta de 21 de 
zile = 2-3 zile). 

2) Celulele auxiliare  
- nu au capacitate digestivă,  
- acționează 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 acțiune toxică asupra bacteriilor. 
5). Celulele cromargentafine 

- produc serotonină, catecolamine, 
gastrină, somatostatină, colecistokinină, 
entero-glucagon etc. 

6). Celulele M (mezenchimale) 
- rol în transportul antigenilor spre țesutul 

limfoid.  
- pot fi porți de intrare pt. patogeni: 

Salmonella, Yersinia, Rhodococcus, 

BVD. 
- numărul lor crește în cazul expunerii la 

antigeni! 

 

 
 

Figura 5. Tipuri de celule intestinale (Modificat, Cristina 2016) 
Sursa: http://allergiesandyourgut.com/wp-

content/uploads/2016/01/LP120ICIL046ICcfbcWhiteas0thn12r12rw2rc666666vs1d20150128T210652.png  
 

j) Flora bacteriană 
Populațiile bacteriene care populează 

tractul digestiv, considerate microbiota 
obișnuită sunt prezentate în figura 6. 

 

 
Figura 6. Microbiota uzuală a tractului digestiv 

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

În general populațiile de bacterii se dispun 
pe lungimea tractului digestiv funcție de organ 
(dinspre esofag spre anus) și mai ales de pH 
astfel: 

• bacteriile aerobe – tractul superior, 
• bacteriile anareobe – tractul inferior, 
• în stomac (pH 2) – Lactobacili, 

Streptococi, Stafilococi, Levuri (103 

CFU/ml), 
• în duoden, jejun (pH 4) – Lactobacili, 

Streptococi, Enterococi, Levuri (102-5 

CFU/ml) 
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• ileon, ceccumuri (pH 5) – Lactobacili, 
Bacterioides, Stafilococi, Streptococi, 
Clostridium, Levuri (103-9 CFU/ml) 

• colon (pH 7) – Bacterioides, 
Eubacterium, Clostridium, 
Enterobacterium, Stafilococi, 
Lactobacterium, Streptococi, 
Bifidobacterii, Levuri etc. (1010-12 

CFU/ml). 
 
Flora bacteriană nepatogenă acționează 

competitiv cu cea patogenă pentru substrat și 
modifică pH-ul gastric. 

 
1.2. Afectul digestiv și mecanismele 

de apărare 
 

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

Principalele semne ale unui dezechilibru al 
microbiotei sunt prezentate sintetic în Tabelul 2. 
și figura 7. 

Tabelul 2. 
 

Microbiota: Biosis vs. Disbiosis 
(Cristina, 2016) 

 

Microbiota sănătoasă  VS.  Microbiota disbiotică 

 Ficat 
Deconjugarea acizilor 
biliari Dezvoltarea atopiei 

Insulino-rezistența Dezvoltarea diabetului 
Metabolizarea lipidelor  Obezitate  
Intestin 

Integritatea epiteliului 
tractului G.I. 

Joncțiunile (Tight) 
neetanșe  

Homeostazia mucoaselor Cripte intestinale înguste 

Status imunitar bun Număr crescut de celule 
caliciforme 

Inhibiția activării 
proteinelor NF-kB Plăci Peyer anormale 

Producția proteinelor Reg 
III (Reg3G) 

Lamina propria mai 
subțire 

Producția de metaboliți 
antiinflamatori 

Profilul al citokinelor 
alterat 

Rezistență la colonizare Mult mai puține celule în 
centrul germinal 

 Răspunsuri imune 
alterate 

 

 
Figura 6. Mecanismele de apărare și principalii factori (Modificat Cristina 2016) 

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

 
Flora bacteriană nepatogenă acționează 

competitiv cu cea patogenă pentru substrat și 
modifică pH-ul gastric.  

Motilitatea intestinală va favoriza 
eliminarea patogenilor și a celulelor moarte. 
Secrețiile intestinale și extraintestinale 
(lactoferina și peroxidaza produsă de 
pancreas), lizozimul elaborat de către celulele 
Paneth inhibă dezvoltarea bacteriilor. La 
acestea se adaugă sărurile biliare și mucinele 

secretate care inhibă aderarea bacteriilor la 
mucoasă. Celulele Kupffer din ficat elimină 
unele bacterii circulante și metabolizează 
toxinele prin fagocitoză.  

Diareea poate fi considerată un mecanism 
de apărare față de bacterii și toxine.  

Adesea, flora patogenă produce substanțe 
inhibante pentru flora ubicuitară procesul fiind 
asociat cu încetinirea sau pierderea 
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peristaltismului care în final, favorizează 
dezvoltarea bacteriilor. 

In figura 7 este prezentat mecanismul 
simplu al patogenezei intestinale prin 
prezentare principalelor modificări din spațiul 
intestinal și mecanismele inflamației intestinale 
fiziologice și patologice.  

1.3. Patogeneza afectului digestiv 
 

În figura 8 este prezentată sintetic 
patogeneza afectului digestiv, iar în Tabelul 3 
sunt prezentați principalii patogeni comuni ai 
tractului gastro-intestinal pe principalele specii 
de animale.  

 

 
 

Figura 7. Mecanismul simplificat al afectului intestinal (Modificat, Cristina, 2016) 
Sursa: http://www.nature.com/nri/journal/v10/n10/images/nri2850-f4.jpg 

 

 
 

Figura 8. Reprezentarea schematică a patogenezei afectului digestiv (modificat Cristina, 2016) 
Sursa: http://physrev.physiology.org/content/physrev/90/3/859/F4.large.jpg 
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Tabelul 3. 
 

Principalii patogeni comuni ai tractului gastro-intestinal la animale  
(Sinteză Cristina, 2016) 

 

 
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. 

Paraziți Nematode, Cestode, Trematode Nematode, Cestode 
  Cabaline Câini & Pisici 

Virusuri Rotaviroza, stomatita veziculară, 
Coronaviroza 

Parvoviroza, Coronaviroza, Panleucopenia felină, 
Rotaviroza, Astrovirozele 

Rickettsii Neorickettsia risticii (boala de Potomac / 
ehrlichioza) 

Neorickettsia helminthoeca (salmon poisoning la 
câine) 

Bacterii 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. 

Protozoare 

Eimeria spp., Cryptosporidium spp. 

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

Fungi 
Aspergillus fumigatus Histoplasma capsulatum, Aspergillus spp., 

Candida albicans, Phycomycetes 
Alge Prototheca spp. Prototheca spp. 

Paraziți 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. 

Dintre cele mai patogene tulpini sunt cele 
de E. coli. În cadrul fiecărui patotip pot fi 
clasificate ca virotipuri, bazat pe genele de 
virulență pe care le posedă. Un virotip este o 
combinație de gene ale virulenței (Croxen et al., 
2013). 

Factorii virulentei codificate de aceste gene 
includ: 

• adezine fimbriale,  
• enterotoxine,  
• citotoxine,  

• capsula și  
• lipopolizaharidă (LPS). 

 

Patogenii de E. coli pot fi diferențiati 
serotipic, pe baza diferențelor de antigenitate 
ale:  

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

2013). 
Inițial, bacteriile potențial patogene sunt 

ingerate și acestea colonizează tractul intestinal 
făra semne de boală.  

Bacteriile sunt excretate contaminând 
mediul, inclusiv apa.  
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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 (Croxen et al., 2013).  

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 (Croxen et al., 2013). 

Semnalele bacteriene stimulează 
acoperirea microvililor și reorganizarea cito-
scheletului celular. Bacteriile aderente produc o 
toxină care va fi transportată prin celulele 
epiteliale către circulația sangvină.  

Toxina actionează asupra celulelor 
endoteliale vasculare = diareea (non/ 
hemoragică) și crampe abdominale (ca și 
complicația sindromului uremic hemolitic care 
conduce la insuficiența renală acută (Croxen et 
al., 2013). 

 
Infecția virală 

 
De exemplu în cazul infecției cu Rotavirus 

proteina virală VP4 se atașează la mucoasă și 
generează un inveliș exterior la suprafața 
mucoasei intestinale, după care subparticulele 
pentrează citoplasma, virusul prin multiplicare 
generând toxine.  

După multiplicare, virusul nou părăsește 
celule infectate și le invadează pe cele 
sănătoase, în acest timp celulele epiteliale 
devenind apoptotice și generând extravazarea 
fluidelor (figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Mecanismul infecției virale cu Rotavirus (Modificat Cristina, 2016) 
Sursa: http://ocw.jhsph.edu/imageResources/EID_Black_rotavirus-medium.jpg 

 
1.4. Diagnosticul & Examenul bolii 

intestinale 
 

Diagnosticul afectului digestiv se bazează 
pe analiza principalelor semne clinice. 

 
În Tabelul 4 sunt redate principale semne 

de diagnostic pentru bolile intestinului gros și 
subțire iar în Tabelul 5 sunt redate principalele 
diferențe între boala infecțioasă comparativ cu 
boala non-infectioasă digestivă. 

 

Tabelul 4 
 

Principalele semne ale bolii intestinale 
 

Intestin subțire Intestin gros 

Volum mare de fecale  Volum mic de fecale 
Defecări normale sau 

ușor crescute 
Defecări dese 

Flatulență, steatoree Prezența mucusului în 
fecale 

Melenă (maron închis, 
neagră) 

Fecale hematozice 
(roșietice, hemoragice) 

Pierderea greutății Tenesme 

Poate apare voma Durere, urgență de a 
defeca 
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Tabelul 5 
 

Principalele surse ale bolii digestive 
 

Infecțioasă Non-infecțioasă 
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 

 
Dintre microorganismele responsabile de 

afectul digestiv cele mai frecvent întâlnite în 
diversele asocieri patologice sunt: 
Campylobacter spp, Clostridium, Giardia și 
Trichomonas (figurile 10-13). 

 

 
 
Figura 10. Campylobacter spp. în formă de aripă de 
pescăruș (col. Gram x 1.000) Autor foto: Dr. Michael D. 
Willard, DVM, DACVIM. 
 

 
 
Figura 11. Trichomonade. Se poate vedea flagella 
anterior (col. Giemsa x 1.000). Autor foto: Dr. Thomas 
M. Craig, DVM, PhD. 
 

 
 
Figura 12. Endospori de Clostridium perfringens (col. 
Wright x1.000). Autor foto: Dr. Debra Zoran, DVM, 
DACVIM 
 

 
 

Figura 13. Chiști de Giardia sp. și un trofozoit (forma 
caracteristică de pară (Floție cu zinc x 1.000). Autor 
foto: Thomas M. Craig, DVM, PhD. 
Sursa figuri 10-13: 
http://veterinarymedicine.dvm360.com/how-manage-feline-
chronic-diarrhea-part-i-diagnosis?pageID=2 

 

Simptomatologia comună a afectului 
digestiv este prezentată sugestiv în figura 14. 
Iar morfologia criptelor infectate este 
reprezentată în figura 15. 

De asemenea diagnosticul afectului 
digestiv se poate efectua cu ajutorul 
endoscopiei.  

In figura 16 sunt prezentate imagini 
endoscopice normale și patologice ale afectului 
digestiv. 

 
 

Figura 14. Simptomatologia comună a afectului 
digestiv 

Sursa:http://www.hillspet.com/HillsPetUS/v1/portal/en/us/dog
care/healthcare/images/gi-disorders-common-signs.png 

 

 
Figura 15. Morfopatologia criptelor intestinale infectate 
Sursa: 
http://image.slidesharecdn.com/intestine-150606154958-lva1-
app6892/95/intestinal-pathology-of-various-animal-species-
10-638.jpg?cb=1433605905 



Cristina et al.                                                                                                                                       Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 
                                                                                                                                                                                     Vol. 10(2) Decembrie 2016 

 

19 

În Schemele 1 – 5 sunt redate idiogramele 
proceselor patogenice din: afectul hepatic, 

alcaloza și acidoza ruminală, timpanism și 
diaree. 

 

 
 

Figura 16. Imagini endoscopice ale segmentelor tractului digestiv 
Surse imagini: 
http://todaysveterinarypractice.navc.com/endoscopy-essentials-lower-gastrointestinal-endoscopy-seriespart-1-overview-of-
lower-gastrointestinal-endoscopy/ 
http://todaysveterinarypractice.navc.com/endoscopy-essentials-lower-gastrointestinal-endoscopy-seriespart-1-overview-of-
lower-gastrointestinal-endoscopy 
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Schema 1 

Schema 2 

Schema 3 
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Schema 4 

Schema 5 
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Factorii comuni de risc în colică sunt 
prezentați în Tabelul 6. 

Tabelul 6 
 

Factorii comuni de risc în colică 
După http://www.thehorsemenscorral.com/nutritional-

management-of-equine-medical-conditions/ 
 

Factorii dietari Managementul 

Schimbarea brusca a 
furajului (fân, 
concentrate) 

Schimbarea grajdului 

Perioade prea scurte 
pe pășunat 

Creșterea orelor de 
stabulație în adăpost 

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

Tratamente 
antihelmintice cu 
repetare sub 7 zile 

Cantități prea mari de 
concentrate in furajare 

Lipsa tratamentelor 
antihelmintice 

Hrănirea din baloți 
rotunzi sau de calitate 
slabă 

Lipsa rabotajului 
dentar sau a 
intervențiilor 
stomatologice 

Hranirea cu 
leguminoase (trifoi, 
lucernă, alfalfa) verzi, 
proteină, enteroliți în 
exces 

Schimbarea regimului 
de exerciții/pășunat tot 
timpul 

 
2. Terapia afectului digestiv 

 
Tratamentul diverselor afecțiuni digestive 

este adesea complex și necesită cunoașterea 
noțiunilor de fiziologia și fiziopatologia 
aparatului digestiv. 

În afară de calea sistemică, pătrunderea 
medicamentelor cu acțiune asupra tractului 
digestiv (figura 17) poate avea loc fie pe cale:  

• transcelulară, fie 
• paracelulară 

 

 
 

Figura 17. Moduri de pătrundere intestinal al 
medicamentelor 

Sursa:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum
b/1/1d/Selective_permeability_routes_in_epithelium.png/360p
x-Selective_permeability_routes_in_epithelium.png 
 

2.1. Grupa digestivelor 
 

A. Digestivele eupeptice 
 
Medicamentele din acest grup măresc 

apetitul şi digestia prin stimularea secreţiilor şi 

Schema 6 
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motilităţii digestive care are loc pe cale reflexă 
sau directă, cu urmări importante. 

 

Acidul clorhidric 
Are activitate în digestia proteinelor, pentru 

activarea pepsinogenului fiind necesară o 
concentraţie de 0,2%.  

Peste această concentraţie se poate 
produce contracţia pilorului. Se foloseşte în 
hipo- şi anaciditate gastrică, timpanism.  

La animalele mici se asociază cu pepsina 
sau cu tincturi amare.  

La animalele mari se utilizează o 
concentraţie de 0,1-0,5% sau 1-2 linguri HCl 
10% la un litru de apă. 

 

Pepsina  
Este un complex enzimatic oficinal.  
Conţine enzime proteolitice din mucoasa 

stomacală proaspătă de bovine sau suine 
purificate şi diluate cu lactoză, la titrul indicat. 
Se foloseşte în insuficienţe secretorii, asociată 
cu acid clorhidric. 

 

Acidopeps 
Este un complex enzimatic format din 

clorhidrat de acid glutamic şi pepsină. Se 
foloseşte în insuficienţă secretorie stomacală. 

Se comercializează sub formă de 
comprimate de 0,5g.  

 

Tripsina  
Este o enzimă proteolitică produsă de 

pancreas sub formă de precursor inactiv care se 
activează în prezenţa enterokinazei sau de mici 
cantităţi de tripsină.  

Corectează dispepsiile consecutive 
insuficienţelor secretorii pancreatice. 

 

Pancreatina  
Este un preparat enzimatic obţinut din 

pancreas proaspăt de porcine, bovine, diluat cu 
lactoză.  

Conţine: amilază, lipază, tripsină. Este 
oficinal. Se comercializează sub formă de 
drajeuri. 

 

Nutrizym 
Sunt drajeuri cu bromelină (ferment din 

ananas) care lărgeşte sfera activităţii eupeptice, 
nefiind inactivat de acidul clorhidric. 

 

Mexaze 
Conţine: bromelină, pancreatină, cliochinol 

şi fanchinonă.  
Este un produs eupeptic, antiseptic 

intestinal. 
 

Papaina  
Este o enzimă proteolitică vegetală foarte 

activă, folosită în dispepsii. 
 

Cotazym forte  
Conţine: tripsină, lipază, amilază, celulază, 

extract uscat şi purificat de bilă. Este excelent 
în pancreatite. 

 

Festal 
Drajeuri care conţin lipază, amilază, 

proteaze pancreatice, celulaze, bilă de bou 
uscată. 

 
B. Digestivele amare 

 
Sunt droguri cu principii amare, nu au 

acţiune generală, dar pot fi folosite multă vreme 
pentru îmbunătăţirea apetitului. 

Mecanismul de acţiune este reflex, 
punctele de reflex fiind glandele salivare.  

Se administrează înaintea raţiilor cu circa 
30 min. amestecate în furaje sau în soluţii. 

 

Rădăcina de genţiana (Radix gentianae).  
Drogul este oficinal, conţine genţiopicrină 

1-3% care prin păstrarea îndelungată se 
transformă în genţiamarină şi genţiogenţiamină.  

Tinctura este oficinală, iar extractul este 
neoficinal. Este folosită cel mai adesea ca 
excipient. 

 

Rădăcina de păpădie (Radix taraxaci) 

Conţine: taraxacină, taninuri, inulină.  
Activitatea cea mai mare o are rădăcina 

toamna târziu şi frunzele, primăvara. 
 

Ţintaura (Fierea pământului, Flores 

centauri).  
Sunt folosite părţile aeriene în timpul 

înfloririi. Are şi calităţi foarte bune antifebrile. 
 

Trifoiaşul de baltă (Menyanthes trifoliata) 
Drogul conţine glicozizi-meniantină care 

prin hidroliză se transformă în glucoză şi 
meniantol. 
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Schinelul (Cunicus benedictus) 

Cel mai folosit este extractul fluid din partea 
întreagă.  

 
C. Digestivele aromatice 

 
În această categorie intră în general 

droguri care conţin uleiuri eterice, întotdeauna 
alături de principii amari.  

Acţiunea eupeptică se produce în mod 
reflex (datorită principilor amari) şi pe cale 
directă, prin stimularea mucoasei stomacului 
(datorită uleiurilor eterice pe care le conţine). 

 

Pelinul (Arthemisia absinthium) 

Se obţine din plantele familiei Artemisia.  
Se folosesc părţile aeriene care conţin 

absintină şi anabsintină o cetonă care conţine şi 
azulen. Cea mai folosită este tinctura. 

 

Ienupărul (Juniperis) 

Conţine 0,8% uleiuri volatile.  
Mod de administrare: în infuzii, boluri, 

electuarii. 
 

Florile de muşeţel (Chamomillae flos) 

Conţin 0,20-0,50% ulei eteric bogat în 
azulen. Au gust amar (care provine de la acidul 
antemic). Partea cea mai bogată în ulei eteric 
este inflorescenţa. Se recomandă ca antiseptic, 
liniştitor, antiinflamator, antispasmotic, 
eupeptic, antifermentescibil. 

 

Coada şoricelului (Achillea millefolium) 

Are acelaşi îndrumări ca şi muşeţelul, în 
plus este hemostatic. 

 

Obligeana (Acorus calamus) 
Este rizomul plantei Achorus calamus care 

este bogat în principii amari, aconina şi uleiuri 
volatile 2,5%. Are aceleaşi utilizări ca muşeţelul 
şi codiţa şoricelului. 

 

Anasonul (Pimpinella anisum) 

Conţine ulei de aniz, 80-90%, anetol, 
terpene, acizi graşi.  

Are calităţi foarte bune ca expectorant, 
carminative și antiparazitar. 

 

Feniculul (Foeniculum vulgare) 
Drogul este reprezentat de dicariopsele 

anasonului dulce.  
Are aceleaşi utilizări ca anasonul. 

Chimionul (Carum carvi) 

Drogul este reprezentat de dicariopsele 
mature ale plantei. Are aceleaşi utilizări ca 
anasonul. 

 

Frunzele de mentă (Foliae Menthae) 

Conţin 1% ulei volatil, din care jumătate 
este reprezentat de mentol, şi tanin. Infuziile 
sunt remedii digestive antispasmotice 
intestinale şi carminative. 

 

Seminţele de muştar negru (Semen 

Sinapis nigrum) 

Conţin componente volatile iritante, având 
calităţi eupeptice. 

 

Coaja de portocală (Citrus aurantium) 
Este pericarpul curăţat de albedo, 

rămânând flavedo.  
Conţin: 1% ulei eteric. Tinctura şi siropul 

sunt oficinale. 
 

Siropul de lămâie 
Conţine 0,1% uleiuri eterice. Se utilizează 

ca eupeptic. 
 

Usturoiul (Alium sativum) 
Se folosesc bulbii care conţin uleiuri eterice 

0,5-2%. Din acesta se obţine antibioticul alicină. 
 

Tarbedolul  
Conţine: extracte din ţintaură, păpădie, 

gălbenele, mentă, tătăneasă, coada şoricelului, 

chimenul, schinel.  
Este un foarte bun amestec eupeptic, 

carminativ, folosit de elecţie în tratamentul 
dispepsiilor. 

 
D. Digestivele saline 

 
Măresc secreţiile gastrice şi apetitul, mai 

ales la rumegătoare. Are loc o fluidizare a 
secreţiilor prin acţiunea anticatarală. 
Acţionează direct asupra glandelor dar şi reflex, 
datorită gustului care excită papilele. 

 

Clorura de sodiu 
Este oficinală ca şi serul fiziologic (9‰).  
Se întâlneşte şi în soluţii 10-20%. În doze 

mici stimulează secreţiile salivare şi 
gastrointestinale şi le fluidifică. Are loc 
stimularea peristaltismului prin secreţiile mărite 
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care acţionează asupra terminaţiilor senzitive şi 
favorizează absorbţia principilor alimentari.  

În cantităţi mai mari provoacă vomă la 
câine şi gastroenterită.  

Se foloseşte la bovine şi ovine în calitate 
de digestiv.  

Ca medicament se foloseşte ca adjuvant în 
gastritele hipotonice cronice.  

 

Bicarbonatul de sodiu 
Este oficinal. Există şi soluţii perfuzabile 1-

3%.  
Modul de acţiune: în prima fază 

neutralizează acidul clorhidric din stomac.  
După 15 minute stimulează celulele 

glandulare şi atunci concentraţia acidului 
clorhidric creşte din nou, chiar mai mult decât la 
început.  

Are loc pasajul în intestin de unde 
frânează, pe cale reflexă, secreţia acidului 
clorhidric ca după absorbţie, să stimuleze 
sanguin producerea de HCl.  

Eliminarea se face prin rinichi, exercitând 
un efect diuretic şi prin glandele bronşice pe 
care le stimulează, inducând un efect 
expectorant.  

Se mai foloseşte şi în gastroenterite, în 
vederea stimulării moderate şi durabile a 
secreţiilor şi peristaltismului. 

 

Sulfatul de sodiu (Sarea lui Glauber)  
Este oficinală. Se prezintă sub formă de 

cristale incolore, transparente, eflorescente, 
inodore, cu gust sărat, slab amar.  

La temperaturi mai mari de 34°C se dizolvă 
în apa de cristalizare, în contact cu aerul pierde 
această apă, devenind pulbere amorfă.  

În doze mici este digestiv, iar în doze mari 
devine purgativ. Se foloseşte în mod obişnuit în 
asocieri în formulările medicamentoase. 

 

Sarea de Karlsbad (Sal caroliensis). 
Conţine: sulfat de sodiu 22 de părţi, 

bicarbonat de sodiu 18 părţi, clorură de sodiu 9 
părţi şi sulfat de potasiu o parte. 

Mecanismul de acţiune. Primele activate 
sunt sulfatul de potasiu şi clorura de sodiu care 
stimulează terminaţiile senzitive gastrice şi 
intestinale, îmbunătăţind astfel funcţiile secreto-
motorii digestive.  

La 30 de min. - o oră, intervin sulfatul de 
sodiu şi bicarbonatul de sodiu care acţionează 
în continuare în acelaşi sens.  

Se foloseşte pt. îmbunătăţirea absorbţiei 
pentru o perioadă destul de îndelungată, este 
coleretic, expectorant, diuretic. se folosesc 
soluţiile 0,6%.  

Se cunoaşte şi o sare artificială. 
Se mai cunosc substanţe minerale care au 

rolul de a înlătura aciditatea gastrică, folosite în 
ulcere: dioxidul de magneziu.  

Este o pulbere albă, amorfă, inodoră, cu 
gust leşietic, practic insolubilă în apă.  

Este oficinală. este un medicament mai 
bun chiar decât bicarbonatul de sodiu.  

Nu produce dioxid de carbon, ba chiar se 
combină cu acesta, rezultând bicarbonatul de 
magneziu. Se foloseşte în timpanism şi în 
intoxicaţii cu sărurile metalelor grele. În doze 
mari are efect laxativ. 

 
E. Digestivele diverse 

 
Alcoolul etilic  
Stimulează digestia şi secreţiile. Se 

foloseşte în concentraţie de 5-10%, peste 20% 
secreţiile diminuă (din cauza cantităţii de mucus 
produsă). 

Concentraţiile mari de 60-70 de volume 
sunt iritante şi au acţiune caustică. 

 

Digestiva acria  
Este un amestec de droguri iritante pentru 

mucoasa gastrică conţinând piper şi ardei iuţi 
Capsicum. 

 
2.2. Ruminatoriile 

 
Au implicaţii în actul rumegării, în mod 

direct, reflex şi prin stimularea vagului. Unele 
dintre acestea mai pot stimula şi flora şi fauna 
ruminală fiziologică.  

Pentru a ajunge mai repede în cheag 
substanţele ruminatorii se pot amesteca cu 
soluţii de 0,5-1% NaCl, bicarbonat de sodiu 5%, 
lapte sau soluţii zaharate. 

 

Emeticul  
Este stibiul tartrat de potasiu.  
Este o pulbere cristalină, cristale incolore, 

solubile în apă rece şi caldă.  
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În concentraţie de 1% produce iritarea 
mucoasei, în consecinţă activarea 
prestomacelor 60-90 min. de la administrare, 
acţiunea durând câteva ore.  

Dozele sunt 5-10g la animalele mari şi 0,5-
1g la animalele mici. 

 

Rizomul de şteregoaie 
Are acţiune mixtă ruminatorie şi stimulantă 

reflex. Se foloseşte tinctura.  
 

Veratrina  
Este un complex de alcaloizi din seminţele 

de Sabadila oficinalis.  
Se foloseşte pe cale parenterală, s.c., în 

concentraţie de 1%, fiind bun ruminator (efectul 
apare după 15 min. şi durează 2-3h). 

 

Rădăcina de ipeca (Radix Ipecachuanae) 
Drogul oficinal conţine 2% alcaloizi totali 

exprimaţi în emetină.  
Are acţiune mixtă vomitivă şi ruminatorie.  
Este un foarte bun ruminator în atonii şi 

supraîncărcări. 
 

Rumisan 
Este alcătuit din tinctură de pelin, de 

ienupăr şi extract de veratrină în părţi egale cu 
HCl şi apă.  

Se adminstrează per os la rumegătoarele 
mari 40ml/l apă, de trei ori per zi şi la purcei în 
indigestii, diluat în apă 2 linguriţe. 

 

Ruminol  
Este un preparat injectabil care conţine 

stricnină sulfurică 0,01g, veratrină sulfurică şi 
pilocarpină clorhidrică. Se păstrează la Venena.  

Se administrează s.c. la rumegătoarele 
mari în indigestia prin supraîncărcare, 
împâstarea prestomacelor şi pareza rumenului.  

Este contraindicat în insuficienţele 
cardiace, peritonite, reticulite traumatice.  

Se pot folosi parasimpaticomimetice în 
doze fracţionate pentru evitarea spasmelor 
(pilocarpina, arecolina).  

În indigestiile spumoase se administrează 
tensioactive, de obicei pe bază de siliconi, 
derivaţi ai siliciului tetravalent, care datorită 
prezenţei acestor substanţe în rumen, 
determină spargerea bulelor şi separarea de 
conţinutul ruminal care rămâne în zona declivă. 

Micile bule confluează într-o bulă mare care 
este eliminată prin eructaţie sau prin trocar. 

 

Sicadenul 
Se diluează în apă 50ml pentru 

rumegătoarele mari şi 10ml ptr. rumegătoarele 
mici.  

 

Pretympan  
Se diluează în proporţia 1.10, 1:20.  
 

Blo-trol  
Se administrează la rumegătoarele mari şi 

mici diluat în apă.  
Administrările se repetă la 6-12 ore.  
În anumite situaţii de pareză a rumenului, 

când flora fiziologică nu mai poate produce acid 
propionic, sunt recomandate produse pe bază 
de propionaţi.  

Aceştia normalizează şi pH-ul, creându-se 
condiţii favorabile pentru refacerea simbionţilor 
care vor reîncepe producerea acidului 
propionic. 

 

Ursopron 
Este o soluţie 405 propionat de sodiu şi 

microelemente.  
Se folosesc doze mari, cu repetare la 6-8 

ore, timp de 4-5 zile. Este folosită mai ales în 
acetonemiile rumegătoarelor mari. 

 

Prodigestan 
Conţine propionat de sodiu şi calciu, 

antihistaminice, diverse microelemente.  
 

Propionatul de sodiu 
În afară de acţiunea stimulantă asupra 

motricităţii compartimentelor în atonii.  
Mai are rol în sinteza proteinei, mărind 

rezerva alcalină, putând fi folosit în aplicări 
externe, ci proprietăţi antiseptice, antimicotice 
(agentul tricofiţiei).  

Se folosesc unguentele 5-10%. 
 

2.3. Substanţele vomitive 
 

Produc voma la carnivore şi omnivore.  
În doze mici pot provoca expectoraţie, iar 

în doze moderate sunt ruminatorii.  
Există vomitive centrale, care excită direct 

centrul vomei şi reflexe, care stimulează 
terminaţiile senzitive ale vagului.  
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În practică sunt mai utile vomitivele 
centrale, pentru că produc un efect prompt şi 
sunt uşor administrabile prin injecţii.  

Vomitivele sunt recomandate în situaţii 
când este necesară golirea stomacului de 
conţinuturi patologice, alimente alterate, toxine.  

La animalele slăbite se vor administra cu 
precauţie. 
 

A. Cu acţiune centrală 
 

Apomorfina  
Se prezintă sub formă de sare clorhidrat 

(cristalină, pulbere cenuşie), inodoră, cu gust 
amar, solubilă în apă.  

Substanţa ca atare şi soluţiile apoase sub 
influenţa aerului şi luminii se colorează în verde. 
este cel mai bun vomitiv central la câine, 
folosindu-se soluţii 1% în doze foarte mici.  

La suine poate da efecte nesigure, iar la 
feline dă rezultate în doze mai mari, de 0,01g. 
Se foloseşte în tratamentul sindromului de pică 
la păsările de colivie, în apă, şi la animalele 
mari, timp de trei zile. Soluţiile verzi nu se 
folosesc. Dozele mărite sunt recunoscute prin 
surescitarea animalului. 

 

Veratrina  
Are efectul cel mai persistent la porc, dar la 

carnasiere nu se recomandă deoarece dozele 
vomitive produc intoxicaţii severe. 

 

Sulfatiazolul 
În concentraţie 20%, administrat i.v. la 

câine, produce voma. 
 

Pilocarpina 
Se foloseşte la câine şi porc ca vomitiv 

sigur în administrări s.c. în soluţie 1%. 
 

B. Cu acţiune reflexă 
 

Rizomul de şteregoaie (Veratrum album) 
Are efect vomitiv datorită iritaţiei mucoasei 

stomacale care este completată cu un răspuns 
reflex în urma excitării centrului vomei. Au loc 
contracţii ale musculaturii organismului.  

Se foloseşte pulberea sub formă de 
electuarii, la suine, câine şi pisică. 

 

Rădăcina de ipeca  
Prezintă un mare dezavantaj deoarece 

induce perioade lungi de nosee (greaţă, însoţită 

de hipersecreţie salivară şi bronşică), de aceea 
se înlocuieşte cu apomorfina.  

Se administrează la porci, câine şi pisică. 
 

Emeticul, sulfatul de cupru, sulfatul de 
zinc se folosesc în soluţii de 1-2%. 

 

12.4. Substanţe antivomitive 
 

Se folosesc când trebuie combătută voma 
incoercibilă. pot fi de tip central şi periferic.  

Marea majoritate provin din rândul 
medicamentelor de uz uman de aceea se 
impune calculul de transformare al dozelor din 
medicina umană în medicina veterinară. 
 

A. Centrale 
 

Torecan 
Este asemănător cu Emetiralul fiind eficient 

atât în voma de tip central, cât şi în voma de tip 
periferic. Se cunosc fiole de 1ml şi drajeuri. 

 

Mincortid (Cortiron, ADC) 

Este un mineral corticoid. Se administrează 
ca antivomitiv în injecţii i.m. la suine şi câine. 

 

Clordelazin  
Este un antiemetic central, la fel şi 

Combelenul.  
 

Perfenazina (Trilafon) 
Este un antiemetic central fenotiazinic. 

Poate da reacţii din partea organismului 
(hipotensiune, agranulocitoză). 

 

Scopolan 
Este un parasiompaticolitic eficace, putând 

fi folosit şi în răul de mişcare şi în vertij.  
Deprimă centrii vestibulari. 
 

Meglozina  
Este un antihistaminic piperazinic şi un 

antiemetic durabil. 
 

Trimetobenzamida (Tigan) 

Este un derivat benzamidinic cu acţiune 
lungă. Nu este eficace în voma postoperatorie. 

 

Reglan (Prinperam, Metoclopramidă)  
Este tot o benzamidină antiemetică. 

Recomandată şi în voma postoperatorie şi 
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medicamentoasă. poate produce reacţii 
extrapiramidale. 

 

Dimenhidrinat  
Este o sare a difenhidraminei asociată cu 

teofilină. Este un antivomitiv cu efecte tardive (la 
4-6 ore). Determină şi o sedaţie puternică.  

Este recomandat în răul de mişcare. Se 
mai folosesc barbiturice hipnotice (barbital şi 
fenobarbital) şi opiacee (hidromorfonă şi 
tinctura de opium). 

 
B. Cu acţiune periferică 

 
Limonada gazoasă (poţiunea Riviere).  
Este preparat oficinal format din două 

soluţii:  
• în prima se găseşte: bicarbonat de 

sodiu, sirop simplu, apă,  
• iar în a doua: acid citric, sirop de lămâie, 

apă.  
Ambele se prepară ex-tempore. Se 

administrează la câine o linguriţă. În stomac ia 
naştere bioxidul de carbon care va linişti 
mucoasa gastrică. 

 

Tinctura de anticolerină 
Este un preparat oficinal care conţine 

tinctură de opium, tinctură de revent, ulei eteric 
de cinam, ulei eteric de mentă, acid clorhidric, 
alcool. Se foloseşte la câine. 

 

Anestezicele locale  
Sunt folosite ca şi antivomitive sunt în 

soluţie de 1%: xilina şi anestezina, mai puţin 
procaina. Are loc hipoestezia mucoasei 
gastrice, având loc suprimarea vomei 
declanşată reflex prin iritarea mucoasei.  

Se mai foloseşte apa cloroformată 0,5% şi 
unele preparate carminative pe bază de mentă 
şi melisă care atenuează noseea şi senzaţia de 
vomă provocată prin distensia peretelui 
intestinal.  

Tot ca antiemetic se mai poate folosi 
tinctura de beladonă şi papaverina clorhidrică. 

 
2.5. Purgativele intestinului subţire 

 
Cu acestea se evacuează conţinutul 

intestinal. După intensitatea activităţii acestea 
pot fi:  

 

• laxative,  

• lenitive,  

• catartice,  

• drastice.  
 

Purgativele:  
 

• se recomandă în constipaţii, în scopul 
îndepărtării corpilor străini şi a paraziţilor.  

• nu se recomandă în gastroenterite 
grave, gestaţie avansată şi peritonite. 

 

Modul de acţiune. Prin fluidificarea 
mecanică şi mărirea conţinutului intestinal se va 
întinde peretele intestinal, pe cale reflexă se 
accentuează peristaltismul.  

Sărurile în soluţii hipertone se vor absorbi 
greu şi de aceea vor da o stare de plenitudine. 
Are loc deplasarea ionilor de calciu şi ca o 
consecinţă, creştera tonusului muscular.  

Efecte purgative sigure se produc când 
concentraţia este de 5%, sub 3% sărurile se 
absorb şi nu mai induc efectul dorit, în 
concetraţii mai mari de 5% soluţiile se diluează 
în intestin datorită hipersecreţiei şi fluxului de 
apă provenit din sânge care va dilua acest 
conţinut, determinând izotonicitatea. Va întârzia 
efectul, în plus medicamentul stagnează în 
stomac, iar pilorul se va închide. 

Purgaţia se poate obţine şi prin intermediul 
principiilor activi care irită mucoasa intestinală, 
accentuând peristaltismul şi când se folosesc 
parasimpaticomimetice stimulatoare ale 
elementelor funcţionale digestive inervate de 
pneumogastric.  

O parte din purgative, la anumite doze, mai 
pot fi şi coleretice sau colagoge. 
 

A. Uleioase 
 

Uleiul de ricin (Oleum ricinus) 
Se obţine prin presare la rece şi tratare cu 

vapori de apă a seminţelor de Ricinus comunis. 
Este un lichid vâscos, limpede, incolor, uşor 
gălbui, cu miros şi gust caracteristic, neplăcut. 
La 0°C se tulbură, iar la 10-15°C devine o masă 
albicioasă.  

Este miscibil cu cloroformul, acidul acetic, 
eterul, alcoolul absolut.  
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Este sicativ, întărindu-se la aer; râncezeşte 
şi este oficinal.  

Conţine gliceride ale acidului ricinoleic şi 
linoleic care nu acţionează decât după 
descompunerea lor în intestinul subţire.  

Acţionează şi mecanic prin lubrifiere. 
Se foloseşte ca purgativ la cal şi omnivore, 

la erbivore având efect tardiv (16-20 ore).  
Pentru a putea fi administrat se amestecă 

o parte ulei de ricin cu două părţi apă caldă şi 
sărată. Se poate amesteca şi cu alte uleiuri 
vegetale.  

Nu este toxic, deoarece toxalbumino-ricina 
rămâne la reziduul de seminţe. 

 

Uleiul de floarea soarelui (Ol. Helianthi) 

Este folosit ca purgativ, dar în cantităţi mari 
(1000 - 2000g). 

 

Uleiul de croton (Oleum crotoni) 
Este extrem de toxic. Se poate folosi ca 

purgativ câteva picături împreună cu un ulei 
vegetal, la animalele mici dozele fiind de 
picături. 

 

Uleiul de parafină (Oleum vaselini) 

Acţionează mecanic, el nu se absoarbe şi 
nu se transformă.  

Este foarte eficient în cazul fecaloamelor, 
în doze de 1-10 l. la animalele mari, 10 – 20 ml 
la animalele mici şi câine, după o dietă 
prealabilă. 

 
B.Purgative saline 

 
Sulfatul de sodiu 
În doze mari este un bun purgativ.  
 
Sulfatul de magneziu 
Este unul dintre cele mai active purgative, 

dozele pe jumătate sunt colagoge. Împreună cu 
sulfatul de sodiu este contraindicat la femelele 
gestante şi în vârf de lactaţie. 

 

Calomelul (clorura mercuroasă) 

Este o pulbere microcristalină albă, foarte 
fină, grea, aderentă, inodoră, insipidă, insolubilă 
în apă.  

Se păstrează la Separanda. Administrată 
per os trece netransformată prin stomac în 
intestin. Datorită secreţiilor, o mică parte se 
transformă lent în sublimat, mercur, proteinaţi 

mercuriali care irită mucoasa, producând 
efectul purgativ.  

Metabolitul care irită, calomenul 

nedescompus, se elimină în totalitate cu 
fecalele. Cantităţi infime se vor elimina prin 
rinichi unde vor irita nefronul şi vor mări 
filtrabilitatea glomerulară, diminuând resorbţia 
la nivelul tubilor contorţi.  

Se administrează la suine sub formă de 
electuarii, la câine este contraindicat, cu 
precauţie 0,02 g la animalele mari este 
contraindicat. 

 

Alte purgative saline 
Citratul de magneziu, tartratul de sodiu şi 

potasiu (sarea Seignette) şi clorura de bariu. 

 
C. Purgative diverse 

 

Agarul 
Este preparat din specii de alge marine din 

genul Gelidium şi Agarum.  
Sunt mase transparente, alb-gălbui care 

conţin polimeri superiori, insolubili ai galactozei. 
Aceştia absorb multă apă, are loc mărirea 
conţinutului intestinal, producând reflex 
hiperperistaltismul şi purgaţia. 

 

Carageenul  
Se obţine din alge, este identic cu agarul, 

acţionând la fel. 
 

Metilceluloza (MC) 

Este polimetil eterul celulozei. Este o 
pulbere fibroasă, albă, uşor gălbuie. Cu apa 
formează o dispersie coloidală, opalescentă.  
Are activitate laxativă de volum. Este oficinală. 

 

Carboximetilceluloza sodică (CMC) 

Este o sare de sodiu sub formă de granule 
sau fibroasă, albă, mucilaginoasă, cu gust slab 
sărat, inodoră, higroscopică. Cu apa formează 
soluţii coloidale limpezi sau opalescente. Este 
oficinală. 

 

Mana 
Este un suc uscat la aer obţinut prin 

incizarea scoarţei de frasin.  
Se prezintă sub formă de bucăţi gălbui, 

dulceag acrişoare. Este un bun laxativ pentru 
animalele mici. Se mai folosesc ca laxative: 
zahărul, seminţele mucilaginoase şi 
oleaginoase. 
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2.6. Purgativele intestinului gros 
 

Sunt cei mai importanţi derivaţi 

antrachinonici întâlniţi în plante, cuplaţi cu 
antraglicozizii.  

Aceştia vor fi absorbiţi în intestinul subţire, 
în organism se descompun în cea mai mare 
parte şi se elimină ca glucurono sau 
sulfoconjugaţi, dar 3% trec în sânge şi de aici în 
intestinul gros pe care îl stimulează. 

 

Aloe (Aloe vera) 
Este un reziduu obţinut prin evaporarea şi 

uscarea sucului din frunze de Aloe verra.  
Conţine 5% aloină. Sunt fragmente brun 

închise, cu reflexe verzui, strălucitoare, cu 
margini transparente sau cu culoare brun-
verzui.  

Efectul purgativ apare după 18-24 de ore şi 
durează 2 zile. Pe cale reflexă, în doze 
purgative stimulează uterul, producând avort. 
Laptele devine amar. 

Dozele digestive sunt până la 10g la 
animalele mari, 0,5g la câine, iar dozele 
purgative sunt de 50 g la animalele mari şi 4 g 
la câine. Se foloseşte tinctura 20% care este 
eupeptică. 

 

Scoarţa de cruşin (Rhamnus frangulae) 
Este o scoarţă uscată care se menţine un 

an după recoltare sau o oră la 100°C.  
Are un conţinut de 2,5% hidroximetil 

antrachinonă.  
Este oficinal. Conţine: antraglicozizi, 

emodină, acid crisofanic, taninuri. Se folosesc 
decocturi 10% în doze de:  

• 100-400 g, la animalele mari,  
• 5-50 g la animalele mijlocii,  
• 10 g la câine. 
 

Boabele de neprun (Verigarium) 

Fructe mature şi uscate. Se foloseşte sub 
formă de sirop sau decoct la animale mici 10g. 

 

Reventul (Rheeum palmatum) 
Se folosesc rădăcina şi rizomul ale 

plantei care are un conţinut de 2,5% hidroximetil 
antrachinonă.  

Drogul este oficinal. În doze mici determină 
efecte digestive, în doze moderate efecte 
astringente şi în doze mari efecte purgative. 

Frunzele de sena 
Conţine: glicozizi antrachinonici, senozid A 

şi B, oximetil antrachinone; produce efecte 
purgative, mai ales la animalele mari şi porci, 
făcându-se electuarii cu frunze pulverizate.  

La câine şi pisică se preferă infuziile. 
 

Dioxiantachina (Istizin) 
Este o pulbere galben-portocalie, inodoră, 

insipidă, greu solubilă.  
Are efect purgativ lent. este mai puţin 

iritantă decât aloea.  
Se administrează zilnic, de câteva ori sub 

formă de mixturi, boluri şi electuarii la cabaline, 
câine, porc. 

 

Glicerina  
Se administrează ca purgativ sub formă de 

clisme de apă glicerinată şi supozitoare.  
Datorită iritaţiei locale favorizează reflex 

purgaţia 
Cu activitate asupra intestinului gros mai 

menţionăm:  
• fenoftaleina 1-2g la porci,  
• podofilina la animalele mari şi câine,  
• răşina de Jalapa (conţine convolvulină şi 

jalapină),  
• răşina de Stamoneea (conţine foarte 

multă jalapină) şi simpatico-purificatoare. 
 

2.7. Substanţele antidiareice (Stipice) 
 
Au efect invers decât al purgativelor, 

diminuând sensibilitatea crescută a mucoasei 
intestinale şi secreţiile ei, scade peristaltismul, 
reduc hiperemia şi inflamaţia locală prin efectul 
astringent împiedică fermentarea normală şi 
putrefacţia conţinutului enteric.  

 
În situaţia unei enterite, la început se 

îndepărtează componenţii iritanţi cu ajutorul 
unui purgativ moderat (ulei de parafină, dioxid 
de magneziu), apoi se intervin cu antidiareice 
concomitent cu aplicarea unor remedii (căldură 
locală, compresii). 

 
A. Liniştitoare şi antispasmotice 

 
Opiul este cel mai puternic, papaverina, 

extractul şi tinctura de beladonă. 
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B. Protectoare, mucilaginoase şi 
adsorbante 

 
Mucilagiile obţinute din drogul de in, Althea, 

gumă arabică, cereale, decocturile de morcov, 
suspensia de albuş de ou, soluţiile gelatinate, 
cărbunele medicinal, caolinul se administrează 
cu multe lichide pentru evitarea formării 
enterolitelor. 

 
C. Astringente uşor solubile în apă 

 
Alaunul, sulfatul feros, în general iritantele 

greu solubile în apă: carbonatul de calciu, 
substanţele din familia bismutului; organice: 
taninul şi succedaneele lui. 

 
D. Antisepticele intestinale 

 
Acestea combat procesele fermentative 

anormale din tractul digestiv prin acţiunea lor 
etiotropă. Acestea sunt: acidul lactic, acidul 

salicilic, nitrofuranul, furazolidona, saprosanul, 

ftalilsulfatiazolul, cloramfenicolul, tetraciclinele, 

neomicina, streptomicina, fanchinona, 

cliochinolul, broxichinolonă. 
 

E. Substanţele carminative 
 

Acestea înlătură gazele din tubul digestiv 
(metanul, dioxidul de carbon, hidrogenul, 
hidrogenul sulfurat, acizii graşi volatili).  

Gazele formate pot provoca timpanism, 
exteriorizat prin colici, tulburări ale funcţiilor 

excretorii gastrointestinale, ale digestiei şi 
absorbţiei, ale circulaţiei locale.  

Se adaugă şi efectul toxic al gazelor şi 
stânjenirea respiraţiei de către segmentele 
digestive meteorizate.  

La cabaline gazele se acumulează în 
cecuri, la rumegătoare în reţea, la animalele 
mici în intestin. 

La animalele mari se pot elimina prin 
simplu gavaj, gazele din intestin nu se pot 
îndepărta, soluţiile eficiente fiind, eliminând 
trocarul, administrarea de carminative. 

Acestea pot fi:  
• antispasmotice puternice (atropina, 

papaverina, algocalminul parenteral),  
• droguri aromatice (chimionul, 

feniculul, anasonul, muşeţelul, menta, 
usturoiul), 

• antifermentescibile, adsorbante şi 
absorbante (apa de var, formolul, 
alcoolul diluat, amoniacul diluat, 
cărbune medicinal),  

• parasimpaticomimetice dacă gazele 
au apărut în exces ca urmare a altor 
mecanisme decât spasmele 
musculaturii netede gastrointestinale.  

 

În Tabelul 7 sunt prezentți principalii 
reprezentanți terapeutici ai afectului pulmonar și 
dozajele lor.  
 

Tabelul 7 
 

Dozajele / Principale grupe de farmaconi utilizați în afectul pulmonar 
(Sinteză Cristina, 2016) 

 

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  la 8h 

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 
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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. 
adulți: 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-
înţărcare 
Porci la îngrăşat: 0,2-0,3 g/kg sau 3-5 kg/t. furaj 10 zile 

Bovine Viţei: 0,2 g/kg sau 20-40 g/animal/zi, 3-4 zile în apă 
Vaci: 0,2 g/kg sau 40-160 g/animal/zi, 3-4 zile în apă. Doza: 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, 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 înţărcare 
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 
Viței: 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 Adulți 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, viţei: 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) 

Viţei, miei, iezi, 
purcei căţei 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 viței 
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 corp. 

Câini, pisici, 
păsări 

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

Ruminatorii 

Rumdigestin  
herba 

Bovine, ovine, 
caprine 

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

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

Bovine, ovine, 
caprine 

Bovine adulte: în cetoză subclinică şi afecţiuni 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 
dispariţia simptomelor, cu doza de 100-125ml, 2 x/zi. 
Viţei, oi şi capre: - 25-50 ml de 2 x/zi (sub formă de breuvaj). În 
toxiemia de gestaţie 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/zi, zilnic, 2-4 zile. 

Rumigen – Romvac  Bovine, ovine, 
caprine 

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

Surfactanți 
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 (de 
parafină) / vegetale 
(porumb, soia, 
floarea soarelui; in), 

Rumegătoare 
acestea reduc tensiunea superficială. Cantitatea recomandată: 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 călduț sau lapte praf gata preparat. Se 
alăptează. Se administreaza de 2 x/zi până la oprirea diareei. 2 litri de 
soluție preparată conțin 222 mmol Na, 50 mmol K, 118 mmol Cl, 154 
mmol agenți tampon, 244 mmol glucoză, 2 miliarde UFC 
Enterococcus faecium 

Enteroferm 

Bovine 
Viței: 1 plic (100 g) administrat în lapte sau înlocuitorul de lapte la 100 
de viței Durata: Viței nou intrați 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 înțărcare Purcei nou 
veniți: 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 călduță (20C) dupa ce 0,5-2l se pun în 
adăpătoare și se lasă la dispoziția purceilor. Se administrează 2 l. (un 
plic) x 2 ori/zi până la oprirea diareei. 2 litri de soluție preparată conțin 
222 mmol Na, 50 mmol K, 180 mmol Cl, 154 mmol agenți 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 Viței Ziua 1-3 după fătare, 10 ml/zi/vițel, 3 zile 

Hepabial  
carnitine 5l 

Cabaline, 
Rumegatoare, 

Porcine, Pasari, 
Iepuri 

În apa de baut  
Pasari, iepuri : 0,5–1ml pe litru de apa, 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. 
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  Prokinetice  

Cisaprid  
Rumegătoare 0,08 mg/kg  

Cabaline 0,1 mg/kg IM la 8 h (până la revenirea motilității); 0,8 mg/kg PO la 8 h. 
Betanecol  Cabaline 0,025–0,030 mg/kg SC la 4h pt. 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 min. înainte de masă 

Cabaline 0,04 mg/kg/hr perfuzie cu rată constantă – poate da semne de agitație 
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 

Adulți: 2–6 L pe sondă la 12–24 h. 
Tineret: 100–150 ml la 24 h. 

Animale mici 2-3 lingurițe, 10-20 ml 

Docusat  
Animale mici 2 mg/kg/day, PO 

Cabaline 10–20 mg/kg in 2 L apă 
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  

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–soluţie orală la 100 litri apă, 1x1/zi, 3-5 zile, iar la păsări adulte 
30 ml Colidem–soluţie 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 
adulţi, doză de 30 ml Colidem–soluţie orală/100 l. apă, o dată/zi, 3-5 zile 
consecutiv. Timp de asteptare carne: 2 zile  

Colistin 
Colivet S forte Bovine, suine 

Bovine (viţei) 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 (viţei): 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:72h. 

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. 
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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 concentraţie de 0.006% tiamulin (60 mg/l). 
Timp de aşteptare: Carne: 4 zile. 

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 
Viței: 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 

 

Viitorul 
Cercetătorii au reprogramat genetic un nou 

tip de E. coli (figura 18).  
Acesta poate ucide chiar și alte grupuri de 

bacterii responsabile pentru infecții, greu de 

tratat, cum ar fi cele prezente în plămâni, vezica 
urinara sau pe dispozitivele medicale 
implantate. 
 

 

 
 

Figura 18. Reprogrmarea genetică a E. coli 
Sursa imagini: 
http://sa-mcp.s3.amazonaws.com/up-image/img_rend/500/188.jpg (stânga) 
http://www.biosciencetechnology.com/sites/biosciencetechnology.com/files/legacyimages/bt1310acs.jpg (dreapta) 
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Concluzii 
 
În scopul reușitei în activitatea sa medicul veterinar trebuie să țină seama de următoarele principii 
farmaco-terapeutice în tratamentul afectul digestiv la animale (minimale) 
 
 Indigestii reticuloruminale 

Alcaloza ruminală 

• Acid acetic 5% = Doza: 2-8l. la bovine 0,5-2l. la ovine, urmat de administrarea 
imediată a aproximativ 30-40 l. apă rece la bovine și 10 l. la ovine. 

• Reînsămânțarea rumenului cu lichid ruminal normal,  
• Corectarea dezechilibrelor hidroelectrolitice (Ca și Mg în special). 

Acidoza ruminală 
lactică 

• În forme ușoare: antibiotic (penicilină, neomicină) pe sondă în 50l. apă în 2-
3 reprize, administrare de furaje fibroase de calitate.  

• În formele grave: evacuarea conținutului ruminal prin sondaj sau chirurgical, 
reînsămânțare cu lichid ruminal normal. Reechilibrare hidroelectrolitică (ser 
fiziologic, ser Ringer) și acidobazică (bicarbonat de sodiu sol. 5%. Vitamina 
B1, antihistaminice pentru prevenirea endotoxiemiei și a laminitei, 
administrare de flunixin meglumina. 

Meteorism ruminal 
gazos 

• Menținerea animalului pe plan înclinat cu trenul anterior mai ridicat, masajul 
flancului stâng, sondaj, rumenocenteză. 

Meteorism ruminal 
spumos 

• Tensioactive pentru transformarea spumei in gaz: uleiuri vegetale de porumb, 
soia, floarea soarelui, uleiuri minerale – parafină și lapte, medicamente pe 
bază de silicon. 

• În cazurile grave ruminocenteză pentru evacuarea conținutului. 

Indigestia prin 
supraîncărcare 

• Înmuierea conținutului digestiv prin administrarea de soluții izotone cu sonda 
urmat de masaj, stimularea peristaltismului cu Rumisan, Rumdigestin.  

• Purgative uleioase – parafină sau saline sulfat de magneziu 400-800 g sau 
sulfat de sodiu 200-300g în sol. 4-6%. Reechilibrare hidroelectrolitică. 

 Sindromul de colică 

 

• Oprirea imediată a furajării și adapării (tranzit intestinal perturbat). 

• Sondaj nasogastric și (cecocenteză daca este cazul). 

• Medicație antispastică și analgezică: Buscopan, Novasul, Spasmium, No-
Spa/Drotavet, Flunixine meglumine (are și efect antiendotoximic). Xylazina 
și detomidina au efecte analgezice, miorelaxante și sedative. 

• Corectarea dezechilibrelor hidroelectrolitice și acidobazice cu Ser fiziologic, 
ser Ringer, Ser Ringer lactat pentru combaterea acidozei metabolice, 
bicarbonat sol. izotonă doar în caz de acidoze metabolice severe. Nutriție 
parenterală sol. dextroză 10%, sol. cu aminoacizi și emulsii de lipide. 

• Restabilirea peristaltismului intestinal se realizează prin perfuzarea lentă a 
500ml  borogluconat de calciu 10%, sau utilizarea eritromicinei in doză de 1 
mg/kg. 

• În caz de colici prin volvulus, strangulații, herniere, care nu se pot rezolva 
medical se recomandă tratament chirurgical. 

 Bolile ficatului 
 • Regim alimentar – conținut redus de proteine și lipide, aport mare de 

glucide, vitamine. Repaus  

• Reechilibrare hidroelectrolitică ser fiziologic sau ser Ringer lactat, pentru 
hipoglicemie glucoză sau dextroză 5%. Antihemoragice vitamina K1, pentru 
hemoragii gastrointestinale – famotidină. În caz de ascită se administrează 
diuretice – furosemid, spironolactonă, amilorid. 

 Bolile intestinale 

Sindromul de diaree 
neonatală la 

rumegătoare 

Igieno-dietetic 

• Imunizarea și furajarea corespunzătoare a femelelor gestante. 

• Administrarea colostrului în maxim 6h.  

• Administrarea laptelui la temperatura corpului, în cantități mici, la intervale 
de timp cat mai scurte (maxim 6h), la tetină. 

Medicamentos 
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• Administrare o dată la 4 ore a unor soluții de electroliți și dextroză oral, sau 
administrarea iv de soluții perfuzabile – glucoză sol. 5 sau 10% (0.4 g/kg), 
soluții de aminoacizi, ser fiziologic, ser Ringer sau Ringer lactat. 

• Administrarea de plasmă sau sânge integral de la mamă 200 -300 ml/zi. 

• La miei și iezi pentru combaterea hipoglicemiei se administrează, incălzit,  
glucoză sol. 33% intraperitoneal, sau glucoză sol. 5% iv (0.4 g/kg). 

• Medicație adsorbantă: cărbune medicinal, caolin, pectină. 

• Spasmolitice și antidiareice: Buscopan, Loperamid 

• Antibiotice  

Sindromul de diaree 
neonatală la 

monogastrice 

• Se respectă conduita terapeutică de la rumegătoare. La purcei rehidratarea 
se poate face oral sau pe rect cu Suidex. În caz de vomitare se 
administrează antivomitive. 

• În infecțile clostridiene la mânji se administrează metronidazol 7-10 mg/kg 
po 2x1/zi, 3 zile. 

• La purcei se poate adiministra neomicină, lincospectin-spectinomicină . 

Enterite acute 

• Corectarea deshidratări: ser fiziologic, ser Ringer, Ringer lactat, glucoză 5%, 
bicarbonat sol. 

• Adsorbanți cărbune medicinal, caolin, pectine, subnitrat de bismut.  

• Antidiareice loperamid, buscopan, spasmium. Antibioticoterapie în caz de 
nevoie. 
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Rezumat 
 

Un produs farmaceutic veterinar destinat utilizarii la pesti trebuie sa indeplineasca cerintele de baza pentru 
aprobarea acestuia in vederea comercializarii, in conformitate cu Ordinul presedintelui Agentiei Nationale 
Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.187/2007, cu modificările si completările ulterioare. In 
conformitate cu legislatia in vigoare, documentatia tehnica a unui produs trebuie sa contina informatii 
referitoare la calitatea, siguranta animalului, consumatorilor, utilizatorilor si a mediului si demonstrarea 
eficacitatii și a tolerantei la speciile tintă. Lucrarea de fata furnizează informatii importante privind cerintele 
pentru demonstrarea eficacitatii produselor farmaceutice destinate utilizarii la pesti. Scopul principal al 
datelor de eficacitate este de a demonstra valoarea terapeutica a unui produs farmaceutic, de a stabili doza 
optima si perioada de administrare a produsului. Pentru testele clinice referitoare la eficacitate este nevoie, 
de asemenea, sa se ia in considerare, unele aspecte cum ar fi clima, starea de sanatate a animalelor, 
temperatura apei si salinitatea acesteia, deoarece acestea pot influenta rezultatul si, prin urmare, 
veridicitatea studiilor. 

 
Abstract 

 
Veterinary pharmaceutical products intended for use in fish should comply with all usual requirements 
regarding approval for marketing, according to the Order of the President of the National Sanitary 
Veterinary Agency and for Food Safety No.187/2007, with subsequent amendments and additions. 
According to the legislation the technical file should containe documentation of quality, safety of animals, 
consumer, user and environment and demonstration of efficacy and tolerance in the target species. This 
paper provides the important information on requirements for demonstration on efficacy of pharmaceutical 
products indended for use in fish. The principal aim of the efficacy data is to prove the therapeutic value of 
pharmaceutical products and to establish an optimal dose and period of dose administration. In efficacity 
clinical trial is needed, also, to take into account, the various conditions such as climatic aspects, disease 
situation, water temperature and salinity, because these may influence the outcome and veracity of the 
studies.  
 

Generalitati 
 

Principalele specii de bacterii care 
determină boli la pești sunt speciile de bacterii 
Gram negative, inclusiv Aeromonas 

salmonicida, Flavobacterium columnare, Vibrio 

spp. și Pseudomonas spp.  
O prevalență mult mai scăzută au bacteriile 

Gram pozitive, în special cele incluse în genul 
Streptococcus. 

Produsele medicinale veterinare ajută la 
îmbunatatirea stării de sănătate a peștilor, 
jucând un important rol în salvarea vieții 

animalelor acvatice, insa acestea trebuie să fie 
utilizate în mod corect pentru a fi sigure și 
eficiente (Figura 1). 

Un produs medicinal veterinar parcurge 
mai multe etape de cercetare pana la plasarea 
pe piață, etape care se finalizeaza cu 
întocmirea unei documentații tehnice 
consistente, care are la baza studii detaliate 
pentru demonstrarea calitatii, sigurantei si 
eficacității produsului. 

Toate produsele farmaceutice utilizate 
pentru a controla morbiditatea cauzata de boli 
bacteriene sau parazitare, precum și cele 
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utilizate pentru sedarea, anestezia sau 
inducerea reproducerii speciilor acvatice, 
trebuie să aibă o autorizatie de comercializare 
validă. 
 

 
 

Figura 1: Studii pentru eficacitatea terapeutica  
(Photo: FIS stock) 

 

Autorizatia de comercializare pentru 
produsele farmaceutice destinate peștilor are la 
baza întocmirea documentației tehnice a 
produsului în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare și evaluarea informațiilor cuprinse în 
aceasta, referitoare la:  

 

• siguranța peștilor țintă,  
• siguranta personalului care 

manipuleaza produsul farmaceutic sau  
• care consumă peștele tratat și  
• siguranta mediului, atunci când sunt 

aplicate dozele terapeutice. 
 

Toate produsele farmaceutice trebuie să fie 
fabricate în conformitate cu cerintele bunei 
practici de fabricatie si trebuie ambalate și 
etichetate într-o manieră care să asigure 
conformitatea utilizării.  

 
Studiile pentru demonstrarea eficacității 

 
Studiile pentru demonstrarea eficacitatii 

produsului medicial veterinar la pești, ca și în 
cazul celorlalte specii de animale, se bazeaza 
pe efectuarea de studii clinice, iar documentatia 
tehnică referitoare la eficacitate trebuie să 
includă date privind valoarea terapeutică, să 
defineasca doza optima si regimul de dozaj al 
produsului. 

 

Studiile clinice efectuate pe pești  
Necesită utilizarea subiecților sănătoși 

pentru a obtine date relevante pentru studiu 
(Jenkins 2011), cu excepția cazului în care o 
boală infecțioasă face parte din protocolul 
experimental.  

Exemplarele utilizate în studiile clinice 
trebuie să fie libere de orice microorganism 
patogen care ar putea induce o stare de boală, 
deoarece, o afectiune cu evolutie subclinica 
(cronica sau non-letala), poate afecta 
rezultatele testarii (Lawrence et al. 2012).  

Sursa de pește utilizata in studiile clinice 
poate influența starea de sănătate a grupului 
supus testarii. Peștii crescuți în captivitate au un 
status al sănătății supravegheat permanent, pe 
când pestii capturati din mediul lor natural de 
viata, trebuie supusi aclimatizarii si carantinei. 

Cu toate acestea, peștii supusi studiilor 
clinice, în care conditiile de cultură sunt 
oarecum diferite de mediul lor natural, sunt 
susceptibili la stress (Barton și Iwama 1991), iar 
răspunsurile la stress pot include modificări ale 
comportamentului (Martins et al. 2012), 
dezvoltare deficitara, modificări în starea 
osmotică, suprimarea sistemului imunitar și 
modificarea capacitatii de reproducere (Iwama 
et al 2006).  

De aceea, înainte de începerea propriu - 
zisă a studiului clinic, este necesara o perioada 
de aclimatizare a peștilor. 

Este important ca peștii care au fost 
identificati cu diferite semne de boala sau cu 
boli patologice confirmate, sa fie eliminati din 
studiile clinice. În această perioadă de 
aclimatizare se utilizeaza o serie de metode 
pentru reducerea contaminarii cu protozoare si 
ectoparaziti din ordinul Monogenea.  

Nu se recomandă, însă, administarea în 
perioada de aclimatizare a antibioticelor pentru 
bacteriile patogene, deoarece această practică 
poate duce la dezvoltarea de bacterii rezistente 
la antibiotice.  

În plus, peștii supuși studiilor clinice trebuie 
să fie menținuti, manipulati și testati în condiții 
care nu vor genera stress și implicit, scaderea 
imunitatii. 

În toate studiile trebuie utilizată aceeasi 
cale de administrare a produsului farmaceutic, 
iar studiile trebuie efectuate pentru fiecare 
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indicație propusă și pentru toate speciile tintă 
pentru care eficacitatea este revendicată.  

De asemenea, studiile clinice la pești 
trebuie efectuate la temperatura apei la care se 
recomandă utilizarea produsului, tinând cont de 
condițiile climatice ale regiunii. 

Este necesar ca studiile clinice sa includă 
grupuri de pești martori: pozitiv si negativ. 

Grupurile de martori pozitivi sunt grupuri de 
peste tratate cu un produs de referinta autorizat 
pentru aceleasi indicatii si utilizat conform 
instructiunilor aprobate, in timp ce grupurile de 
martori negativi sunt grupuri care primesc 
placebo sau grupuri care nu primesc niciun fel 
de tratament. 

Este foarte importanta observarea atentă si 
înregistrarea oricaror reacții adverse constatate 
în urma administrării produsului farmaceutic. 

Stabilirea eficacității produsului are la baza 
rezultatele obtinute din doua studii partiale: 
studiile efectuate în laborator si studiile 
efectuate in teren. 

 
Studiile efectuate in laborator presupun 

efectuarea testelor pe speciile tintă principale, 
in conditii de mediu controlate si standardizate 
(Figurile 2 si 3).  

Pestii care vor fi inclusi in studiu trebuie sa 
aiba vârsta și marimea similară, sa fie 
susceptibili la bolile pentru care e revendicata 
actiunea produsului, sa aiba un status de 
sanatate corespunzator si origine cunoscuta. 

Peștii inclusi in studiu nu trebuie sa fi fost 
anterior expusi microrganismului cu care se 
realizeaza infectia de control.  

Microorganismul cu care se realizeaza 
infectia de control trebuie sa fie o tulpina 
relevanta pentru situatia de boala curenta si sa 
poata fi izolat si caracterizat prin metode 
corespunzatoare.  

Rezultatele obtinute la infectia de control 
trebuie sa fie bazate pe numărătoarea 
numarului de paraziti, analize microbiologice 
sau alte investigații pertinente.  

Tot aici trebuie amintite studiile efectuate 
pe embrionii și peștii Zebră (Danio rerio) care 
sunt tot mai utilizate în testarea medicamentelor 
și gradului de poluare cu substanțe a mediului 
acvatic În cazul studiilor pt. determinarea dozei 
terapeutice se urmărește stabilirea dozei 

optime, intervalul de dozare si perioada de 
tratament pentru indicatiile revendicate. 
Acestea se realizeaza cu sau fără infecție de 
control. De asemenea, trebuie stabilită relația 
dintre doza-răspuns pentru obtinerea efectului 
terapeutic scontat, inclusiv pentru reactii 
adverse, daca este cazul.  

Studiile de laborator pot fi efectuate in apa 
de mare sau in apa proaspata, in cazul in care 
farmacocinetica substantelor active nu este 
afectata de salinitatea ridicata a apei. 
 

 
 

Figura 2: Sistem de rezervoare de peste: 
https://www.linkedin.com/pulse/specific-types-fish-farms-

amisy-fish  
 

 
 

Figura 3: Rezervoare pentru cresterea pestilor: 
http://seagrant.noaa.gov/News/FeatureStories/TabId/268/Art

MID/715/ArticleID/251/Scientists-seek-answers-to-open-
ocean-aquaculture-unknowns.aspx  

 

Pentru produsele antimicrobiene este 
necesar ca datele referitoare la CMI precum si 
datele parametrilor farmacocinetici sa fie 
utilizate pentru estimarea nivelului 
corespunzator de expunere.  

Aceste date sunt utilizate pentru 
determinarea corespunzatoare a dozei cu 
ajutorul markerilor stabiliti pentru studiile de 
farmacocinetica (PK marker) si farmacodinamie 
(PD marker). 
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Studiile efectuate in teren  
Trebuie realizate conform regulilor de buna 

practica clinică și au ca scop demonstrarea 
faptului ca produsul farmaceutic veterinar este 
eficace si sigur in conditii diversificate de 
acvacultura (Figurile 4 și 5).  

Locurile stabilite pentru efectuarea studiilor 
clinice trebuie sa aiba la baza distributia 
geografica, situatia bolilor si practicile de 
management. Fiecare loc trebuie sa dispuna de 
mai multe rezervoare pentru pesti de marimi, 
varste si conditii fiziologice diferite, in corelatie 
cu utilizarile propuse ale produsului 
farmaceutic.  
 

 
 

Figura 4: Ferma de peste:  
http://modernfarmer.com/2013/11/u-s-farming-fish-

ever-nowhere-near-china/ 
 

 

 

Figura 5: Sistem pentru acvacultura marina: 
http://spacecollective.org/matthewspencer 

 
O importanta deosebita in stabilirea 

eficacitatii produsului o au inregistrarile legate 
de:  

• sursa de peste,  
• istoricul bolilor,  
• medicatia anterioara,  

• utilizarea altor produse farmaceutice 
sau  

• a vaccinurilor,  
• aparitia bolii,  
• morbiditate,  
• hranirea,  
• igiena,  
• temperatura apei, etc. 
 
Toti peștii dintr-un rezervor sunt considerati 

ca fiind un grup.  
Pentru fiecare studiu din teren sunt 

necesare minimum 2 grupuri, din care unul 
trebuie sa fie grupul de control Pentru testele 
din teren, realizate in ferme comerciale de pesti, 
este de dorit ca eficacitatea produsului sa fie 
analizata atunci cand bolile apar spontan.  

In aceste cazuri, testarile necesita sa fi 
conduse pentru o perioada de un an si in 
conditiile aparitiei in mod natural a bolii pentru 
care utilizarea produsului este revendicată 
(Figura 6). 
 

 
 

Figura 6: Ferma de peste in sistem deschis: 
http://phys.org/news/2016-04-fish-farming-

sustainable.html  
 

Prezenta bolii investigate trebuie 
confirmata la toate grupurile incluse in testare, 
pe baza unui diagnostic corect, insotit de 
examinarile postmortem pentru un numar 
suficient de pesti (minim 6 pești / grup).  

Este necesar sa se stabileasca conditiile 
precise de aparitie a bolii si sa se identifice 
agentul sau agentii patogeni prin izolarea si 
caracterizarea prin metode microbiologice 
corespunzatoare. 
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Concluzii 
 

Toate datele referitoare la conditiile 
efectuarii testelor prezentate anterior, trebuie 
descrise detaliat, astfel incat sa fie posibila 
reproducerea lor, tinand cont de precizarile 
incluse in Ghidul pentru raportarea rezultatelor 
experimentelor la pești și Ghidul pentru 
demonstrarea siguranței și eficăcității 
produselor medicinale veterinare destinate 
utilizarii la speciile tinta de peste (EMA/CVMP/ 
EWP/ 2008). 

De asemenea, ghidurile mentionate 
anterior trebuie sa completeze cerintele de 
baza din Directiva CE 82/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si cu alte ghiduri 
europene relevante si ghiduri VICH (Veterinary 

International Conference on Harmonization). 
In Romania sunt autorizate pentru 

comercializare un număr de 9 produse 
farmaceutice destinate utilizarii la peste (3 
produse provenite din UE si 6 produse 
romanesti), iar indicatiile de utilizare principale 
se refera la tratamentul furunculozei, vibriozei, 
pasteurelozei, streptocociei, yersinozei, 
eritrodermitei, precum și la tratamentul 
infecţiilor primare sau secundare produse de 
germeni sensibili la acţiunea substanțelor active 
(oxitetraciclina, florfenicol, flumequine, 
enrofloxacina). 
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Rezumat 

 
Produsele biocide sunt absolut necesare in viata noastra pentru protejarea fata de microorganisme 
patogene. Insa utilizarea acestora trebuie sa fie supusa unor reglementari stricte intrucat potentialul 
daunator al acestora asupra sanatatii umane si animale si asupra mediului este imens. Produsele biocide 
trebuie sa fie autorizate de catre o autoritate competenta inainte de plasarea lor pe piata, iar toate 
substantele active din componenta acestora trebuie sa fie testate si certificate pentru a se asigura 
concordanta acestora cu reglementarile in domeniu. Si biocidele, alaturi de antimicrobiene, pot fi implicate 
in aparitia fenomenului de antibiorezistenta. Utilizarea nejudicioasa a lor poate genera aparitia de 
microorganisme rezistente, prin mecanisme similare celor care apar in tratamentele incorecte cu 
antibiotice. Se impune asadar constientizarea acestui aspect deosebit de important pentru a preintampina 
efectele nedorite ale rezistentei incrucisate fata de antibiotice si fata de produse biocide. Aceasta cu atat 
mai mult cu cat, in ultima vreme, se trag numeroase semnale de alarma cu privire la faptul ca, in foarte 
scurt timp, omenirea poate sa ramana fara principalul arsenal de lupta impotriva microorganismelor 
daunatoare.  

 
Abstract 

 
Biocidal products are necessary in our lives in order to protect us against pathogenic microorganisms. But 
their use must be subject to a strict regulation because their harmful potential on human and animal health 
and environment is huge. Biocidal products must be authorized by a competent authority before placing 
them on the market and all active substances from their composition must be tested and certified to ensure 
they are in compliance with regulatory requirements in the field. Also biocides, with antimicrobials, may be 
involved in causing the phenomenon of antibiotic resistance. Their misuse can lead to the emergence of 
resistant organisms, through mechanisms similar to those that appear in incorrect treatment with 
antibiotics. We should, therefore, be aware of this aspect particularly important to prevent unwanted effects 
of cross resistance to antibiotics and biocides. The more so as, lately, there are pulled many alarm  signals 
about the fact that, in a very short time, mankind is in danger of remaining  without the main arsenal for 
fighting harmful microorganisms. 
 

Introducere 
 

Produsele biocide sunt preparate 
continând una sau mai multe substante active, 
conditionate într-o formă în care sunt furnizate 
utilizatorului, având scopul să distrugă, să 
împiedice, să facă inofensivă si să prevină 
actiunea sau să exercite un alt efect de control 
asupra oricărui organism dăunător, prin 
mijloace chimice sau biologice (1). 

Utilizarea produselor biocide este absolut 
necesară în controlul organismelor dăunătoare 
sănătății umane si animale, precum și a 
organismelor care deteriorează materialele 
naturale sau fabricate.  

Insă aceste produse biocide pot expune 
oamenii, animalele și mediul la riscuri, ca 
urmare a proprietăților lor intrinseci și a 
modalităților de utilizare.  
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Astfel, utilizarea produselor biocide se 
impune sa fie supusa reglementarii legislative la 
nivel european prin Regulamentul (UE) 
528/2012 al Parlamentului european si al 
Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziție pe piață și utilizarea produselor 
biocide (1).  

Acest regulament are ca obiectiv 
îmbunătățirea liberei circulații a produselor 
biocide în interiorul Uniunii, asigurând totodată 
un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și 
animale și a mediului. Acest deziderat se 
bazeaza pe principiul precauției în scopul 
garantarii faptului că fabricarea și 
comercializarea substanțelor active și a 
produselor biocide finite sunt conforme cu 
cerintele europene si nu au efecte dăunătoare 
asupra sănătății oamenilor, animalelor sau 
efecte inacceptabile asupra mediului.  

Este necesar să se prevadă norme pentru 
aprobarea substanțelor active, comercializarea 
și utilizarea produselor biocide (inclusiv norme 
cu privire la recunoașterea reciprocă a 
autorizațiilor și a comerțului paralel) (1). 

Organizația responsabilă la nivel european 
de reglementarea domeniului produselor 
chimice este Agenţia Europeană pentru 
Produse Chimice (ECHA – European Chemical 
Agency), instituita prin Regulamentul (CE) 
1907/2006.  

Aceasta agentie promovează utilizarea 
produselor chimice în condiţii de securitate, 
furnizează informaţii privind produsele chimice 
şi abordează produsele chimice care prezintă 
motive de îngrijorare (1). 

In scopul imbunatatirii protectiei sanatatii 
umane si a mediului fata de eventualele riscuri 
pe care le pot prezenta produsele chimice si 
pentru a propune metode alternative de 
evaluare a pericolelor substantelor chimice si 
reducerea testarilor pe animale,  

Uniunea Europeana a adoptat un 
regulament intitulat REACH.  

REACH este acronimul termenilor (în limba 
engleză) referitori la înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
chimice si a intrat în vigoare la 1 iunie 2007.  

Atributiile REACH constau in stabilirea de 
proceduri pentru colectarea şi evaluarea 

informaţiilor privind proprietăţile şi pericolele 
prezentate de substanţele chimice (1). 

De asemenea, pentru depunerea 
solicitarilor pentru avizarea/autorizarea 
produselor biocide, schimbul de date și de 
informații între solicitant, ECHA, autoritățile 
competente ale statului membru și Comisia 
Europeană se utilizeaza o platformă informatică 
specifică, și anume Registrul produselor biocide 
(R4BP3).  

Un alt instrument informatic, IUCLID 5, este 
folosit pentru pregătirea solicitarilor. 

La nivel national, in Romania principalele 
acte normative care reglementeaza produsele 
biocide, pe langa regulamentul mai sus amintit, 
sunt Ordinul 910/1657/99/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de 
avizare a produselor biocide care sunt plasate 
pe piaţă pe teritoriul României, Hotărârea 
617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional 
şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) 528/2012 al Parlamentului 
european si al Consiliului din 22 mai 2012 
privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi 
utilizarea produselor biocide (2, 3). 

În UE, in functie de destinatia produselor 
biocide acestea sunt împărțite în diferite tipuri 
(TP) Astfel in anexa V Regulamentului 
528/2012, biocidele sunt clasificate în 22 de 
tipuri de produse grupate în patru mari domenii 
dupa cum urmeaza (Figura 1)(1): 
• Grupa principală 1: Dezinfectanţi - aceste 

tipuri de produse exclud produsele de 
curățare fără efect biocid, inclusiv detergenții 
sub formă lichidă, detergenții sub formă de 
pulbere și produsele similare. In aceasta 
grupa sunt cuprinse tipurile 1-5, respectiv 
TP1 - Igienă umană, TP2 - Dezinfectante și 
algicide care nu sunt destinate aplicării 
directe la oameni sau animale, TP3 - Igienă 
veterinară, TP4 - Produse alimentare și 
hrană pentru animale, TP5 - Apă potabilă. 

• Grupa principala 2: Conservanți - cu 
excepția unor indicații diferite, aceste tipuri 
de produse includ doar produsele destinate 
prevenirii dezvoltării microbilor și algelor. In 
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aceasta grupa sunt cuprinse tipurile 6-13, 
respectiv TP6 - Conservanți pentru produse 
în timpul depozitării, TP7 - Conservanți 
pentru pelicule, TP8 - Conservanţi pentru 
lemn, TP9 - Conservanți pentru fibre, piele, 
cauciuc și materiale polimerizate, TP10 - 
Conservanți pentru materiale de construcție, 
TP11 - Conservanți pentru sisteme de răcire 
și de procesare a lichidelor, TP12- Slimicide, 
TP13 - Conservanți pentru fluide utilizate în 
prelucrare sau tăiere. 

• Grupa principala 3: Produse de combatere 
a dăunătorilor – includ tipurile 14-20, astfel: 
TP14 - Rodenticide, TP15 – Avicide, TP16 - 
Moluscocide, vermicide și produse utilizate 
pentru combaterea altor nevertebrate, TP17 
– Piscicide, TP18 - Insecticide, acaricide și 
produse pentru combaterea altor artropode, 
TP19 - Repelenți și atractanți, TP20 - 
Combaterea altor vertebrate 

• Grupa principala 4: Alte produse biocide. 
In aceasta grupa sunt cuprinse tipurile 21-
22: TP21 – Produse antivegetative, TP22 - 
Fluide utilizate pentru îmbălsămare și 
taxidermie 

 

 
 

Figura 1. Tipuri de produse biocide  
http://www.hse.gov.uk/biocides/  

 
Substantele active continute de produsele 

biocide si considerate ca fiind cele mai 
periculoase nu se pot aproba in vederea 
utilizarii, cu exceptia unor situatii specifice.  

Aceste situatii specifice sunt cele in care 
exista un risc neglijabil asociat expunerii la 
substanță, periclitand sănătatea umană, 
animală sau mediul.  

Atunci cand o astfel de substanță activă se 
aproba pentru utilizare trebuie să se țină seama 

și de disponibilitatea unor substanțe sau 
tehnologii alternative adecvate și suficiente.  

In cazul in care substanțele active din 
produsele biocide prezintă un anumit grad de 
pericol intrinsec acestea se identifica ca fiind 
drept substanțe susceptibile de înlocuire.  

In consecinta, un produs biocid care 
conține substanțe active identificate drept 
substanțe susceptibile de înlocuire ar trebui 
interzis sau restricționat.  

Acest fapt este valabil în cazul în care se 
demonstrează că exista alte produse biocide 
autorizate sau metode nechimice de combatere 
sau de prevenire, care prezintă un risc 
semnificativ mai scăzut pentru sănătatea 
umană și animală și pentru mediu, sunt suficient 
de eficace și nu prezintă alte dezavantaje 
economice sau practice semnificative.  

In decursul procesului de 
avizare/autorizare a unui produs biocid 
solicitantul trebuie sa ofere garantii referitoare 
la faptul ca, în cazul în care produsul biocid este 
utilizat în mod corect în scopul preconizat, 
acesta este suficient de eficace și nu are niciun 
efect inacceptabil asupra organismelor vizate, 
cum ar fi rezistența din partea acestora, sau, în 
cazul vertebratelor, nu produce dureri și 
suferințe inutile (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Etapele evaluarii produselor biocide  
https://newsletter.echa.europa.eu/home//newsletter/entry/3_1

3_biocides_guidance  
 

De asemenea, acesta nu poate avea vreun 
efect inacceptabil asupra sănătății umane, a 
sănătății animale sau asupra mediului.  

In momentul de fata principala ingrijorare 
legata de utilizarea substantelor antimicrobiene 
(antibiotice, produse biocide) o constituie 
fenomenul de rezistenta la actiunea acestora, 
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deoarece sunt folosite excesiv în agricultură și 
medicină.  

De la descoperirea penicilinei de către 
Fleming în 1928, antibioticele și alte tipuri de 
substanțe antimicrobiene au protejat sute de 
milioane de oameni de boli infecțioase și au 
devenit parte a vieții moderne.  

Acum, insa „rezistenţa antimicrobiană 

reprezintă o ameninţare fundamentală pe 

termen lung pentru sănătatea oamenilor, 

producţia de alimente şi dezvoltarea durabilă”, 
a declarat secretarul general al ONU, Ban Ki-
moon, în deschiderea primei reuniuni 
convocate vreodată pe acest subiect la 
Adunarea Generală a ONU: „Suntem pe cale să 

ne pierdem capacitatea de a proteja atât 

oamenii, cât şi animalele la infecţii letale”, a 
precizat el, iar directorul Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii (OMS), Margaret Chan a subliniat că 
nu a fost dezvoltată nicio nouă clasă de 
antibiotice de ani de zile, randamentul 
investiţiilor pentru acest tip de medicamente 
fiind insuficient pentru industria farmaceutică.  

Fenomenul de rezistenta poate fi definit ca 
fiind capacitatea unor organisme (bacterii, 
virusuri, fungi, paraziti) de a se dezvolta in 
prezenta unor substante active care, în mod 
normal, le-ar distruge sau inactiva biologic (4, 
11). 

Mecanismele de producere a rezistentei la 
antimicrobiene (Figura 3), descrisa inca din anii 
`50, sunt relativ bine cunoscute si constau in: 
• inactivare sau modificare enzimatica (de 

exemplu, inactivarea enzimatica a penicilinei 
G, în unele bacterii rezistente la penicilină 
prin producerea de beta-lactamaze);  

• alterarea unui locus țintă (de exemplu, 
alterarea locului țintă de legare a 
penicilinelor - in MRSA si alte bacterii 
rezistente la penicilină); un alt mecanism de 
protectie gasit printre speciile de bacterii 
este acela producere de proteine de 
protectie a ribozomilor pentru a permite 
acestora să continue sintetizarea proteinelor 
esențiale pentru celula bacteriana; 

• alterarea cailor metabolice (de exemplu, 
unele bacterii rezistente la sulfonamide nu 
necesită acid para-aminobenzoic (PABA), 
un precursor important pentru sinteza 

acizilor nucleici si folic in bacterii inhibate de 
sulfonamide); 

• reducerea acumularii de antibiotic: prin 
scăderea permeabilității medicamentului sau 
creșterea efluxului activ (pomparea) 
antibioticului afara din celula înainte ca 
acesta să produca daune; aceste pompe de 
eflux sunt adesea activate de un substrat 
specific asociat cu un antibiotic (5, 9). 

 

 
 

Figura 3. Mecanisme ale rezistentei la antibiotice 
https://en.wikipedia.org/wiki/Antimicrobial_resistance#/media/

File:Antibiotic_resistance_mechanisms.jpg  
 

In contrast cu multitudinea de date 
stiintifice privind antibiorezistenta, mecanismele 
de producere a rezistentei fata de produsele 
biocide nu sunt inca pe deplin cunoscute si 
intelese. Unele dintre acestea sunt comune cu 
cele ale antibiorezistentei.  

In principal, produsele biocide 
interactioneaza cu peretele sau invelisul celular 
bacterian, produc modificari de integritate a 
membranei, reduc forta motoare a pompei de 
protoni (pmf = proton-motive force), inhibă 
enzimele de membrana, actioneaza ca si agenti 
de alchilare, de intercalare, de legare 
incrucisata sau interactioneaza cu anumite 
grupari chimice din celula bacteriana (Figura 4) 
(9).  

In ultima vreme, se constata o crestere a 
volumului de informații stiintifice (teste 
bacteriologice, biochimice, genetice) care 
indica faptul ca utilizarea moleculelor active din 
compozitia biocidelor poate conduce la 
cresterea frecventei de aparitie a bacteriilor 
rezistente la antibiotice.  
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Figura 4. Modul de actiune si rezistenta biocidelor 
http://www.ift.org/knowledge-center/read-ift-

publications/science-reports/expert-reports/antimicrobial-
resistance.aspx?page=viewall  

 
Stresul selectiv exercitat de biocide poate 

favoriza exprimarea mecanismelor de 
rezistenta de catre bacterii, precum si 
diseminarea lor.  

Unele biocide poseda capacitatea de a 
mentine prezenta unor elemente genetice 
mobile ce poarta gene implicate in rezintenta 
incrucisata intre biocide si antibiotice.  

Diseminarea acestor elemente mobile, 
organizarea lor genetica si formarea de biofilme 
creeaza conditiile ce pot duce la dezvoltarea 
rezistentei incrucisate intre biocide si antibiotice 
(5). 

Un rol important in initierea mecanismului 
de rezistenta la produsele biocide il au  
multitudinea de locus-uri tinta a 
microorganismelor.  

Astfel, manifestarea rezistentei bacteriilor 
este putin probabil sa fie cauzata de 
transformarea specifica a locusului tinta sau de 
alterarea unui proces metabolic (4).  

Rezistenta fata de biocide are la baza un 
mecanism ce produce scaderea concentratiei 
intracelulare de biocid, sub pragul la care este 
daunator bacteriei.  

Au fost descrise in literatura de specialitate 
cateva mecanisme bazate pe acest mod de 
actiune, iar acestea constau in modificari ale 
peretelui celular, modificari de permeabilitate, 
modificari de eflux si degradare (Figura 5). 

Aceste mecanisme pot fi intrinseci 
(innascute – cum sunt cele descrise mai sus) 
sau pot fi dobandite (prin intermediul mutatiilor 

genetice ori prin primirea de elemente genetice 
mobile).  

Mecanismele intrinseci confera 
microorganismelor cel mai inalt nivel de 
rezistenta. In acest caz este recomandat sa se 
foloseasca termenul de nesusceptibilitate (5). 
 

 
 

Figura 5. Mecanismul de actiune al clorhexidinei 
(CHX) 

http://www.jcd.org.in/article.asp?issn=0972-
0707;year=2010;volume=13;issue=4;spage=256;epage=264;

aulast=Kandaswamy 
 

Un caz particular il reprezinta biofilmul, 
care este alcatuit din celule bacteriene lipite 
între ele și care, adesea, aderă la o suprafață.  

Aceste celule aderente sunt frecvent 
încorporate într-o matrice autoprodusa 
compusa din substanțe polimerice extracelulare 
(EPS).  

Astfel, biofilmul este un conglomerat 
polimeric, în general, compus din ADN 
extracelular, proteine și polizaharide.  

Acesta apare ca răspuns la mai mulți 
factori, printre care se numara si recunoașterea 
celulară de locusuri specifice sau nespecifice 
ale unei suprafațe, indicii nutritionale, sau, în 
unele cazuri, expunerea celulelor planctonice la 
concentrații sub inhibitoare ale antibioticelor.  

In general, biofilmul este mult mai rezistent 
fata de actiunea biocidelor decat celulele 
planctonice (plancton - totalitatea 
microorganismelor care plutesc libere în pătura 
superficială a apelor sau in atmosfera).  

Rezistenta biofilmului este caracterizata de 
metabolismul scazut, starea de latenta, 
patrunderea redusa in celule datorata matricei 
polimerice extracelulare, inactivarii enzimatice a 
biocidelor precum si a inducerii de operoni 
rezistenti si activarea pompelor de eflux.  
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Desi bacteriile ce constituie un biofilm sunt 
in mod categoric mai rezistente la biocide, pana 
in prezent nu a fost pusa in evidenta o legatura 
clara intre utilizarea biocidelor si o eventuala 
aparitie a unei rezistente la antibiotice. 

Lipsa unor date precise cu privire la 
cantitatile de biocide utilizate are drept efect 
imposibilitatea determinarii exacte a biocidelor 
care au potential sa genereze antibio-
rezistenta.  

Totusi, se poate afirma ca transferul 
orizontal de gene si intrepatrunderea 
cascadelor genetice de reglare ce pot fi 
stimulate prin compusi chimici externi (cum ar fi 
produsele biocide) pot fi factori declansatori ai 
antibiorezistentei (5). 

In concluzie, tinand cont de intensificarea 
utilizarii produselor biocide precum si de 
cresterea fenomenului de rezistenta la 
antibiotice, se impun urgent o serie de masuri in 
scopul caracterizarii clare a riscurilor potentiale, 
dupa cum urmeaza: 
• Colectarea de date privind expunerea la 

biocide: concentratii de lucru si reziduale, 
conditii de mediu (apa, grad de murdarire, 
temperatura, pH, etc.), modificari in 
populatia microbiana, diseminarea 
determinantilor genetici rezistenti (transfer 
orizontal) si potentiale interactiuni cu alte 
molecule 

• Elaborarea de standarde si metode pentru a 
evalua abilitatea unui biocid de a induce 
rezistenta fata de biocide si fata de 
antibiotice. Trebuie dezvlotate programe de 
supraveghere pentru a monitoriza nivelul de 
rezistenta simpla si incrucisata in toate ariile 
in care se utilizeaza produse biocide 

• Efectuarea de studii de mediu concentrate 
pe identificarea si caracterizarea rezistentei 
simple si incrucisate la antibiotice, ca urmare 
a utilizarii corecte sau abuzive a produselor 
biocide (5). 
Riscurile potentiale (Figura 6) care le implica 

utilizarea produselor biocide sunt abordate in 
Ghidul CE al ECHA, respectiv Technical 
Guidance Document on Risk Assesment. 
Procesul de evaluare a riscului fata de 
sanatatea umana si animala si fata de mediu 
cuprinde o serie de actiuni principale ca: 

• Evaluarea efectelor si implicit identificarea 
riscurilor (efectele adverse ale unei 
substante), precum si evaluarea relatiei 
„doza (concentratie) - raspuns (efecte)”; 

• Evaluarea expunerii presupune estimarea 
concentratiilor de substanta activa la care 
populatia umana sau diferitele 
compartimente de mediu (acvatic, terestru 
sau aerian) sunt expuse; 

• Caracterizarea riscului se refera la estimarea 
incidentei si a severitatii efectelor adverse ce 
pot avea loc intr-o populatie umana sau intr-
un anume compartiment de mediu ca urmare 
a expunerii la o anumita substanta chimica 
(4, 12). 

 

 
 

Figura 6. Exemple de etichetare a riscului pentru 
produsele biocide 

http://biocidal-products-regulation.com/offer-1-regulatory-
services/ 

 
In anul 2016, Autoritatea Nationala 

Sanitara Veterinara si pentru Siguranta 
Alimentelor a elaborat o strategie nationala de 
combatere a rezistentei la antimicrobiene in 
medicina veterinara, ca raspuns la 
Comunicarea Comisiei Europene - Orientari 
pentru utilizarea prudenta a substantelor 
antimicrobiene in medicina veterinara (2015/C 
299/04) (7).  

Aceasta se refera, in principal, la utilizarea 
prudenta a substantelor antimicrobiene la 
animale precum si la modul de limitare a 
dezvoltarii rezistentei la antimicrobiene (6, 8). 

Importanta si valoarea produselor biocide 
este incontestanila in zilele noastre, iar 
omenirea depinde fara echivoc de beneficiile 
acestora. Recomandările referitoare la 
produsele biocide, includ utilizarea prudenta, 
corecta si sustenabila a acestora.  

Pentru utilizatorii industriali se recomanda 
dezvoltarea si implementarea unor ghiduri de 
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buna practica privind utilizarea produselor 
biocide. Pentru categoria de utilizatorii 
profesionali este oportuna elaborarea de 
documente tehnice si organizarea de instruiri si 
certificari privind utilizarea produselor biocide.  

În legatură cu sectorul non-profesional de 
utilizatori, accentul trebuie pus pe informatiile 
cuprinse in avizul/autorizatia produsului si pe 
elementele de etichetare ale acestuia.  

Solutii tehnice cum ar fi etichetele 
inteligente sau codurile QR cu posibilitatea 
directionarii către website-ul solicitantului 
avizului / autorizatiei de comercializare se pot 
dovedi folositoare deoarece permit utilizatorilor 
accesul la informatii privind proprietatile 
produsului si instructiunile de utilizare (10). 

 
Concluzii 

 
In concluzie, luand in considerare gradul 

crescut de incertitudine privind evaluarea in vivo 
a efectelor produselor biocide asupra aparitiei 
antibio-rezistentei, se impune crearea unui 
cadru de reglementare a raportarii productiei si 
utilizarii de produse biocide. De asemenea, 
programele de monitorizare a mediului pentru 
substante indezirabile trebuie sa includa si 
produsele biocide (5). 
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Rezumat 

 
Antimicrobienele sunt unele dintre cele mai importante descoperiri din istoria medicinei. Ele au revolutionat 
modul de tratament al pacientilor cu diferite boli cauzate de agenti bacterieni, reducand numarul cazurile 
de morbiditate si mortalitate. Din pacate antimicrobienele nu sunt totdeauna utilizate corespunzator, ceea 
ce a dus la aparitia si selectarea bacteriilor rezistente la aceasta clasa de medicamente. Medicii din toata 
Europa (umani si veterinari) se confrunta cu aceasta situatie, cand pacientii infectati nu pot fi tratati 
corespunzator deaorece bacteria cauzatoare de boala este complet rezistenta la antibioticele care sunt pe 
piata. Utilizarea corecta a antimicrobienelor este unul din mijloacele care pot limita raspandirea acestui 
fenomen - rezistenta la antimicrobiene. Specialistii Institutului pentru controlul produselor biologice si 
medicamentelor de uz veterinar au inteles sa se implice in aceasta lupta contra antibiorezistentei, prin 
luarea de masuri corespunzatoare, in concordanta cu demersurile europene privind reducerea consumului 
de antimicrobiene, utilizarea corecta si responsabila a acestora. 

 
Abstract 

 
Antibiotics are one of the most important therapeutic discoveries in medical history. They have 
revolutionized the way we treat patients with bacterial infections and have contributed to reducing the 
mortality and morbidity from bacterial diseases. Unfortunately, antibiotics have been liable to misuse which 
leads to the emergence and selection of resistant bacteria. Doctors in Europe and worldwide now are 
sometimes facing situations where infected patients cannot be treated adequately because the responsible 
bacterium is totally resistant to available antibiotics. The correct use of antimicrobials is one of the most 
important tools which could limit the spread of this phenomenon - resistance to antimicrobials. Specialists 
from Institute for Control of Biological Products and Veterinary Medicines understood to involve in this 
fight against antibioresistance, by tacking appropriate measures according to the european approches 
concerning reducing of the antibiotic consumption, correct usage and responsible of them. 

 
Introducere 
 

Antibiorezistenta este o problema de mare 
actualitate la nivel european, fiind un fenomen 
în continuă dezvoltare (1). 

Utilizarea neadecvata a antimicrobienelor 
ne-a adus intr-o situatie fara precedent: in 
momentul de fața exista o multitudine de specii 
bacteriene cu rezistenta multipla la antibiotice 
(1). 

Unele organizatii internationale (OIE, 
WHO, FVO, HMA, EMA) precum si autoritatile 
competente ale fiecarui stat, constientizand 
gravitatea situatiei, au inceput sa ia masuri 
pentru reducerea utilizarii, respectiv utilizarea 
adecvata a antimicrobienelor (1). 

Institutul pentru controlul produselor 
biologice si medicamentelor de uz veterinar 
(ICBMV), ca autoritate nationala de referintă în 
domeniul sau de competență, are un rol 
semnificativ in lupta pentru minimizarea 
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incidentei aparitiei si răspândirii rezistentei la 
antimicrobiene. 

Incepând cu anul 2005, cu prilejul 
participarii la diferite sedinte, instruiri sau alte 
intalniri inclusiv la organizatii internationale 
precum HMA, grupuri de lucru EMA, specialistii 
ICBMV au primit diferite informatii despre 
antibiorezistenta: mecanisme de aparitie, 
cauzele aparitiei si mijloace de combatere a 
rezistentei. 

Ca urmare, in anul 2009, prin prezentarea 
in cadrul Simpozionului de la Iasi s-a tras printre 
primele semnale de alarma, prin prezentarea de 
catre specialisti ai ICBMV a lucrarii The main 

measures that can be taken in preventing 

the onset of resistence to antimicrobials.  
In paralel, reprezentantul ICBMV, alaturi de 

ceilalti membrii Heads Medicines Agencies 
(HMA), lucra si pregatea spre implementare 
HMA Strategic Plan on antimicrobial issue 
(iunie, 2010) si HMA Action Plan on 
antimicrobial issue (2013). 

Membrii CVMP din partea Romaniei s-au 
implicat in intocmirea strategiei privind utilizarea 
antimicrobienelor elaborate de acest for: 
EMA/CVMP/287420/2010 CVMP strategy on 
antimicrobials 2011-2015, 
EMA/CVMP/209189 /2015 CVMP strategy on 
antimicrobials 2016-2020. 

Promovarea si raspandirea informatiilor 
privind utilizarea corecta a antimicrobienelor in 
scopul reducerii incidentei aparitiei si propagarii 
rezistentei la antimicrobiene a constituit o 
preocupare permanenta a ICBMV.  

Aceasta s-a materializat prin elaborarea si 
prezentarea in cadrul diferitelor simpozioane 
(unde se intalnesc medici veterinari si umani, 
medici din cadrul autoritatilor cu medici 
practicieni), intalnirilor cu crescatorii de animale 
si intalnirilor cu producatorii de medicamente a 
unor lucrari stiintifice: Proper use of the 

second line antimicrobials (2012), 
Metaphylaxis - a way of 

minimisation/elimination of resistence to 

antimicrobials (2012). 
Unul din momentele cheie in lupta 

impotriva antibiorezistentei este evaluarea si 
autorizarea corecta a produselor medicinale 
veterinare care contin antimicrobiene.  

Procesul complex al evaluarii se realizeaza 
de catre specialistii Institutului respectand 
legislatia in vigore (Regulamentul (CE) 
726/2004, Directiva 82/2001/CE (cu 
completarile ulterioare), Deciziile CE, precum si 
toate ghidurile VICH si EMA. 

Prin participarea ca experti la diferite 
grupuri de lucru europene membrii ai ICBMV au 
avut prilejul sa contribuie la intocmirea de 
ghiduri pentru evaluarea eficacitatii produselor 
medicinale veterinare Guideline for the 
demonstration of efficacy for veterinary 
medicinal products containing antimicrobial 
substances, EMA/CVMP/627/2001-Rev.1, a 
ghidurilor de intocmire a RCP, etichetelor si 
produselor produselor medicinale veterinare 
care contin antibiotice (altele decat 
cefalosporinele generatiei 3 si 4, sau 
fluoroquinolonele) EMEA / CVMP / SAGAM / 

383441 / 2005 Revised guideline on the SPC for 

antimicrobial products, care contin 
cefalosporine ale generatiei 3 si 4 
EMEA/CVMP/SAGAM /81730/2006-Rev.1* 
Revised reflection paper on the use of 3rd and 
4th generation cephalosporins in food 
producing animals in the european union: 
development of resistance and impact on 
human and animal health, sau produse 
medicinale veterinare care contin 
fluoroquinolone EMEA/CVMP/416168/2006-

FINAL, Reflection paper on the use of 

fluoroquinolones in food producing animals - 

Precautions for use in the SPC regarding 

prudent use guidance.  

In scopul unei bune intelegeri si a utilizarii 
corecte a acestor documente de catre 
producatorii de produse medicinale veterinare, 
specialisti din cadrul ICBMV au participat la 
sedinte ale Asociaţiei naţionale a fabricanţilor 
de produse de uz veterinar din Romania cu 
lucrarea Intocmirea si prezentarea SPC 

(Summary of Product Caracteristics) a 

medicamentelor de uz veterinar (2010). 
Romania s-a aliniat tuturor cerintelor 

internationale referitoare la utilizarea prudenta a 
antimicrobienelor.  

Astfel, toate produsele antimicrobiene se 
elibereaza pe baza de prescriptie medicala 
veterinara (inclusiv premixurile pentru hrana 
medicamentata).  
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In completarea masurilor luate de ICBMV, 
privind reducerea incidentei si raspandirii 
antibiorezistentei, pentru produsele medicinale 
veterinare care contin quinolone si 
floroquinolone, administrate speciilor de 
animale destinate consumului uman, in 
conformitate cu Decizia Comisiei C(2010) 
4684 din 1 iulie 2010, s-au intreprins 
urmatoarele actiuni: 
• transmiterea catre EMA a listei de produse 

medicinale veterinare care contin quinolone 
si floroquinolone, administrate speciilor de 
animale destinate consumului uman, 
autorizate in Romania, conform solicitarii 
acesteia; 

• informarea detinatorilor autorizatiilor de 
comercializare cu privire la Decizia Comisiei 
C(2010) 4684 din 1 iulie 2010 (website 
ICBMV)  

• verificare IP, SPC, prospect si eticheta astfel 
incat sa aiba incluse prevederile referitoare 
la utilizarea prudenta a quinolonelor si 
floroquinolonelor, pentru produsele 
medicinale veterinare aflate in diferite etape 
a procedurii de autorizare sau reinnoire.  

• notificarea detinatorilor autorizatiilor de 
comercializare care nu au incluse in IP, SPC, 
prospect si eticheta, cu privire la necesitatea 
includerii cerintelor privind utilizarea 
prudenta a quinolonelor si floroquinolonelor, 
conform Deciziei Comisiei C (2010) 4684 din 
1 iulie 2010. 

Pentru produsele medicinale veterinare 
care contin cefquinome si ceftiopur, masurile 
luate de catre ICBMV, in conformitate cu 
Decizia Comisiei C(2012) 182 din 13 ianuarie 
2012  au fost: 
• transmiterea catre EMA a listei de produse 

medicinale veterinare care contin 
cefquinome si ceftiopur, autorizate in 
Romania, conform solicitarii acesteia; 

• informarea detinatorilor autorizatiilor de 
comercializare cu privire la Decizia Comisiei 
C(2012) 182 din 13 ianuarie 2012;  

• verificare IP, SPC, prospect si eticheta astfel 
incat sa aiba incluse prevederile referitoare 
la utilizarea prudenta a cefquinome si 
ceftiopur, pentru produsele medicinale 
veterinare aflate in diferite etape a procedurii 
de autorizare sau reinnoire;  

• notificarea detinatorilor autorizatiilor de 
comercializare care nu au incluse in IP, SPC, 
prospect si eticheta, cu privire la necesitatea 
includerii cerintelor privind utilizarea 
prudenta a cefquinomei si ceftiopurului, 
conform Deciziei Comisiei C(2012) 182 din 
13 ianuarie 2012. 

Măsuri similare cu cele luate pentru 
antibioticele de importanta critica, asa cum sunt 
specificate mai sus, s-au luat, in conformitate cu 
Deciziile Comisiei Europene, pentru produse pe 
baza de alte antimicrobiene (colistina, 
enrofloxacina, gentamicina etc). 

Ca si celelalte state europene si ca si parte 
a “One health”, Romania, a elaborat Strategia 
ANSVSA privind combaterea rezistentei la 
antimicrobiene in medicina veterina (2016-
2018) si Ghidul national privind utilizarea 
prudenta a antimicrobienelor în medicina 
veterinară.  

Grupul de lucru au fost format din 
reprezentanti ai ANSVSA, ICBMV, IISPV si 
IDSA S-a colaborat si cu Colegiul Medicilor 
Veterinari, asociatii ale crescătorilor de animale 
si producatori de produse medicinale 
veterinare.  

Pentru buna intelegere si aplicare in teren 
a masurilor ce trebuie intreprinse in cadrul luptei 
contra antibiorezistentei, ANSVSA a organizat 
in luna octombrie 2016, o instruire a 
reprezentantilor Directiilor Sanitar Veterinare 
Judetene. ICBMV, in cadrul acestei intalniri, prin 
prezentarile facute, a pus accent pe utilizarea 
corecta si adecvata a antimicrobienelor.  

Astfel, participantii la instruire au fost 
informati despre categoriile de antimicrobiene 
(Clasificarea antimicrobienelor elaborata de 
EMA la solicitarea CE in contextul luptei 
impotriva rezistentei la antimicrobiene), 
ordinea si situatiile in care pot fi folosite.  

De asemenea, s-a reafirmat pozitia ICBMV 
cu privire la utilizarea medicamentelor de uz  
veterinar: ICBMV recomanda intens medicilor 
veterinari utilizarea produselor medicinale (nu 
numai pentru antimicrobiene), doar pentru 
speciile si indicatiile aprobate asa cum se 
regasesc in prospectul produsului postat pe 
Website - ul Institutului (www.icbmv.ro).  

Pe langa acestea, institutul pune la 
dispozitia medicilor veterinari, si nu numai, lista 
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produselor medicinale veterinare autorizate in 
Romania, precum si Lista antimicrobienelor de 
importanta critica. Cu prilejul instruirii, 
specialistilor DSVSA li s-au facut mai multe 
demonstratii privind obtinerea de date de pe 
website-ul ICBMV.   

Ca parte a strategiei de combatere a 
antibiorezitentei la nivel global, incepand cu 
anul 2014, ICBMV întocmește și raportează la 
ESVAC (European Surveillance of Veterinary 
Antimicrobial Consumption) vănzarile de 
antimicrobiene. Aceste informații sunt esențiale 
în identificarea factorilor de risc care ar putea 
duce la aparitia si raspandirea antibiorezistentei 
la animale. EMA a declansat acest proiect inca 
din anul 2010 la cererea Comisiei Europene. 

In Romania nu exista in prezent cerinte 
legale specifice sau ghiduri privind autorizarea, 
distributia si utilizarea la animale a 
antimicrobienelor critice importante (generatia 3 
si 4 de cefalosporine, floroquinolone si 
macrolide) conform Listei WHO privind 
antimicrobienele critic importante de cea mai 
mare prioritate.  

ANSVSA are in vedere reglementarea prin 
elaborarea si aplicarea de noi norme legislative, 
precum si reglementarea legata de utilizarea in 
cascada a produselor medicinale veterinare. 

ICBMV a fost si este parte componenta a 
organizatiei “One Health”.  

Actiunile intreprinse pana in prezent, cat si 
cele viitoare au ca scop punerea pe piata a 
produselor medicinale de calitate, reducerea 
consumului de antimicrobiene, utilizarea 
corecta si responsabila a acestora.  

In acelasi context, al implicarii in lupta 
globala contra antibiorezistentei, Romania 
pregateste pentru ultima decada a lunii 
noiembrie 2016, auditul Food and veterinary 
Office (FVO) din cadrul Directoratului General al 

CE “Health and Consumers”. Scopul auditului 
FVO este de a oferi o imagine de ansamblu a 
modului în care sunt organizate sisteme de 
control pentru siguranța alimentară și a hranei 
pentru animale, sănătatea animală, bunăstarea 
animalelor și sănătatea plantelor in Romania.  

Ca si până acum, Institutul va colabora cu 
toate autoritatile, institutiile, asociatiile si 
Colegiul Medicilor Veterinari in lupta contra 
antibiorezistentei si va oferi suport informational 
pentru toti colegii din DSVSA si medicii 
veterinari practicieni din teren. 
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DETERMINAREA PRIN METODA HPLC A D-PANTENOLULUI SI A ACIDULUI 
GLICIRETINIC DINTR-UN SUPLIMENT ANTIHERPETIC PE BAZA DE PLANTE 

 
DETERMINATION BY HPLC METHOD OF D-PANTHENOL AND GLYCYRRHETINIC 

ACID IN A ANTIHERPES HERBAL SUPPLEMENT 
 

Elena Gabriela Oltean, G. Oltean, C. Chiurciu 
Romvac Company SA, Bucharest 

 
Cuvinte cheie: pantenol, acid gliciretinic, UV-VIS cromatografie de lichide de performanţă ridicată de fază 
inversă, Glycyrrhiza glabra, virus herpetic. 
Key words: panthenol, glycyrrhetinic acid, UV - VIS RP-HPLC reversed phase high performance liquid 
chromatography, Glycyrrhiza glabra, herpes virus. 

 
Rezumat 

 
Metoda HPLC a fost utilizata pentru determinarea cantitativa a pantenol si a acidului gliciretinic dintr-un 
supliment antiherpes pe baza de plante, constituit din pantenol (provitamina B5) si un extract alcoolic de 
Glycyrrhiza glabra (lemn dulce). Pentru determinarea pantenolului separarea s-a realizat pe o coloana 
KROMASIL 60D HILIC C18, 250x4.6 mm, 5 µ, utilizand ca si faza mobila un amestec format din metanol si o 
solutie tampon de fosfat dipotasic, 20 mM, pH 6, in raport volumetric de 10/90. Lungimea de unda a fost setata 
la 210 nm. Fluxul a fost de 1 ml/min, iar temperatura coloanei a fost mentinuta la (30+5) °C. Pentru acidul 
gliciretinic a fost folosita elutia izocratica pe o coloana HYPERSIL C18 BDS, 250x4.6 mm, 5 µ, cu un amestec 
acetonitril – solutie apoasa de acid fosforic 0.1%, in raport volumetric de 75/25. Lungimea de unda a fost 
stabilita la 250 nm. Fluxul a fost de 1 ml/min, iar temperatura coloanei a fost mentinuta la (30+5) °C. 

 
Abstract 

 
HPLC was used for the quantitative determination of panthenol and glycyrrhetinic acid in an antiherpes herbal 
supplement based on panthenol (B5 provitamin) and alcoholic extract of Glycyrrhiza glabra. For the 
determination of panthenol, the separation was carried out on a Kromasil 60-S HILIC D C18 column (250x4.6 
mm, 5 µm), with methanol – 20 mM potassium phosphate dibasic, pH 6 (10:90, volume ratio) as the mobile 
phase. The detection wavelength was set at 210 nm. Flow was 1 mL·min-1 and the column temperature was 
maintained at (30±0.5) °C. For glycyrrhetinic acid, a Hypersil C18 BDS column (250x4.6 mm, 5 µm) with acetonitril 
– 0.1% phosphoric acid in water (75:25, volume ratio) isocratic elution. The detection wavelength was set at 250 
nm. Flow was 1 mL·min-1 and the column temperature was maintained at (30±0.5) °C. 

 
Introducere 

 
Lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra) este o 

planta ierbacee perena, leguminoasa, care creste 
in sudul Europei si in anumite parti ale Asiei 
(India). De la plantă se foloseste radacina, bogata 
in acid gliciretinic (glicirizina). Acidul gliciretinic 
este folosit si in scop de indulcitor, fiind de 30-50 
de ori mai dulce decat zaharul.  

Au fost demonstrate efectele antivirale, 
antimicrobiene, anti-inflamatorii si de crestere a 
presiunii sangelui ale glicirizinei, atat in vitro cat si 
in vivo.  

Injectarea intravenoasa, cat si administrarea 
orala a glicirizinei duce la incetinirea progresiei 
hepatitei virale si a celei autoimmune.  

Aplicată topic, s-a demonstrat actiunea 
asupra dermatitei atopice.  
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Până acum a fost demonstrată activitatea 
anti-hiperlipidemică, eficiența în terapia 
hiperpigmentarii pielii indusă de inflamații, 
precum și în prevenirea problemelor neuro-
degenerative si a cariilor dentare.  

De asemenea, au fost investigate deja 
proprietățile specifice antiulceroase, laxative, 
antidiabetice, antiinflamatorii, imuno-
modulatoare, antitumorale si expectorante ale 
acidului gliciretinic. 

 
Pantenolul (provitamina B5) este un analog 

alcoolic al acidului pantotenic (vitamina B5). 
Este folosit în industria farmaceutica, în 

prepararea cosmeticelor și a produselor de 
ingrijire personala ca și hidratant si umectant, in 
unguente, lotiuni, sampoane, spray-uri nazale, 
colire și solutii de curățare pentru lentilele de 
contact. 

Este utilizat în unguente pentru tratarea 
arsurilor solare, arsurilor usoare, în rănile minore 
ale pielii, in concentratii de 2-5 %; imbunatateste 
hidratarea, reduce pruritul și inflamația pielii, 
îmbunatățind elasticitatea și accelerând rata de 
vindecare a ranilor de la nivelul epidermiei. 

 
1. Materiale și Metode 

 
Reactivii 
• Pantenol CRS (Sigma) - utilizat ca 

standard intern.  
• Acid gliciretinic CRS (Sigma) - utilizat ca 

standard intern.  
• Toţi ceilalţi reactivi utilizaţi au fost de grad 

HPLC, furnizaţi de către Merck 
(Germania). 

• Apa pentru soluţii a fost obţinută in-house 
cu un sistem Milli-Q (Millipore, USA). 

• Toate soluţiile au fost preparate zilnic. 
 
Metoda HPLC 
A fost realizată pe un LC Surveyor (Thermo 

Electron Corporation, USA) echipat cu pompă 
cuaternară, autosampler, buclă de 25 µl şi 
detector UV-VIS – diode array (Thermo Electron 
Corporation, USA).  

Integrarea picurilor cromatografice a fost 
realizată cu softul ChromQuest (Thermo 
Electron). 

Condiţiile cromatografice sunt prezentate in 
Tabelul 1. 

 

Tabel 1 
 

Parametri de separare cromatografică aplicate 
în cazul pantenolului si acidului gliciretinic 

 

Pantenol Acid gliciretinic 

Faza stationara 
Kromasil 60d Hilic C18 

250x4.6 mm, 5µ 

Faza stationara 
Hypersil BDS C18 
250x4.6 mm, 5µ 

Faza mobila 
Metanol – K2HPO4 20 

mM  
pH 6 – 10/90 raport 

volumetric 

Faza mobila 
Acetonitril – solutie 
apoasa acid fosforic 
0.1% - 75/25 raport 
volumetric 

UV VIS 210 nm 
Temperatura 30°C Temperatura 30°C 

Flux 1 ml/min Flux 1 ml/min 

 
Prepararea soluţiilor standard de referinţă 

 
Soluţia standard de lucru acid gliciretinic:  
• a avut o concentraţie finală de 0.02 mg/ 

ml, preparată în apă, pornind de la o 
soluţie stoc de acid gliciretinic de 1 mg/ ml 
preparată apa. 

• Solutia standard de lucru pantenol  
• a avut o concentratie finala de 0.1 mg/ml 

preparata in alcool, pornind de la o solutie 

stoc de pantenol cu concentratia 1 mg/ml 
in alcool. 

 
Prepararea soluţiilor de probe 

 
Pentru determinarea acidului gliciretinic:  
• se injecteaza in sistemul cromatografic 5 

µl produs integral.  
• Pentru determinarea pantenolului din 

produsul final:  
• se realizeaza o dilutie de 250 ori a 

acestuia in apa si se injecteaza in volum 
de 5 µl. 
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2. Rezultate și Discuţii 
 

Pentru determinarea cantitativa a 
pantenolului si acidului gliciretinic din produsul 
final a fost propusă o metoda HPLC de faza 
inversă, fiind selectate conditiile optime de 
separare cromatografica.  

Parametri cromatografici aleşi ca definitorii în 
cazul acestui studiu au fost: 

 

• timpul de retenţie,  
• aria cromatogramei, 
• rezoluţia (selectivitatea metodei),  
• numărul de talere teoretice (eficienţa 

separării).  

Din analiza cromatogramelor solutiilor 
standard de referinta si a solutiilor de proba se 
constata ca nu exista diferente intre compusii de 
interes analizati si restul matricei produsului finit 
(figurile 1 si 2).  

Pentru dezvoltarea metodei HPLC de analiza 
a celor doi compusi activi prezenti in suplimentul 
pe baza de plante, cu actiune antiherpetica, a fost 
folosit si un produs similar, existent pe piata; 
rezultatele au fost similare, demonstrand 
reproductibilitatea metodei. 

De asemenea, au fost analizate 
cromatografic mai multe serii de produs finit, 
rezultatele fiind comparabile (figura 3). 
 

 

 
 

Figura 1. Comparatie intre Solutia antiherpetica si substanta de referinta D-Pantenol 
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Figura 2. Comparatie intre Solutia antiherpetica si substanta de referinta Acid gliciretinic 
 

 
 

Figura 3. Reproductibilitatea seriilor de produs finit 
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3. Concluzii 
 

A fost pusa la punct o metoda HPLC pentru 
determinarea pantenolului si acidului gliciretinic 
dintr-un supliment natural antiherpes.  

Din studiul cromatogramelor substantelor de 
referinta si a celor corespunzatoare produsului 
finit, s-a demonstrat specificitatea metodei de 
analiza propusa. 

De asemenea, analiza HPLC a seriilor 
successive de produs finit a constituit un 
instrument de analiza sigur pentru 
reproductibilitatea procesului de fabricatie. 

Metoda HPLC de analiza a pantenol si acid 
gliciretinic a fost aplicata cu success si pe un 
produs similar, aflat pe piata. 
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MODELAREA MATEMATICĂ A DETERMINARII POTENȚEI BENZIL PENICILINEI 
POTASICE SI STREPTOMICINEI SULFAT DIN ASCOMICIN 

 
MATHEMATICAL MODELING FOR BENZYLPENICILIN POTASSIUM AND 

STREPTOMYCIN SULPHATE POTENCY DETERMINATION OF ASCOMICIN 
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Cuvinte cheie: Benzilpenicilina potasica, streptomIcina sulfat, metoda microbiologica, Soft Combistats , 
potenta estimata. 
Key words: Benzylpenicilin potassium, streptomycin sulphate, microbiological method, Combistats Soft, 
estimated potency.  

 
Rezumat 

 
Ascomicin este un unguent antibacterian pentru tratamentul infecțiilor locale ale pielii, ochilor și urechii 
externe, la taurine, ovine, porci, câini si pisici. Produsul conține două substanțe active: Benzilpenicilina 
potasică (Benzylpenicillin potassium/ Penicillin G potassium) și streptomicina sulfat (Streptomycin sulphate). 
 Caracteristica principală a produsului comercial este valoarea biologica a celor doua substante active: 
benzilpenicilina potasică și streptomicina sulfat. Potența lor este estimată prin compararea inhibarii creșterii 
microorganismelor sensibile produse de concentrații cunoscute ale antibioticul de examinat și o substanță de 
referință.Studiul de validare își propune să demonstreze ca determinarea potenței benzilpenicilinei potasice și 
streptomicinei sulfat, este o metodă analitică adecvată, reproductibilă și îndeplinește cerințele de calitate ale 
produsului Ascomicin. Diametrele zonelor de inhibiție, direct proporționale cu logaritmul concentrației de 
antibiotic utilizat pentru testare, se măsoara și se calculeaza folosind metode statistice (Combistats Soft). 
Testul este conceput în așa fel încât modelul matematic pe care se bazează ecuația potenței poate fi dovedit a 
fi valid. S-a ales metoda liniilor paralele. În cazul în care un model paralel-line este ales, cele două linii de 
raspuns, ale preparatului în curs de examinare și preparatului standard, trebuie să fie paralele; acestea ar trebui 
să fie rectilinii. Aceste condiții sunt verificate prin teste de valabilitate pentru o anumită probabilitate (P = 0,05). 
Testul este valid dacă limitele de încredere (p = 0,95) sunt intre 50% - 200% din potența estimată și potența 
estimata este între 95% - 105% din potența declarată. Potența declarată trebuie să fie de minim 19400 unități 
internaționale/g benzilpenicilina potasica si 13960 unități internaționale/g streptomycin sulphate. Procedura de 
validare include detalii privind protocolul de lucru al determinării potenței eritromicinei, criterii de validare, 
rezultate experimentale, date statistice, comparații interlaboratoare. 

 
Abstract 

 
AscomIcin is an antibacterial unguent for treatement of local infections of skin, eyes, outer ear, in cattle, sheep, 
pig, dog and cat. The product contains two active substances: benzylpenicillin potassium (Penicillin G 
potassium) and streptomycin sulphate. The main characteristic of commercial product is benzylpenicillin 
potassium and streptomycin sulphate potency. The potency is estimated by comparing the inhibition of growth 
of sensitive micro-organisms produced by known concentrations of the antibiotic to be examined and a 
reference substance. The validation study aims to demonstrate the determination of the potency of 
benzylpenicillin potassium and streptomycin sulphate, it is an appropriate analytical method, reproducible and 
meets the quality requirements of Ascomicin product. The paper establishes the performance characteristics 
of the method considered and identify the factors that influence these characteristics. The diameters of 
inhibition zones, directly proportional to the logarithm of the concentration of the antibiotic used for the assay, 
measured and calculated using statistical methods (Combistats Soft). The assay is designed in such a way that 
the mathematical model on which the potency equation is based can be proved to be valid. A parallel-line model 
is chosen. The two log dose response lines of the preparation under examination and the standard preparation 
are parallel; they are rectilinear over the range of doses used in the calculation. These conditions are verified 
by validity tests for a given probability (P = 0.05). The test is not valid unless the confidence limits (P=0.95) are 
not less than 50 per cent and not more than 200 per cent of the estimated potency. The estimated potency is 
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not less than 95 per cent and not more than 105 per cent of the stated potency. The stated potency is not less 
than 19400 international units/g benzylpenicillin potassium and 13960 international units/g streptomycin 
sulphate. The validation procedure includes details on protocol working to determine the potency of 
benzylpenicillin potassium and streptomycin sulphate ,validation criteria, experimental results, mathematical 
modeling  for determining the potency, inter-laboratory comparisons. 

 
Introducere 
 
Ascomicina este un unguent antibacterian 

pentru tratamentul infecțiilor locale ale pielii, 
ochilor și urechii externe, la taurine, ovine, porci, 
câini si pisici.  
• Produsul conține două substanțe active: 

benzilpenicilina potasică (benzylpenicillin 
potassium / penicillin G potassium) și  

• streptomicina sulfat (Streptomycin sulphate). 
 

 
 

Benzilpenicilina potasică 
 

 
 

Streptomicin sulfatul 
 

Penicilina G este un antibiotic din grupa beta-
lactamelor și are efect în special contra 
germenilor Gram-pozitivi: coci Gram-positivi 
(streptococci beta-haemolitiic, staphylococi beta-
lactamase negativi, bacili aerobi/anaerobi Gram-
pozitivi (cu excepția bacteroizilor producători de 
beta-lactamaze), actinomicete, spirochete și 
leptospire.  

Unele bacterii Gram-negative precum 
Neisseria gonorrhoeae and N. meningitidis sunt, 
de asemenea, sensibile la Penicilina G. 
Acționează prin inhibarea formării structurilor de 
peptidoglycan în peretele bacterian provocând 
moartea rapidă a celulei (1, 3, 5, 11).  

Concentrația minima în produs este de 
19400 U.I./g (8). 

Streptomicina sulfat este un antibiotic 
bactericid din grupa aminoglicozidelor si este 
activ împotriva aerobilor Gram-negativi cum sunt 
Pseudomonas, Acinetobacter and Enterobacter 
și contra unor bacili anaerobi care nu au devenit 
încă rezistenți, dar nu și contra bacteriilor Gram-
pozitive și anaerobe Gram-negative (1, 3, 5, 11). 

Unele micobacterii incluzând M. 

tuberculosis, sunt, de asemenea, sensibile la 
aminoglicozide. Acționează prin inhibarea 
sintezei de proteine vitale în micro-oganismele 
țintă (1, 3, 5, 11). 

Concentrația minima in produs este de 
13960 U.I /g (6). 

Formula din Ascomicin cumulează spectrele 
anti-bacteriene și exploatează efectelor sinergice 
ale celor două antibiotice în special în infecțiile 
streptococice.  

Cercetarea și dozarea corectă a 
antibioticelor este o etapă decisivă a controlului 
final, critică pentru asigurarea calității produsului 
(4, 7, 8, 10, 12).  

În cazul nostru, estimarea eficacității 
benzilpenicilinei potasice / streptomicinei sulfat se 
face prin comparația directă între Ascomicin 
probă și benzilpenicilina potasica/streptomicina 
sulfat standard, calibrate și folosite ca referința.  

Dozarea corectă a antibioticelor este o etapă 
decisivă a controlului final, critică pentru 
asigurarea calității produsului (2, 9, 10). 

Studiul de validare își propune să 
demonstreze că determinarea potenței celor 
doua antibiotice, benzilpenicilina potasica si 
streptomicina sulfat este o metodă de analiză 
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adecvată, reproductibilă și îndeplinește cerințele 
de calitate ale produsului Ascomicin (7, 8, 10, 12). 

 

1. Materiale și Metode 
 
Testul microbiologic de determinare a 

potentei benzilpenicilinei potasice si 
streptomicinei sulfat se bazează pe o comparație 
a inhibării creșterii microorganismului sensibil 
produsa de concentrații cunoscute ale 
antibioticului de examinat cu cele produse de 
concentrații cunoscute ale unui preparat standard 
cu activitate cunoscută (7, 8, 12). 

Metoda cilindru-placă (difuzie in agar) 
depinde de difuzia antibioticului dintr-un cilindru 
vertical printr-un strat de agar solidificat într-o 
placă Petri, astfel încât creșterea 
microorganismului adăugat este inhibata în zona 
din jurul cilindrului care conține soluția de 
antibiotic (7, 8, 12). 

Au fost utilizate placi Petri, 20 x 100 mm si 
cilindru din oțel inoxidabil cu diametrul de: 8mm 
exterior, interior 6mm, 10mm înălțime. 

Mediile de cultura folosite au fost:  
• Antibiotic Medium No. IV (Himedia),  
• Antibiotic Medium No. V (Himedia) pentru 

benzilpenicilina potasica și  
• Antibiotic Medium No. IV (Himedia),  
• Antibiotic Medium No. VII (Himedia) 

pentru streptomicina sulfat.  
Microorganismul test utilizat pentru 

benzilpenicilina potasica a fost: 
• Staphylococcus aureus ATCC 6538P  

si pentru streptomicina sulfat:  
• Bacillus subtilis ATCC 6633,  

suspensii bacteriene preparate așa cum este 
descris în instrucțiunile de laborator.  

Antibioticele standard au fost furnizat de 
Sigma.  

Potența benzilpenicilinei potasice standard 
este de 1530 UI pe mg activitate microbiologica 
raportată la substanta uscata, așa cum se 
menționează în Farmacopeea Europeană, si a 
fost verificată fata de substanța de referință, 
benzylpenicilin potassium CRS (8).  

Potența streptomicinei sulfat standard este 
de 720 UI pe mg activitate microbiologica 
raportata la substanta uscata, așa cum se 
menționează în Farmacopeea Europeană, si a 
fost verificată fata de substanța de referință 
streptomicina sulfat, CRS (8). 

Potența benzilpenicilinei potasice, materie 
primă pentru Ascomicin, furnizata de Sino-
Kemmed, este de 1560 UI pe mg, activitate 
microbiologica raportata la substanta uscata iar 
potența streptomicinei sulfat, materie primă 
pentru Ascomicin, furnizata de Sino-Kemmed, 
este de 749 UI pe mg, activitate microbiologica 
raportata la substanta uscata. 

• Solventul utilizat în extracția 
benzilpenicilinei potasice a fost dietyl 
ether și solutie tampon pH 8; 

• pentru prepararea soluției stoc si dilutiilor 
s-a folosit solutie tampon pH 8. 

• Solventul utilizat în extracția 
streptomicinei sulfat a fost dietyl ether și 
solutie tampon pH 7; 

• pentru prepararea soluției stoc si dilutiilor 
s-a folosit solutie tampon pH 7. 

Prepararea solutiei benzilpenicilina potasica 
standard:  

• predilutie 13mg/50ml,  
• dilutii de lucru: 1IU/ml, 2IU/ml, 4IU/ml.  
Prepararea solutiei benzilpenicilina potasica  
• proba: 2g Ascomicin /100ml extract,  
• predilutie 13mg/50ml,  
• dilutii de lucru: 1IU/ml, 2IU/ml, 4IU/ml. 
Prepararea solutiei streptomicina sulfat 

standard:  
• predilutie 20 mg / 50 ml,  
• dilutii de lucru: 5IU / ml, 10IU/ml, 20IU/ml.  
Prepararea solutiei streptomicina sulfat 

proba:  
• 2g Ascomicin /100ml extract,  
• predilutie 19,2mg / 50ml,  
• dilutii de lucru: 5IU/ml, 10IU/ml, 20IU/ml. 
• Temperatura de incubare a fost 30-37°C.  
• Variatia temperaturii la termostatare a fost 

de ± 0,5°C. 
S-a observat creșterea microorganismului 

după incubare. In testul de difuzie in agar, 
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parametrul utilizat este diametrul zonei de 
inhibiție formata în jurul discului, după incubare.  

Au fost măsurate diametrele zonelor de 
inhibitie circulare formate, cu o precizie 
corespunzătoare (cel puțin de 0,1 mm) și s-a 
determinat potenta benzilpenicilinei potasice si 
streptomicinei sulfat, folosind metode statistice (3, 
9). 

Cele trei dilutii de probă și standard au fost 
aplicate conform schemei de randomizare.  

Diametrele zonelor de inhibitie, direct 
proporționale cu logaritmul concentrației de 
antibiotic, au fost calculate folosind metode 
statistice cu Softul CombiStats, versiunea 5.0/11 
martie 2013, Direcția Europeană pentru calitatea 
produselor medicamentoase, Consiliul European 
(3).  

CombiStats Soft este în conformitate cu 
monografia Microbiological assay of antibiotics și 
monografia Statistical analysis of results of 
biological assays, Editia a-9-a (3, 9).  

Datele noastre experimentale au fost 
analizate cu metoda  liniilor paralele , și calculate 
cu 95 % limita de confidență (P = 0,95).  

Relația dintre logaritmul concentrației de 
antibiotic și diametrul zonelor de inhibitie a fost 
reprezentat grafic printr-o linie dreaptă ce 
corespunde intervalului de concentrații utilizate. 

Testul s-a efectuat cu opțiunea “Randomised 
blocked” deoarece fiecare placa poate fi 
identificata ca o sursă de variație (3). 

A fost utilizat, în mod constant, un pas de 
diluare cu un factor = 2, în creștere. 

În testele cu răspunsuri cantitative, 
reziduurile observate sunt în mod normal utilizate 
pentru a estima variația reziduală (3). 

Testul este valid dacă limitele de încredere 
(P = 0,95) sunt intre 50-200% din potența 
estimată, iar potența estimată este între 95-105% 
din potența declarată (8, 12). 

Potența declarată trebuie să fie de minim 
19400 unități internaționale/g benzilpenicilina 
potasica si 13960 unități internaționale / g 
streptomycin sulphate (8, 12). 

Procedura de validare include detalii privind 
protocolul de lucru pentru determinarea  potenței  
benzilpenicilinei potasice si streptomicinei sulfat, 
criteriile de validare, rezultate experimentale, 
modelarea matematică pentru determinarea 
potenței și comparații interlaboratoare. 

 
2. Rezultate și Discuții 

 
2.1. Validarea Potassium benzylpenicillin, 
Ascomicin, Seria Nr. 15, Combistats version 

5.0 
 

 



Ciucă et al.                                                                                                                                                Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 
                                                                                                                                                                                            Vol. 10(2) Decembrie 2016 

 

69 

 
 

 
 



Ciucă et al.                                                                                                                                                Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 
                                                                                                                                                                                            Vol. 10(2) Decembrie 2016 

 

70 

 
 

 



Ciucă et al.                                                                                                                                                Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 
                                                                                                                                                                                            Vol. 10(2) Decembrie 2016 

 

71 

 
 

3.2. Validarea Streptomycin sulphate, Ascomicin,  
Seria Nr. 15 Combistats version 5.0 
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Tabelul 1 include rezultatele metodei de 
determinare a potenței benzilpenicilinei potasice 
si streptomicinei sulfat pentru trei serii 
consecutive de Ascomicin.  

Testul este valid dacă limitele de încredere 
(p = 0,95) sunt intre 50-200% din potența 
estimată, iar potența estimată este între 99-105% 
din potența declarată (8, 12). 
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Tabelul 1 
Validarea metodei pe trei serii consecutive 

 

POS Produs Seria LIMITE 
REZULTATE 

Control Laborator- Pasteur 
Bucuresti 

REZULTATE 
Control Laborator- Pasteur  

Filipesti 

986 
987 Ascomicin 13 50%≤LC≤200% 

95%≤EP≤105% 

Potassium benzyl penicillin 
LC = 89.9 – 118.3% 
EP = 97.8% 
Streptomycin sulfat 
LC = 89.8 – 114.3% 
EP = 98.1% 

Potassium benzyl penicillin 
LC = 80.7 – 118.1% 
EP = 98.2% 
Streptomycin sulfat 
LC = 88.9 – 111.3% 
EP = 98.5% 

986 
987 Ascomicin 14 50%≤LC≤200% 

95%≤EP≤105% 

Potassium benzyl penicillin 
LC = 83.9 – 118.1% 
EP = 96.8% 
Streptomycin sulfat 
LC = 86.3 – 109.5% 
EP = 97.1% 

Potassium benzyl penicillin 
LC = 80.9 – 116.3% 
EP = 97.4% 
Streptomycin sulfat 
LC = 79.9 – 121.1% 
EP = 98.7% 

986 
987 Ascomicin 15 50%≤LC≤200% 

95%≤EP≤105% 

Potassium benzyl penicillin 
LC = 83,3 – 108.4% 
EP = 95% 
Streptomycin sulfat 
LC = 89.0 – 109.2% 
EP = 98.6% 

Potassium benzyl penicillin 
LC = 8919 – 109.3% 
EP = 96.4% 
Streptomycin sulfat 
LC = 84.7 – 110.2% 
EP = 98.5% 

LC = limita de confidență, 
EP = potența estimată 
 

Potența declarată trebuie să fie de minim 
19400 unități internaționale / g benzilpenicilina 
potasica si 13960 unități internaționale / g 
streptomicină sulfat (8, 12). 
 

3. Concluzii 
 

Determinarea potenței benzilpenicilinei 
potasice si streptomicinei sulfat din Ascomicin, 
prin compararea diametrelor zonelor circulare de 
inhibitie produse de o serie de dilutii ale 
produsului, Ascomicin cu cele produse de un 
standard de referință calibrat în unități 
internaționale, este o metodă analitică adecvată, 
reproductibilă și îndeplinește cerințele de calitate 
ale produsului.  

Precizia testului este de așa natură încât 
limitele erorii de reper al potenței estimate (P= 
0,95) nu este mai mic de 95% și nu mai mult de 
105% din potenta estimată. 

Testul este considerat valid, rezultatele 
obținute pentru fiecare parametru de validare se 
încadrează în criteriile de admisibilitate (6,7,10). 
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Rezumat 
 

Mastiker E este o suspensie antibacteriana pentru administrare intramamară in mastite la vaci. Substanța activă 
este eritromicina (erythromycin), un antibiotic din grupa macrolide. Caracteristica principală a produsului 
comercial este valoarea biologica a eritromicinei. Potența eritromicinei este estimată prin compararea inhibarii 
creșterii microorganismelor sensibile produse de concentrații cunoscute de antibioticul de examinat și o 
substanță de referință. Studiul de validare își propune să demonstreze ca determinarea potenței eritromicinei, 
este o metodă analitică adecvată, reproductibilă și îndeplinește cerințele de calitate ale produsului Mastiker. 
Diametrele zonelor de inhibiție, direct proporționale cu logaritmul concentrației de antibiotic utilizat pentru 
testare, se măsoara și se calculeaza folosind metode statistice (Combistats Soft). Testul este conceput în așa 
fel încât modelul matematic pe care se bazează ecuația potenței poate fi dovedit a fi valid. Metoda aleasă a fost 
cea a liniilor paralele. În cazul în care un model paralel-line este ales, cele două linii de raspuns, ale preparatului 
în curs de examinare și preparatului standard, trebuie să fie paralele; acestea ar trebui să fie rectilinii. Aceste 
condiții sunt verificate prin teste de valabilitate pentru o anumită probabilitate (P = 0,05). Testul este valid dacă 
limitele de încredere (p = 0,95) sunt intre 50-200% din potența estimată și potența estimata este între 95-105% 
din potența declarată. Potența declarată trebuie să fie de minim 50.000 UI/g. Procedura de validare include 
detalii privind protocolul de lucru al determinării potenței eritromicinei, criterii de validare, rezultate 
experimentale, date statistice, comparații interlaboratoare. 

 
Abstract 

 
Mastiker E is an antibacterial suspension for intramammary infusion in cattle mastitis. The active drug is 
erythromycin, a macrolide antibiotic. The main characteristic of commercial product is erythromycin potency. 
The potency of erythromycin is estimated by comparing the inhibition of growth of sensitive micro-organisms 
produced by known concentrations of the antibiotic to be examined and a reference substance. The validation 
study aims to demonstrate the determination of the potency of erythromycin, it is an appropriate analytical 
method, reproducible and meets the quality requirements of Mastiker product. The paper establishes the 
performance characteristics of the method considered and identify the factors that influence these 
characteristics. The diameters of inhibition zones, directly proportional to the logarithm of the concentration 
of the antibiotic used for the assay, measured and calculated using statistical methods (Combistats Soft). The 
assay is designed in such a way that the mathematical model on which the potency equation is based can be 
proved to be valid. A parallel-line model is chosen. The two log dose response lines of the preparation under 
examination and the standard preparation are parallel; they are rectilinear over the range of doses used in the 
calculation. These conditions are verified by validity tests for a given probability (P = 0.05). The test is not valid 
unless the confidence limits (P = 0.95) are not less than 50% and not more than 200% of the estimated potency. 
The estimated potency is not less than 95% and not more than 105% of the stated potency. The stated potency 
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is not less than 50.000 IU/g. The validation procedure includes details on protocol working to determine the 
potency of erythromycin, validation criteria, experimental results, mathematical modeling  for determining the 
potency, inter-laboratory comparisons. 
 

Introducere 
 
Mastiker E este o suspensie antibacteriană 

pentru administrare intramamară in mastite la 
vaci. Substanța activă este eritromicina 
(erythromycin), un antibiotic din grupa macrolide 
cu un spectru de acțiune mai larg decât al 
penicilinei, astfel: coci Gram-positivi 
(Streptococcus spp., Stafilococcus spp., inclusiv 
cei penicilino-rezistenți, pneumococi, enterococi), 
coci Gram-negativi (gonococi, meningococi – 
activitate slabă in vivo din cauza difuziunii reduse 
in lichidul cefalo-rahidian), clostridii (C. tetani, 

perfringens, botulinum), B. subtilis, Sarcina lutea, 
Corinebacterium spp., de asemenea și unii bacilli 
Gram-negativi (Brucella, Pasteurella, 

Haemophylus), spirochete (Leptospira), 
mycoplasme, rickettsii, virusuri mari, unele 
protozoare (Entamoeba, Toxoplasma, 

Trichomonas) (1, 3, 5, 6, 10, 12).  
Eritromicina nu este activă contra 

enterobacteriaceelor (Salmonella, Aerobacter, E. 

coli, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella), fungilor 
(1, 3, 5, 12).  

Eritromicina actionează ca bacteriostatic sau 
bactericid în funcție de doză, printr-un  mecanism 
care constă în blocarea construcției lanțurilor 
polipeptidice în ribosomi și inhibarea consecutivă 
a sintezei proteinelor (1, 3, 5, 12). 

Concentrația în produs este de 50000 UI / g.  
Estimarea eficacității eritromicinei se face 

prin comparația directă între Mastiker probă și 
eritromicină standard, care este calibrat și folosit 
ca referința.  

Dozarea corectă medicamentelor și a 
eritromicinei în cazul nostru este o etapă decisivă 
a controlului final, critică pentru asigurarea calității 
produsului (4, 7, 8, 11). 

Studiul de validare își propune să 
demonstreze că determinarea potenței 
eritromicinei este o metodă de analiză adecvată, 
reproductibilă și îndeplinește cerințele de calitate 
ale produsului Mastiker (7, 13). 

1. Materiale și Metode 
 

Testul microbiologic de determinare a 
potentei eritromicinei se bazează pe o comparație 
a inhibării creșterii microorganismului sensibil 
produsa de concentrații cunoscute ale 
antibioticului de examinat cu cele produse de 
concentrații cunoscute ale unui preparat standard 
cu activitate cunoscută (7, 8, 11, 13). 

Metoda cilindru-placă (difuzie in agar) 
depinde de difuzia antibioticului dintr-un cilindru 
vertical printr-un strat de agar solidificat într-o 
placă Petri, astfel încât creșterea 
microorganismului adăugat este inhibata în zona 
din jurul cilindrului care conține soluția de 
antibiotic (7, 8, 11, 13). 

Au fost utilizate placi Petri, 20 x 100 mm si 
cilindru din oțel inoxidabil cu diametrul de: 8mm 
exterior, interior 6mm, 10mm inaltime. 

 

Mediile de cultura folosite au fost:  
• Antibiotic Medium No.IV (Himedia),  
• Antibiotic Medium No. VII (Himedia). 
Microorganismul test utilizat a fost:  
• Micrococcus luteus ATCC 9341 

 

o suspensie bacteriena preparata așa cum este 
descris în instrucțiunile de laborator. Standardul 
antimicrobian a fost furnizat de Sigma.  
 

Potența eritromicinei standard este de 916 
UI/mg activitate microbiologica raportata la 
substanta uscata, așa cum se menționează în 
Farmacopeea Europeană, si a fost verificată fata 
de substanța de referință, Erythromycin CRS. 

Potența eritromicinei, materie primă pentru 
Mastiker, furnizata de Century Pharmaceutical 
India, e de 998 UI/mg, activitate microbiologica  
raportata la substanta uscata. 

Solventul utilizat în extracția eritromicinei și 
prepararea soluției stoc a fost  Metanol: apă 4: 1. 

Solutia tampon utilizata în extracția 
eritromicinei și prepararea dilutiilor de lucru a fost 
0.05 M phosphate buffer pH = 8. 
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Prepararea solutiei standard 
 

• predilutie 40 mg / 25 ml, 
• dilutii de lucru: 25 IU, 50 IU, 100 IU /ml. 
Prepararea solutiei:  
• proba: 3g Mastiker / 100ml extract,  
• predilutie 37,5mg / 25ml,  
• dilutii de lucru: 25 IU/, 50IU/, 100 IU/ml. 
• pH-ul mediului final (±0.1 pH unit) = 7,9. 
• temperatura de incubare = 30-37°C. 
• variatia temp. la termostatare = ±0,5°C.  
 

S-a observat creșterea microorganismului 
după incubare. 

In testul de difuzie in agar, parametrul utilizat 
este diametrul zonei de inhibiție formata în jurul 
discului, după incubare.  

Au fost măsurate diametrele zonelor de 
inhibitie circulare formate, cu o precizie 
corespunzătoare (cel puțin 0,1 mm) și s-a 
determinat potenta eritromicinei folosind metode 
statistice (8). 

Cele trei dilutii de probă și standard au fost 
aplicate conform schemei de randomizare.  

Diametrele zonelor de inhibitie direct 
proporționale cu logaritmul concentrației de 
eritromicina au fost calculate folosind metode 
statistice cu Softul CombiStats, versiunea 5.0/11 
martie 2013, Direcția Europeană pentru calitatea 
produselor medicamentoase, Consiliul Europei 
(2, 9, 11).  

CombiStats Soft este în conformitate cu 
monografia Microbiological assay of antibiotics și 
monografia Statistical analysis of results of 
biological assays, Editia a-9-a (2, 9).  

Datele noastre experimentale au fost 
analizate cu metoda liniilor paralele , și calculate 
cu 95% limita de confidență (P = 0,95).  

Relația dintre logaritmul concentrației de 
eritromicina și diametrul zonelor de inhibitie a fost 
reprezentat grafic printr-o linie dreaptă ce 
corespunde intervalului de concentrații utilizate. 

Testul s-a efectuat cu opțiunea “Randomised 
blocked” deoarece fiecare placa poate fi 
identificata ca o sursă de variație.  

A fost utilizat, în mod constant,  un pas de 
diluare cu  un factor = 2, în creștere. 

În testele cu răspunsuri cantitative, 
reziduurile observate sunt în mod normal utilizate 
pentru a estima variația reziduală. 

Testul e valid dacă limitele de încredere (P = 
0,95) sunt între 50-200% din potența estimată, iar 
potența estimată este între 95-105% din potența 
declarată. 

Potența declarată trebuie să fie de minim 
50.000 UI/g (2, 9, 13). 

 
Procedura de validare include detalii privind:  
 
• protocolul de lucru pentru determinarea 

potenței  eritromicinei,  
• criteriile de validare,  
• rezultatele experimentale,  
• modelarea matematică pt. determinarea 

potenței și  
• comparații inter-laboratoare.  

 
2. Rezultate și Discuții 

 
2.1. Validarea Mastiker Seria Nr 3, Combistats 

Version 5.0 
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Tabelul 1 include rezultatele metodei de 
determinare a potenței eritromicinei pentru  trei 
serii consecutive de Mastiker. 

Testul este valid dacă limitele de încredere 
(P = 0,95) sunt intre 50-200% din potența 

estimată, iar potența estimată este între 99-105% 
din potența declarată. 

Potența declarată nu este mai mică de 
50.000UI / g. 
 

 
Tabel 1. 

 

Validarea metodei pe trei serii consecutive 
 

POS. Produs Seria  LIMITE 
REZULTATE 

Control Calitate Laborator-
Pasteur Bucuresti 

REZULTATE 
Control Calitate Laborator- 

Pasteur Filipesti 

065 Mastiker E 3 
50%≤LC≤200% 
95%≤EP≤105% 

LC = 87.9 – 108.3% 
EP = 97.5% 

LC = 85.1 – 110.8% 
EP = 97.9% 

065 Mastiker E 4 
50%≤LC≤200% 
95%≤EP≤105% 

LC = 88.1 – 103.0% 
EP = 96.8% 

LC = 80.7 – 113.0% 
EP = 97.5% 

065 Mastiker E 5 
50%≤LC≤200% 
95%≤EP≤105% 

LC = 84.7– 109.8% 
EP = 97.3% 

LC = 86.8– 119.1% 
EP = 98.1% 

 

LC = limita de confidență ,  
EP = potența estimată 
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3. Concluzii 

 
Determinarea potenței eritromicinei din 

Mastiker, prin compararea diametrelor zonelor 
circulare de inhibitie produse de o serie de dilutii 
ale produsului Mastiker, cu cele produse de un 
standard de referință calibrat în unități 
internaționale, este o metodă analitică adecvată, 
reproductibilă și îndeplinește cerințele de calitate 
ale produsului.  

Precizia testului este de așa natură încât 
limitele erorii de reper al potenței estimate (P= 
0,95) nu este mai mic de 95% și nu mai mult de 
105% din potenta estimată. 

Testul este considerat valid, rezultatele 
obținute pentru fiecare parametru de validare se 
încadrează în criteriile de admisibilitate (2, 9, 11) 
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Rezumat 
 

Înrudit mai degrabă cu păianjenul și scorpionul, aceste ființe cu sânge albastru, uitate de timp, dețin unele 
dintre cele mai interesante secrete. Crabul potcoavă a supraviețuit pe Terra timp de 562/450 milioane de 
ani, fară să sufere modificări majore. Astăzi, din păcate, crabul potcoava infruntă problema extincției. 
Trebuie luate măsuri de conservare a speciei, odată pentru menținerea echilibrului ecologic, dar și pentru 
că sângele acestui artropod iși găsește aplicații în medicină.  

 
Abstract 

 
Related rather to spider and scorpion, these blue-blooded, forgotten by time, Horseshoe crab own some of 
the most interesting secrets. This shellfish has survived on Earth for millions of years 562/450, without 
suffering major changes. Today, unfortunately, the problem faced extinction horseshoe crab. Measures 
should be taken for conservation of this species and for maintaining ecological balance, but also because 
of the importance of this species:  the blood of this arthropod finds applications in medicine. 

 
Generalitati 

 
Crabul potcoavă, cunoscut ca și ʺregele 

crustaceuʺ, este o "fosilă vie": forme aproape 
identice cu această specie au fost prezente în 
timpul perioadei Triasic, în urmă cu 230 de 
milioane de ani. Alte specii similare au fost 
prezente în Devonian, în urmă cu 400 de 
milioane de ani (Fig. 1).  

 

 
    

Figura 1. Fosila de crab potcoava datând de acum 
445 milioane de ani /3/ 

În ciuda numelui lor, crabii potcoavă nu 
sunt crabi propriu-zis, fiind de fapt arahnide 
(este rudă cu păianjenii, scorpionii, căpușele și 
acarienii) și sunt cele mai apropiate rude în viață 
a trilobiților dispăruți.  

 
Clasificare 

 
Taxonomia crabului potcoava este 

redată mai jos: 
 
Animalia; 
   Eumetazoa; 
      Bilatelaria; 
         Protostomia; 
            Ecdysozoa; 
               Arthropoda; 
                  Chelicerata; 
                      Clasa Merostoma; 
                       Ordin Xiphosura;  
Gr: Xiphosura = coada sabie 
                          Familia Limulidae.  
Gr: limulus= strâmb 

 
În prezent se cunosc 4 specii de crabi 

potcoavă: 
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• Limulus polyphemus: este singura specie 
găsita în Oceanul Atlantic, în largul coastei 
de est a SUA de la Maine la sud de Golful 
Mexic. Zona importantă de migrare a 
acestora este Delaware Bay. Excepțional, 
în mod accidental, unele exemplare ajung 
și în Europa. 

• Tachypleus tridentatus: se intalneste în 
Malyasia, vestul Indoneziei și pe Coasta de 
Est a Chinei,  

• Tachypleus gigas: în Golful Bengal , 
Indonezia, nordul Australiei, 

• Carcinoscorpius rotundicaudata (crabul de 
mangrove): în Tailanda, Vietnam și  SE 
Indonezia. 
 

Crabii potcoavă sunt artropode marine din 
familia Limulidae care trăiesc în principal în jurul 
apelor oceanului, sau în apele puțin adânci, pe 
nisipul sau noroiul fundului oceanului.  

În Golful Mexic, de exemplu, au fost găsite 
exemplare până la adâncimi de 30 de metri, cu 
o concentrație de exemplare mai mare între 
cinci și șase metri adancime.  

Adulții migreaza pe țărm în perioada de 
împerechere (Figura 2).  

 

 
 

Figura 2. Limulus polyphemus- adult. /1/ 
 

Anatomie și fiziologie 
 

Corpul crabului potcoavă are trei părți 
principale:  
• capul sau "prosoma",  
• regiunea abdominală sau "opistosoma" și  

• coada, porțiunea terminală a coloanei 
vertebrale numita si "telson", sau "ultimul 
segment". 
 

Fenotipic nu există diferențe între cele 
două sexe: ele sunt similare în aparență, dar 
crabii potcoava de sex feminin sunt mult mai 
mari (cu 25-30% față de masculi).  

Carapacea are formă de potcoavă, de 
unde și denumirea, și este de culoare gri-verzui 
până la maron închis.  

Pe carapace se prind diferite specii marine 
precum alge, viermi plați, moluște, lipitori. De 
aceea, acești crabi au fost descriși ca "muzee 
vii" ale mediului in care trăiesc.  

Crabul potcoavă are proprietatea, ca și 
stelele de mare, de a se regenera; cand pierde 
un picior acesta crește la loc.  

Crabul potcoavă are ochi compuși dispuși 
după cum urmează:  

• câte unul pe fiecare parte a prosomei,  
• cinci ochi pe partea de sus a carapacei 
și  

• doi ochi pe partea inferioară, aproape 
de gură. 

Creierul și inima sunt situate în prosoma.  
Pe partea inferioară a prosomei, se afla 

șase perechi de fanere, prima dintre acestea - 
chelicerele sunt folosite pentru a dirija mâncare 
spre gură. Cu toate că majoritatea artropodelor 
au mandibule, crabul potcoavă nu are. 

A doua pereche de apendici, numiti palpii, 
se folosesc pentru mers.  

Apendicii, la masculi sunt prevăzuți cu 
clești cu ajutorul cărora în timpul împerecherii, 
imobilizează femela. Ultimile patru perechi se 
folosesc exclusiv pentru deplasare (prin 
împingere). Primele patru perechi sunt 
prevăzute cu clești. 

Opistosoma poartă șase perechi de 
apendici; în dreptul primei perechi se afla porii 
genitali, în timp ce cele cinci perechi rămase 
sunt modificate în plăci aplatizate - "branhii 
carte", care sunt utilizate în "respirație" pe uscat 
pentru perioade scurte de timp, cu condiția ca 
branhiile să rămână umede.  

Telsonul (coada sau vârful caudal) este 
utilizat pe post de cârmă si la rasucire dacă 
pozitia crabului este rasturnata.  
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O altă caracteristică unică și intrigant 
acestei specii antice este că are sânge albastru, 
datorită prezenței cuprului. 

Printre alte simțuri, crabul potcoavă are un 
organ chemoreceptor mic, situat pe exoschelet, 
în apropierea ochilor ventrali, care detectează 
mirosurile.  

Dimensiuni: femelele sunt cu 1/3 mai mari 
decât masculii și pot ajunge la 60 cm. 

Hrană: crabii potcoavă se hrănesc cu 
viermi si moluște. 

Durata de viată: crabii potcoavă ating 
maturitatea sexuală la vârsta de 10 ani și pot trăi 
peste 20 de ani. 

Mediul de viață: această specie de crab are 
preferințe de mediu, funcție de vârstă: ouăle 
sunt depuse în nisipul plajelor la sfârșitul 
primăverii sau în timpul verii. După ecloziune, 
micii crabi se găsesc cazați în mici 
ʺapartamenteʺ, în nisipul de pe fundul 
oceanelor. Adulții trăiesc și se hrănesc pe 
fundul oceanelor și revin pe plaje în periada de 
reproducție. 

Comunicare: femelele comunică cu 
masculii prin intermediul feromonilor faptul că 
sunt dispuse să se împerecheze. 

Ciclul biologic și reproducerea: La sfârșitul 
primăverii și începutul verii, crabii potcoavă 
adulți vin din apele adânci ale oceanului pe 
plajele de-a lungul coastelor (Figura 3).  

 

 
 

Figura 3. Migrarea spre țărm a crabilor potcoavă în 
perioada de împerechere /2/ 

 
Primii care sosesc sunt masculii care 

așteapta femelele de reproducție.  
Când femelele vin la mal, ele încep să 

elibereaze feromoni care atrag masculii.  

Crustaceele potcoavă preferă să se 
reproducă pe timpul noapților cu lună plină, în 
timpul mareelor înalte. 

Pe plajă - de obicei plaje în pantă -, 
femelele sapă cuiburi mici și depun ouă.  

Masculii vor fertiliza ouale. Procesul poate 
fi repetat de mai multe ori finalizându-se cu 
depunerea de zeci de mii de ouă. 

Ouăle de crab potcoavă sunt o sursă de 
hrană pentru numeroase păsări, reptile și pești. 
Astfel că multe nu vor apuca să eclozeze.  

În cazul în care oul supraviețuiește, larva 
de crab potcoavă va ecloza după aproximativ 2 
săptămâni sau mai mult. Larva arată ca un adult 
în miniatură, fără coadă . 

Stadiile larvare de crabi potcoavă intră în 
apa oceanului și se grupează pe fundul nisipos, 
în ʺapartamenteʺ pentru un an sau mai mult. Pe 
masură ce se dezvoltă, se deplasează în ape 
adânci.  

În următorii 10 ani, crabii potcoavă tineri 
vor continua să mănânce și să crească. De-a 
lungul perioadei de creștere năpârlesc de 16-17 
ori. 

La aproximativ 10 de ani, crabii potcoavă 
ajung la maturitate și încep în primăvară 
migrarea spre plajele de coastă pentru 
înmulțire.  

 
Importanța crabului pentru 

medicină 
 

La începutul secolului XX populația 
crabului potcoavă a început să intre în declin. 
Un număr enorm de exemplare a fost pescuit și 
folosit ca și îngrașământ natural (Figura 4).  

Unele exemplare (puiet mai ales) a fost 
utilizat ca si momeală pentru țipari.  

Crabul potcoavă este o parte importantă a 
lanțului trofic de coastă. In prezent distrugerea 
habitatului natural este principala problema a 
scăderii drastice a numărului de exemplare.  

Ecologiștii și-au exprimat îngrijorarea cu 
privire la acest fenomen și la efectele secundare 
ale acestuia: multe alte animale, care împărțeau 
același habitat și care depindeau de 
prosperitatea populației de crabi, sunt afectate.  

Dincolo de aspectul ecologic, crabul 
potcoavă este foarte important și pentru 
medicină (umană și veterinară). Specia care a 
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rămas neschimbată timp de milioane de ani ar 
putea rescrie istoria medicală modernă.  
 

 
 

Figura 4. Limulus polyphemus - 1926, crabi au fost 
recoltați și folosiți ca îngrășământ natural  

în jurul Delaware Bay /2/ 
 

Cercetările privind crabul potcoavă, au 
arătat că sângele acestora ar deține leacul 
pentru osteoporoza, cancer, și poate chiar 
neutraliza HIV și celulele infectate de 
tuberculoză, sau ca poate fi utilizat pentru 
detectarea deficitului de vitamina B12 (Figura 
5). 

În prezent, sângele lor albastru este utilizat 
pentru a detecta endotoxine din produsele 
medicinale sterile.  

 

 
 

Figura 5. Recoltarea masei ameobocitare de Limulus  
http://horseshoecrab-kayla-westerlund.weebly.com/lal-

limulus-amebocyte-lysate.html   
 

În acest context, țări precum Taiwan, 
Malaezia și SUA investesc sume uriașe pentru 
conservarea crabului potcoavă.  

De asemenea, pe piată există un numar 
relativ mare de producători de chituri de 
diagnostic  pentru identificarea endotoxinelor 
care utilizeaza extract ameobocitar de Limulus 
pentru fabricarea componentelor chitului. 

Descoperirea acestor proprietăți unice ale 
sângelui acestui animal preistoric poate fi 
„salvarea” de la extincție a speciei. 

 
Bibliografie 

 
1, http://marinebio.org 
2. http://blog.nature.org/science/2013/06/17/the-
horseshoe-crab-the-worlds-most-successful-
animal/ 
3. www.arkive.org 
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PROFESORUL DR.DR.HC IRONIM ȘUTEU LA 90 DE ANI 
 
Un frumos și emoționant moment a avut loc 

la FMV Cluj – Napoca, Joi, 24 Noiembrie a.c., 
cu ocazia omagierii prodigioasei activități și a 
celor 90 de ani ai Profesorului Dr. Dr.hc Ironim 
Șuteu. 

 

 
 
În fața unei numeroase asistențe, cadre 

didactice de ieri și de azi ale USAMB Cluj 
Napoca, doctoranzi, medici veterinari 
practicieni, notabilități locale și din străinătate 
etc, prezente în elegantul amiteatru “Albastru”, 
amfitrionul evenimentului, Prof. Dr. Vasile 
Cozma, a făcut o frumoasă și emoționantă 
prezentare a vieții și grandioasei opere a 
marelui Profesor.  

Domnia sa a punctat cu competență și 
duioșie, ca un urmaș demn, toate momentele 
importante ale carierei marelui sărbătorit (foto). 

 

 
 

În luările de cuvânt care au urmat și-au 
exprimat aprecierile și sentimentele față de cel 

omagiat colegi, mai noi sau mai vechi, din 
cadrul USAMVB, membri din conducerea ASAS 
Cluj, sau alți colegi (Prof. Cătoi, rectorul 
USAMVB; Prof Szalontai - fost rector; Prof. 
Pamfil - fost rector; Directorul IOSUD; Prof. 
Muntean; Prof. Baba; Prof. Salanțiu; Prof. Pop; 
Dr. Avram, fost prefect de Satu Mare).  

La eveniment au fost invitate și delegații de 
la disciplinele de parazitologie de la facultățile 
de medicină veterinară din România. Au fost 
prezenți: Prof. Mitrea, Prof. Mariana Ioniță (FMV 
București), Conf. Olimpia Iacob (FMV Iași), 
Prof. Dărăbuș, Președintele Senatului 
USAMVBT, Prof. Oprescu, Prof. Morariu (FMV 
Timișoara).  

În alocuțiunile lor Prof. Mitrea, Conf. Iacob 
și Prof. Dărăbuș (foto) au relevat imensa 

importanță a operei și a Omului Prof. Ironim 

Șuteu în modelarea noilor generații și a 

parazitologiei veterinare românești și mondiale. 

 

 
 

În cadrul evenimentul a fost lansată 
monografia Profesor universitar Dr., Dr.HC 

Eronim Șuteu 90 de ani: Omagiu - 
coordonator Prof. Cozma Vasile și a fost 
prezentată lucrarea: Realizări românești în 

Parazitologie veterinară, Autor Prof. Dr.Dr. 

HC Ironim Șuteu 

Emoționantul eveniment s-a încheiat cu o 
sesiune foto de grup și cu un reușit cocktail. 
 

A consemnat, Prof. Romeo T. Cristina 
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Instrucţiuni pentru autori 

 
Revista Medicamentul veterinar / Veterinary 

Drug (Med. Vet./Vet. Drug) este publicaţia 
oficială a Asociaţiei Naţionale a Fabricanţilor de 

Produse de Uz Veterinar din România 
(ANFPUVR) cu apariţie semestrială în lunile Mai – 
Iunie și Decembrie. 
 

Sunt aşteptate spre publicare lucrări din domenii 
conexe topicului acestei reviste, care să fie 
asimilabile următoarelor: 
 

a.  Articole ştiinţifice originale care să 
prezinte rezultate originale ale cercetării 
fundamentale ale medicamentului sau 
conexe; extindere 4-10 pagini; rezumat, 
în engleză, 200-300 cuvinte; 3-6 cuvinte 
cheie; minim 10 referinţe bibliografice. 

 

b. Sinteze, extindere maximum 20 pagini, 
rezumat, în engleză, 200-300 cuvinte; 3-
6 cuvinte cheie; referinţe bibliografice 
conexe. 

 

c. Rapoarte de caz, care să prezinte 
rezultate originale ale practicii 
terapeutice; extindere 2-3 pagini; 
rezumat, în engleză, 100-200 cuvinte; 3-
5 cuvinte cheie; 6-10 referinţe 
bibliografice,  

 

d. Comunicări scurte, în care se poate face 
prezentarea unor rezultate parţiale sau 
scurte observaţii punctuale din cadrul 
fazelor cercetării ştiinţifice sau a practicii 
curente veterinare, opinii ştiinţifice etc, 
extindere 1-3 pagini; rezumat, în engleză, 
100-200 cuvinte; 3-5 cuvinte cheie; fără 
referinţe bibliografice sau, excepţional, 
doar una - două titluri strict legate de 
tematică. 

 

e. Traduceri din literatura de specialitate, 
extindere 1-2 pagini; 3-5 cuvinte cheie; 
referinţe bibliografice. 

 

f. Anunţuri şi reclame, din domeniile 
conexe (apariţii editoriale, evenimente, 
prezentări produse noi, agenda 
manifestărilor asociaţiei etc). 

 

Structura editorială şi acoperirea tematică a 
publicaţiei 

 

1. Legislaţia medicamentului veterinar, 

2. Marketingul medicamentului veterinar, 
3. Biotehnologia medicamentului, 
4. Cercetarea medicamentului  
5. Terapeutică veterinară 
6. Varia  

 

În vederea publicării și evaluării prezentarea 
lucrărilor către secretariatul ştiinţific se poate face 
personal, prin poştă pe adresa: Dr. Romeo 
Teodor Cristina (F.M.V. Timişoara, Calea 
Aradului 119, 300645, tel. 0256277140, fax. 
0256277140, sau cel mai simplu ca fişier 
ataşat, la adresa: rtcristina@yahoo.com  
Lucrările vor fi supuse analizei peer-rewiew de 
către Comitetul Ştiinţific al revistei care are 
secretariat zonale, cu notificarea autorilor (în cazul 
lucrărilor acceptate în forma finală pentru 
publicare sau pentru scurte corecturi care se 
impun). Refuzarea unei lucrări de la publicare 

nu este obligatoriu notificată autorului.  
 

Disclaimer: 
Întreaga responsabilitate privind 
autenticitatea, exactitatea şi onestitatea 
datelor în materialele prezentate spre 
publicare revine exclusiv autorilor ! 

 

Copyright© 

 

Legea Copyright-ului impune ca autorii să 
semneze un formular tipizat Copyright, prin care 
aceştia transferă către revistă, reprezentată de 
Editorul şef, dreptul de publicare al materialului 
trimis. Autorii lucrărilor acceptate la publicare vor 
primi din partea editorului şef un formular foarte 
simplu în format Word, care va trebui completat, 
semnat şi retrimis acestuia. La fel vor primi 
formulare și peer-review-erii.  
 

După publicare, autorii vor putea folosi 
întotdeauna şi oriunde, fără nici un fel de notificare 
sau permisiune prealabilă articolul propriu (mai 
puţin publicarea în aceeaşi formă), în conformitate 
cu deontologia redactării lucrărilor ştiinţifice, dar 
cu citarea ca sursă primară de publicare a revistei: 
Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

 

Instrucţiuni de redactare a lucrărilor ştiinţifice 
originale: 

 
 

Număr pagini: în conformitate cu tipul de articol, 
Lucrările: redactate în limba română și/sau 
engleză, obligatoriu în cazul lucrărilor originale! 
Rezumatul: obligatoriu în română şi engleză,  



Instructiuni pentru Autori                                                                                                                Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 
                                                                                                                                                                                    Vol. 10(2) Decembrie 2016 

92 

font 9 arial 
Format pagină: tip pagina: A4 (29,7 x 21cm), 
Oglinda paginii: în cm  
top -2,5;  
left -2,5;  
right -2,5;  
bottom -2,5;  
gutter-0, 
Header/Footer: 1,3 cm., 
Paginare:  centru – jos, 
Fonturi:   Arial, cu diacriticele limbii române:  
ă,â, î, ş, Ş, Ă, Â, Î, ţ,Ţ, 
Tabs-uri:  0,7 cm. 
 

 

1. Titlul lucrării: majuscule, bold, centrat, 12 pt., 
bilingv, mai întâi în limba română, apoi în engleză. 
 

2. Autorii:  centrat 10 pt., bold, întâi prenumele, apoi 
numele de familie. Penumele bărbaţilor - numai iniţiala, 
prenumele femeilor – în întregime. 
Instituţia (sub autori imediat) de care aparţine fiecare 
autor (fără prescurtari), centrat, 9 p. 
- când autorii aparţin mai multor instituţii se marchează 
fiecare autor la sfârşitul numelui, cu un număr 
corespunzător (ca exponent), fiecare număr va fi 
asociat unei instituţii.  
Exemplu:   

 

STUDIUL EFICIENŢEI UNOR 
PRODUSE QUINOLONICE 

 
STUDIES ON SOME  

QUINOLONES EFFICACY 
 

R.T. Cristina1, Eugenia Dumitrescu1,  
V. Teuşdea2 

 

1Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara,  
2Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti 

 

3. Cuvinte cheie: aliniat stânga sus la un tab, 9 pt., 
nebolduit, italic, blingv, în limba română, apoi în limba 
engleză, cât mai concis şi într-o ordine logică. 
 

Exemplu: 
   Cuvinte cheie: quinolone, eficacitate, farmacodinamie 
    Key words: quinolones, eficacy, pharmacodinamy 
 

 

4. Rezumatul obligatoriu atât în limba engleza, (cu titlul: 
Abstract), cât şi în limba română – bold, 9 p., centrat.  
- conţinutul rezumatului, conform tip de articol, 9 pt., 
aliniat stânga – dreapta (justify) 
  

5. Introducere – dacă se impune, fără titlu, aliniat 
stânga – dreapta (justify), 10,5 p.  
 

6. Subtitlurile lucrării: 
Material şi metodă, Rezultate şi discuţii, Concluzii 
 

Toate aceste subtitluri: cu majuscule, bold, centrat, 11 
p., numerotate. Corpul textului lucrării: 10,5 p., aliniat 
stânga–dreapta (justify).3 
 

7. Mulţumirile (Acknowledgements), dacă este cazul, 
normal, centrat, italic, 10 p. 

- pot fi inscrise mulţumiri la adresa unei anumite 
persoane, sponzor, sau se poate folosi formularea de 
tipul: „Lucrarea a fost realizată pe baza grantului nr..... 
obţinut de către.... din partea ... etc.” 
8. Bibliografia: cu majuscule, bold, centrat, 12 p.: 
Conţinutul: aliniat stânga – dreapta justify bold, 10 p., 
Redactarea bibliografiei se face în ordinea strict 
alfabetică a primului autor. Se vor scrie: 
- numărul curent; 
- autorii (bold):  
- primul autor -numele, apoi prenumele, apoi ceilalţi 
autori.  
- la bărbaţi, doar iniţiala prenumelui, 
- la femei, prenumele întreg; 
- anul în paranteze drepte, 
- denumirea publicaţiei citate, preferabil în întregime 
sau folosind prescurtările consacrate în literatură, 
- pentru reviste: autor(i), anul apariţiei denumirea 
articolului (normal), urmat de denumirea revistei (italic), 
volumul (cu bold), numărul (in paranteza [..]), paginile 
(normal); 
- pentru cărţi: autor(i), anul apariţiei, denumirea cărţii, 
capitolului, ediţie, editură, oraş, (toate normal); 
- pentru teze: autor, anul apariţiei, denumirea tezei, 
universitatea unde a fost susţinută, localitatea, (toate 
normal).  
- citarea autorilor, în ordinea din lucrare. 
- în cazul lucrărilor scrise cu litere slave, arabe, asiatice 
etc. va fi efectuată transcrierea în alfabetul arab. 
 

   Exemple: 
a. pentru cărţi: 
Cristina R.T. (2006). Introducere în farmacologia şi 
terapia veterinara. Ed. Solness, Timişoara. 
b. Lucrări ştiinţifice: 
Cernea, M., Cozma, V., Cristina Cernea, Sas, C., 
Anca Mărculescu, (2004). Testarea in vitro a 
rezistenţei cyathostomelor la albendazol. Lucr. Şt., 

Med. Vet. Timişoara, 37, 357-360. 
c. Lucrările unor congrese sau organizaţii: 
*** 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 lucrărilor în text: 
- autorii vor fi citati in text intre paranteze simple, numele 
autorului fiind urmat de anul aparitiei lucrării.  
- ex.: (Paştea, 1990)[..]. 
- dacă sunt doi autori, vor fi citaţi ambii: ex. (Teuşdea şi 
Mitrănescu, 1999)[..]. 
- dacă sunt mai mulţi de doi: ex. (Taylor şi col., 2004). 
- dacă se face referire la un autor, care la rândul lui este 
citat de către alt autor: (Trif şi col. cit. de Oros, 2006)[..]. 
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- verificaţi ca toţi autorii din bibliografie să fie citaţi în text 
şi viceversa, toţi autorii din text să apară la bibliografie.  
- citarea lucrărilor se face înscriind numărul de ordine al 
lucrării (lucrărilor) în paranteze drepte, de regula, la 
sfârşitul frazei.   ex.:„Aceste aspecte au fost relevate de 
numeroşi autori din literatura de specialitate [1, 3, 15, 
33]”. 
 

Italicele: se scriu obligatoriu cu italice:  
- cuvintele în limba latină: ad libitum, in vitro, in vivo, et 

al., per se, ad hoc, inter alia, inter se etc.  
- denumirile stiinţifice ale speciilor: Haemonchus 

contortus, Brachyspira spp., Datura stramonium, 

Candida albicans etc.   
- constante şi necunoscute matematice, 
- prima folosire în text a unui termen special, 
- denumirile anatomice în limba latina: muşchiul 
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.; 
 

Liniuţa de unire: 
- nu se recomandă despărţirea în silabe la capătul 
rândului, ci scrierea cuvântului întreg.  
- poate fi utilizată după prefixe: anti-estrogenic, pre-
tratament, non-activ, post-partum, 
 

Nerecomandabil 
- nu se admite limbajul echivoc, neştiinţific şi imprecis. 
- nu sunt recomandate expresii ca: „Un bine cunoscut 
cercetător ...”„de la 10 la 12 ore” etc. 
 

Parantezele:  
- se pot utiliza toate cele trei tipuri, fără să existe o 
regulă generală. 
 

Se scriu cu majusculă: 
- toate denumirile ştiintifice ale speciilor, numele 
claselor, ordinelor şi familiilor (bacteriene, virale, 
parazitare etc). 
- numele proprii ale persoanelor, instituţiilor,  
- abrevierile. 
- numele bolilor nu vor fi capitalizate. 
 

Numeralele: 
- se folosesc litere pentru numeralele de la unu la nouă 
(ex.: doi, cinci, şapte) şi cifre peste nouă (ex.: 10, 11, 
231 etc.); 
- separarea zecimalelor: prin virgula în cazul redactării 
în limba romană şi prin punct, în cazul limbii engleze; 
- pentru numerele mari din text se vor adopta formulări 
cât mai scurte, ex.: 10.000.000 / 107; 
- pentru înmulţire se foloseste semnul x; ex. 129 x 236, 
- pentru împărţire, semnul  /. Exemplu: 129/236. 
 

Unităţile de măsură:  
- se vor exprima conform standardelor intenaţionale 
agreate şi utilizate în literatura de specialitate. 
- exprimarea concentraţiei şi a compoziţiei: se preferă 
exprimarea în moli (M sau mM) sau echivalenţi (Eq sau 
mEq) (cu excepţiile legate de procentul de mortalitate, 

exprimarea procentuală (%) a soluţiilor sau alte valori 
simple care se pretează la această formă de prezentare 
fiind folosită recomandabil în aceste situaţii). 
 

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.- internaţional units; vs – versus etc. 
 

Redactarea tabelelor: 
- tabelele vor fi concepute astfel încât să ocupe toată 
lăţimea oglinzii paginii, fără să o depăşească.  
- dacă un tabel trece pe pagina următoare, el va fi 
precedat de o linie care să cuprindă repetarea capătului 
de tabel sau daca este de mari dimensiuni, acesta va fi 
inserat fără cap de tabel pe fiecare pagină. 
- corpul de literă 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 romană şi în limba 
engleză, bold, centrat.  
- numerotarea şi titlul tabelelor vor fi redactate cu corpul 
de litera 10. 
- textul tabelului, în interiorul acestuia, va fi redactat de 
asemenea bilingv. 
- titlurile tabelelor să fie suficient de detaliate şi fără 
prescurtări.  
- tabelele (ca şi figurile) vor fi obligatoriu citate în text şi 
comentate.  
- dacă există tabele care conţin note, acestea, ca şi 
legenda, se vor scrie imediat sub tabel. 
 

Materialul ilustrativ: 
- este reprezenat de figuri (noţiunea incluzând fotografii, 
desene, scheme, grafice etc.).  
- toate figurile vor fi prezentate în alb-negru sau color, 
cu un contrast cât mai bun.  
- dimensiunea acestora să nu depăşească ¼ din 
lăţimea oglinzii paginii. 
- numerotarea figurilor se face centrat, sub figură, cu 
bold:                          Fig. 1.  
- titlul, urmează după numerotare, simplu, centrat, 10 
pt., adnotările din cadrul figurilor se vor face cu corpul 
literă 8. 
- numerotarea şi textul figurilor vor fi redactate în limba 
română.  
- toate figurile vor fi citate în text (şi comentate). 
 

Notele de subsol (footnotes) 
- acestea se vor marca cu cifre, mărimea fontului 8. 
- notele de pe o pagina trebuie să se regăsească în 
ubsolul paginii respective. 

Head Editor 
Prof. Dr. Romeo T. Cristina 
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