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Apărută în 2007, Revista Medicamentul 
Veterinar / Veterinary Drug, revista Asociaţiei 
Naţionale a Fabricanţilor de Produse de Uz 
Veterinar din România, poate fi considerată, 
un eveniment important al comunității ştiinţifice 
medicale din ţara noastră.  

Apariţia continua a unei reviste dedicate 
analizării medicamentului veterinar, al industriei 
medicamentului de uz veterinar, cu toate 
aspectele specifice: farmacologice, 
toxicologice, terapeutice, legislative, de 
marketing şi nu numai, deși clamată la început 
a fi destinată eșecului dar și copiată de alți 
epigoni, a demonstrat că ideea înființării a fost 
bună și auspiciile favorabile. 

Revista Medicamentul Veterinar / 
Veterinary Drug, a fost ideea unui om inimos, 
ambiţios, un caracter adevărat, în persoana 
domului Prof. Univ. Dr. Valer Teuşdea, care într-
un timp relativ scurt a reuşit să coaguleze un 
colectiv redacţional armonios, nume de 
prestigiu din aproape toate domeniile profesiei 
noastre. 

În continuare, revista este rodul unei munci 
susţinute a unui colectiv redacţional valoros, 
care a ales să-și dedice energia acestui demers 
nobil; de la cadre didactice universitare la 
personalități aparţinând unor instituţii strategice, 
legate strâns de fenomenul medicamentului 
veterinar autohton.  

Dar aceasta muncă a avut nevoie de un 
sprijin material solid, și aici este pentru mine, o 
datorie de onoare să-i amintesc pe inimoşii 
promotori: Dr. Paul Sorin Stănescu, membru 
fondator al publicaţiei și Dl. Ing. Constantin 
Chiurciu, care sprijină de 10 ani fără rezerve 
eforturile noastre, cei care constituie, de fapt, 
nucleul care face ca aceasă publicație să fie în 
continuare vie, prin eforturile societăților lor. 

 

Ce ne dorim de la anii care vin?  
 

Probabil că permanența revistei se 
datorează structurii specifice, informaţiei, 
ergonomiei spaţiului, publicaţia aducând un 
volum de informaţie necesar, adus la zi a 
principalelor noutăți din domeniului ştiinţelor 
farmaceutice veterinare.  

Din acest considerent cred că Revista 
rămâne, în continuare, necesară şi binevenită, 
aceatsa propunându-şi să devină un forum al 
ideilor valoroase, să-şi aducă aportul la 
dezvoltarea şi promovarea ştiinţelor medicale 
veterinare şi implicit la dezvoltarea Medicinii, 
care este numai una!  

Dorim să dezvoltăm calitativ şi pe mai 
departe conceptul de Medicament Veterinar 
Românesc, unde persoane competente și 
devotate să poată aduce la cunoştiinţa 
publicului interesat informaţii valoroase din 
acest minunat domeniu al ştiinţelor medicale 
veterinare.  

Nu întâmplător Revista a apărut odată cu 
aderarea României la UE, cunoscând faptul că 
și domeniile medicamentului veterinar sunt și 
vor fi supuse unor provocări majore, care 
solicită competenţă, alinierea la exigenţe, multă 
muncă şi nu în ultimul rând patriotism!  

Altfel industria indigenă a medicamentului 
este într-un mare pericol, acela al dispariţiei ei! 
Privind cu optimism consider că puterea 
noastră stă în noi şi în acţiunile noastre şi că 
acest scenariu funest nu se va împlini niciodată! 

Mulţumiri tuturor autorilor care au avut 
bunătatea de a colabora, prin trimiterea unor 
materiale interesante, dar şi cititorilor acestor, 
lecturi atractive şi instructive, sănatate, un an 
nou 2018, plin de bucurii profesionale şi de 
fericire personală! 
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Rezumat 

 
Boala articulară degenerativa, redenumită în prezent cu termenul de osteoartrită, este o afecţiune comună 
întâlnită atât la oameni cât şi la animale. Este în general menţionată ca o boală neinflamatoare a cartilajului 
articular cauzele fiind reprezentate de îmbătrânirea naturală, traume sau alte afecţiuni. Tratamentele 
folosite în medicina veterinară, ţintesc în majoritatea cazurilor latura inflamatorie a acestei afecţiuni, 
inflamatoarele nestereoidiene fiind folosite ca primă intenţie pentru sistarea evoluţiei afecţiunii şi a 
semnelor clinice manifestate de animalele afectate, în principal din cauza durerii locale. Cu toatea acestea, 
există variate grupe de medicamente cercetate ce pot fi folosite în acest scop.  

 
Abstract 

 
The degenerative joint disease, newly called osteoarthritis, is a common affection found in human and 
animal sectors. It is generally mentioned as a noninflammatory disease of articular cartilage the causes 
being represented by natural aging, traumas and other affections. The treatments used in the veterinary 
medicine aim in treating the inflammatory part of this disease, nonsteroidian inflammatories being used 
firstly to stop the evolution of the disease and to stop the clinical sings manifested by the affected animals, 
mainly due to the local pain. However, there are various groups of analyzed drugs that can be used with 
this purpose. 

 
1. Introducere 

 
La specia canină, osteoartrita are o 

frecvenţă crescută şi la animalele non-
geriatrice, apărând pe fondul unor afecţiuni 
ortopedice preexistente precum: displazia coxo-
femurala, displazia de cot, osteocondrita 
disecantă, degenerarea/deşirarea/ruperea 
ligamentului cranial încrucişat, tratamentul 
primar al acestora constând în intervenţia 
chirurgicală.  

Tratamentele folosite în medicina 
veterinară, ţintesc în majoritatea cazurilor latura 
inflamatorie a acestei afecţiuni, inflamatoarele 
nesteroidiene fiind folosite ca primă intenţie 
pentru sistarea evoluţiei afecţiunii şi a semnelor 

clinice manifestate de animalele afectate, în 
principal din cauza durerii locale. Cu toatea 
acestea, există variate grupe de medicamente 
cercetate ce pot fi folosite în acest scop. 
Tratamentul osteoartritei poate fi unul sistemic 
sau intraarticular, aceste două variante putând 
fi combinate.  

 
2. Substanţele sistemice folosite pentru 

stoparea / diminuarea algiei locale 
 

Acestea sunt reprezentate de: 
• Antiinflamatoare nesteroidiene 
• Antiinflamatoare steroidiene 
• Opioide 
• Anatogonişti NMDA 
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• Gabapentin 
• Glicozaminoglicani polisulfaţi 
• Acid hialuronic  

 
2.1. Antiinflamatoarele nesteroidiene 

 
Antiinflamatoarele nesteroidiene sunt cele 

mai recomandate în sistarea semnelor clinice 
prezente în osteoartrită, având efect analgezic 
şi antiinflamator. De asemenea sunt uşor de 
administrat. Cu toate acestea, pot avea efecte 
adverse catastrofale.  

Antiinflamatoarele nesteroidiene folosite în 
medicina veterinară pentru această afecţiune 
sunt:  

• vedaprofenul,  
• fenilbutazona (Atrivet-Forte),  
• ketoprofenul,  
• deracoxibul (Deramaxx),  
• firocoxibul (Previcox),  
• meloxicamul (Metacam, 

Meloxidolor, Meloxydil),  
• carprofenul (Rycarfa, Artro-Vet), 

cimicoxibul (p.c. Cimalgex),  
• mavacoxibul (Trocoxil) şi  
• robenacoxibul (Onsior)  

 

Ultimele cinci sunt folosite în mod deosebit 
la noi în ţară. Efectele secundare ale acestora 
sunt reprezentate de disconfort şi leziuni la nivel 
gastrointestintal, injurii renale şi/sau hepatice, 
coagulopatii şi subminarea vindecării osoase.  

În consecinţă, acestea trebuie utilizate cu o 
monitorizare continuă atât clinică cât şi prin 
analize sangvine biochimice: BUN (ureea 
sangvină), creatinină, transaminazele.  

Deasemenea, complianţa terapeutică a 
stăpânilor este foarte importantă în acest caz, 
întrucât administrarea acestor antiinflamatoare 
presupune respectarea şi altor indicaţii 
medicale: administrarea după masă, 
administrarea unor pansamente gastrice în 
cazul anumitor substanţe, utilizarea de 
protectoare hepatice etc.  

Un alt factor important în monitorizarea 
pacienţilor ce primesc aceste antiinflamatoare 
sunt tutorii acestora, tutori ce trebuie ghidaţi în 
privinţa semnelor clinice aferente utilizării 
substanţelor ce necesită stoparea administrării 
acestora şi solicitarea unui control medical cât 

mai rapid: scăderea apetitului, diaree, melenă, 
vomă, apatie. 
 

2.2. Antiinflamatoarele steroidiene 
 

Antiinflamatoarele steroidiene sunt 
medicamente folosite rar în protocoalele 
terapeutice vizând osteoartritele, posibil datorită 
faptului că majoritatea animalelor ce suferă de 
această afecţiune fac parte din categoria 
geriatrică.  

Într-un studiu, după administrarea 
prednisonului p.o. nu s-a găsit nicio dovadă a 
creşterii degenerării sau morţii celulare asociate 
corticosteroizilor, rezultatele sugerând că ar 
avea efecte benefice împotriva dezvoltării 
leziunilor osteoartritice (28). 

Conform unui alt studiu realizat pe câini cu 
osteoartrită trataţi cu prednison administrat p.o. 
în doză de 0.3 mg / kgc., dozele joase de 
prednison nu reduc severitatea osteoartritei 
(26). 
 

2.3. Opioidele 
 

Majoritatea opioidelor funcţionează prin 
intermediul receptorilor opioizi centrali care 
activează sau amplifică tracturile modulatorii de 
scădere a durerii. În alte ţări, aceste 
medicamente se folosesc în formule 
parenterale. Majoritatea formulelor enterale au 
absorbţie gastrointestinală minimă sau 
variabilă.  

 

Metadona este unul din opioidele folosite 
în managementul algiei prezente în osteoartrită, 
acest drog fiind folosit în alte ţări. Administrată 
oral, aceasta are o biodisponibilitate de 70% la 
oameni şi 0% la animale.  

 

Tramadolul este o substanţă opioidă 
folosită şi în România, în special după 
intervenţiile chirurgicale ortopedice. Este un 
opioid sintetic.  

Modul de acţiune al acestuia nu este 
complet înţeles. Primul metabolit al acestuia 
prezintă un potenţial analgezic de 6 ori mai 
mare decât substanţa în sine.  

Biodisponibilitatea tramadolului este de 
65%, dar câinii au tendinţa de a nu produce 
primul metabolit. Studiile realizate până în 
prezent pe această substanţă activă sugerează 
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că există posibilitatea să nu furnizeze deloc 
analgezie (33). 

În prezent, este indicat pentru durerile 
uşoare spre moderate şi se crede că nu induce 
toleranţă. Este cel mai potrivit pentru 
administrarea în combinaţie cu alte analgezice 
precum antiinflamatoarele nesteroidiene. 

 

Tapentadolul prezintă o structură similară 
primului metabolit al tramadolului. Este un 
analgezic potent, existând studii care certifică 
acest potenţial la câini (14). 

Conform unui studiu realizat pe canide, 
biodisponibilitatea acestui produs este mai 
scăzută comparativ cu alte specii (22), însă un 
altul a demonstrat că totuşi absorbţia orală este 
rapidă. Cel de-al doilea a demonstrat activitatea 
analgezică a tapentadolului în diverse afecţiuni 
dureroase inflamatorii, acute şi neuropatice la 
câini (23). Timpul de înjumătăţire este de 4 ore 
şi este recomandat a fi administrat la 6 ore.  

 

Fentanilul reprezintă un opioid folosit atât 
în intervenţii chirurgicale ca analgezic cât şi în 
protocoalele terapeutice postoperatorii, în 
special în cele ortopedice. Unul din modurile de 
administrare a acestei substanţe este 
reprezentată de aplicarea unor patch-uri ce se 
găsesc pe piaţă în doză de 25 / 50 / 75 / 100 
mcg/h.  

Unul din studiile privind aplicările de patch-
uri cu fentanil este realizat pe oameni cu 
osteoartrite localizate la nivelul genunchiului şi 
coxo-femural. Concluzia studiului a fost că 
aceste patch-uri îmbunătăţesc semnificativ 
calitatea vieţii prin reducerea durerii. Efectele 
adverse predominante întâlnite în cadrul 
acestuia au fost greaţă, vomă şi somnolenţă 
(19). 

 
2.4. Antagonişti NMDA 
 

Antagoniştii receptorilor NMDA reprezintă 
o clasă de anestezice care antagonizează sau 
inhibă acţiunea receptorului N-Metil-D-Aspartat. 
Aceştia sunt de regulă folosiţi ca anestezice 
pentru animale şi oameni, anestezia pe care o 
induc fiind una disociativă (37). 

 

Amantadina este un medicament antiviral 
cu acţiune antagonistă la nivelul măduvei 
spinării. Se poate folosi pentru a scădea doza 

opioidelor folosite, combatând astfel durerea 
neuropatică sau poate fi folosită în terapia 
osteoartritei ce nu răspunde la analgezice 
nesteroidiene, laolaltă cu acestea (20). Dozele 
administrate sunt cuprinse între 3-5 mg / kgc / 
24 h. La doze mai mari de 15 mg / kgc apar 
modificări de comportament. O altă sursă 
susţine că administrarea în doză de 3-5 mg / 
kgc se poate realiza şi la 12h (18, 31). 

 

Ketamina este de asemenea un 
antagonist NMDA. Este utilă în tratamentul 
durerilor cronice. Această substanţă activă este 
folosită şi în medicina umană ca tratament a 
durerii acute întâlnită în arsuri fizice, traume, 
dureri neuropatice şi ca tratament a durerii 
cronice. Efectul analgezic al ketaminei 
depăşeşte efectul anestezic al acesteia. De 
asemenea, efectul analgezic al ketaminei se 
întâlneşte la doze mai mici decât cele necesare 
sedării sau anesteziei. Administrată 
concomitent cu alte analgezice, ketamina 
demonstrează proprietăţi analgezice profunde, 
acest fapt fiind mai important pentru anestezie, 
decât pentru tratamentul durerilor 
osteoarticulare.  

Doza recomandată este de 0.3 mg / kgc / 
24 h, administrată în cuburi de gelatină conform 
reţetei următoare: 1 gram de ketamină se 
adaugă la 100 ml soluţie 12% de gelatină soluţia 
fiind reprezentată de supă de vită/pui/legume 
pentru palatabilitate.  

O dată ce gelatina s-a întărit, cuburile se 
taie în funcţie de doza necesară per zi. O altă 
sursă recomandă adminstrarea ketaminei în 
doză de 0.2-1 mg / kg / 24 h (31). 

 

Memantina este un alt antagonist 
necompetitiv NMDA, folosit de regulă în 
medicina umană pentru tratamentul bolii 
Alzheimer. Este eficient în combaterea durerii 
cronice. Prezintă multiple avantaje faţă de 
ketamină precum un timp de înjumătăţire 
scăzut, potenţă crescută şi risc scăzut de efecte 
adverse.  

Posibilele efecte adverse includ: ataxia, 
tremorul şi bradipneea în sectorul uman, dar 
mai multe studii sunt necesare în cel veterinar 
(24). Doza recomandată de dr. Stuart Clark-
Price de la Universitatea Illinois este de 0.1 mg 
/ kgc / 24 h (35). 
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2.5. Gabapentinul 
 

Gabapentinul este un drog antiepileptic 
folosit în medicina umană pentru tratamentul 
durerilor neuropatice. Mecanismul său de 
acţiune nu este complet înţeles iar în medicina 
veterinară există foarte puţine date privind 
farmacocinetica şi eficienţa analgezică la câini.  

Cu toate acestea, este folosit de unii medici 
veterinari pentru tratamentul durerilor cronice şi 
neuropatice care nu răspund la alte terapii (32). 
La câini, un studiu recomandă administrarea 
gabapentinului în doză de 10-20 mg / kgc de trei 
ori / zi (17). 
 

2.6. Glicozaminoglicanii polisulfati 
 

Glicozaminoglicanii-polisulfati sunt 
substanţe aprobate pentru utilizare la câini, ca 
agenţi antiosteoartritici, având efect 
condroprotectiv şi condro-stimulator (12).  

Condroprotecţia este realizată prin 
inhibarea unor enzime distructive şi 
prostaglandine asociate cu sinovita şi 
osteoartrita. De asemenea, inhibă generarea 
unor radicali liberi de oxigen ai cascadei 
complementului.  

Un studiu realizat pe preparate histologice 
provenite de la modele experimentale a 
demonstrat protecţia cartilajului articular.  

Aceste substanţe au şi efect anticoagulant 
şi proprietari fibrinolitice, putând astfel facilita 
eliminarea emboliilor trombotice depozitate 
subcondral şi în vasele de sânge sinoviale (1). 

Un studiu clinic realizat pe câini cu 
displazie coxo-femurala a demonstrat 
îmbunătăţiri majore ale scorurilor ortopedice la 
doze de 4.4 mg / kgc i.m. la 3-5 zile, timp de 8 
administrări (10).  

Cu toate acestea, unul din prospectele 
produselor existente pe piaţă (Cartrophen) 
recomandă administrarea acestuia într-un curs 
de 4 ori în doză de 3 mg / kgc subcutanat la 3-
5 zile cu menţiunea de a se administra cursul o 
dată la 12 luni dacă animalul prezintă semne 
uşoare de artroză, o dată la 6 luni dacă prezintă 
semne moderate şi o dată la 4 luni dacă 
prezintă semne severe (38). 

Conform unui alt protocol care implică 
produsul Cartrophen, acesta trebuie administrat 

o dată pe săptămână timp de 4 săptămâni după 
care lunar, pe tot parcursul vieţii (11).  
 

2.7. Acidul hialuronic 
 

Acidul hialuronic este un 
glicozaminoglican nesulfat fiind o componentă 
majoră a lichidului sinovial.  

În prezent, nu există produse de uz canin 
pentru folosirea acestuia injectabil, ci doar de uz 
ecvin pentru administrări intravenoase şi 
intraarticulare.  

Cu toate acestea, există studii care atestă 
eficienţa acestei substanţe dacă este 
administrată intraarticular, aspesia zonei de 
inoculare fiind foarte importantă pentru 
prevenirea infecţiilor secundare. De asemenea, 
la locul inoculării poate apărea şi o durere locală 
sau o pigmentare a pielii. 

Unul din studiile efectuate pe acidul 
hialuronic, la câini, este realizat comparativ 
între un lot de câini trataţi cu acid hialuronic 
administrat intraarticular în cantitate de 5 mg la 
cei cu greutatea corporală maximă de 10 kg, şi 
10 mg peste şi un lot de câini trataţi cu ser 
administrat intraarticular, nutraceutice 
administrate per os şi carprofren administrat în 
doză de 2.2 mg / kgc / 12 h timp de 15 zile.  

Câinii au fost ulterior evaluaţi cu ajutorul 
unor chestionare oferite proprietarilor şi cu 
ajutorul unor medici veterinari la 15, 30, 60 şi 90 
de zile de la administrarea acidului hialuronic 
intraarticular.  

Concluzia studiului a fost că, ambele 
tratamente au fost eficiente în terapia 
osteoartitei, însă administrarea intraarticulară a 
acidului hialuronic a furnizat cele mai bune 
rezultate.  

Neajunsurile acestui studiu sunt numărul 
scăzut de animale implicate şi posibilitatea 
administrării carprofenului în doză de 2.2 mg / 
kgc / 12 h timp de maxim 7 zile la câinii cărora 
li s-a administrat intraarticular acid hialuronic şi 
au depăşit un procent de 50% la un scor ce 
reflectă calitatea vieţii (7). 

Un alt studiu este efectuat pe câini trataţi 
chirurgicali la nivel articular, cărora 
postoperator li s-a administrat intraarticular o 
dată sau de două ori acid hialuronic (16). 
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3. Substanţe folosite local pentru 
abolirea / diminuarea algiei 

 
Acestea sunt:  
1. Opioidele 
2. Corticosteroizii 
 

3.1. Opioidele 
 

Morfina este un opioid major folosit în alte 
ţări ca tratament local pentru abolirea algiei 
secundară osteoartritei, atât în medicina 
veterinară cât şi în medicina umană.  

Ca şi opioid, morfina este preferată întrucât 
poate fi folosită cu succes în tratamentul 
durerilor acute.  

Până în prezent, au fost realizate doar 
studii privind efectul său analgezic în 
osteoartrită la oameni (3), iar acest efect a fost 
demonstrat și în medicina veterinară prin 
diverse studii realizate, unul fiind realizat pe 
pacienţi care au fost supuşi unei artrotomii şi 
care au primit ca tratament analgezic 
preoperator morfină în doză de 0.3 mg / kgc (5). 
 

3.2. Corticosteroizii 
 

Triamcinolonul este un corticosteroid 
preferat de unii medici în terapia locală a 
osteoartritei din cauza efectului său pe o 
perioadă îndelungată.  

În SUA, doza aprobată de FDA pentru 
administrarea intraarticulară este de 1-3 mg 
(13).  

Un studiu realizat în sectorul canin, pe 6 
câini cu osteoartrită, afirmă că administrarea 
acestuia intraarticular a redus severitatea 
leziunilor, modificări pe care le-au observat 
histologic (28). 

Acetatul de metil-prednisolon este de 
asemenea un corticosteroid ce acţionează pe o 
perioadă îndelungată. În Finlanda, doza 
aprobată pentru administrarea intraarticulară în 
cavităţi articulare mari este de 20 de mg (28). 

 
4. Terapiile complementare ale 

osteoartritei la canide 
 
Acestea sunt reprezentate de administrarea de:  
1. Glucozamina şi condroitin-sulfatul 
2. Scoica cu buze verzi 

3. Acizii graşi Omega 3 
4. Boswellia serrata 
5. Canabinoizii 

 
4.1. Glucozamina şi condroitin-sulfatul 

 
Glucozamina este un precursor al 

glicozaminoglicanilor, componente majore ale 
cartilajului articular. Suplimentarea cu 
glucozamină poate ajuta la refacerea 
cartilajului.  

Într-un studiu realizat comparativ între 
efectul glucozaminei hidroclorhidice şi 
condroitin sulfatul comparativ cu carprofenul 
administrat la câini cu osteoartrită, câinii trataţi 
cu carprofen au obţinut scoruri mai bune decât 
ceilalţi. Cu toate acestea, glucozamina rămâne 
o componentă majoră a suplimentelor 
recomandate de medici veterinari în osteoartrită 
(25). 
 

4.2. Scoica cu buze verzi 
 

S-a demonstrat că produsele de conţin 
scoica cu buze verzi pot avea proprietăţi 
condro-modulatorii şi antiinflamatorii 
semnificative (29). 

Până în prezent s-au realizat numeroase 
studii privind această scoică pe câini cu 
osteoartrită, rezultatele fiind promiţătoare.  

Unul dintre acestea a folosit ca tratament 
de cercetare o hrană căreia i s-a aditivat scoica, 
hrana administrată la 23 de câini cu osteoartrită, 
metodele de concluzionare a efectelor fiind 
reprezentate de dozarea acizilor graşi sangvini, 
completarea unor chestionare de către 
proprietari masurea PVF-ului animalelor (peak 
vertical force, o metodă considerată standard) 
(27). 

Într-un alt studiu realizat pe câini cu 
osteoartrită trataţi cu această scoică sau 
carprofen.  

Concluzia acestuia a fost că scoica cu buze 
verzi este mult mai eficientă decât 
medicamentul placebo în tratarea durerii 
cronice, dar mai puţin potentă decât 
carprofenul.  

Astfel, ea poate fi folosită la pacienţi care 
au nevoie de suport analgezic pe perioade mai 
lungi de timp şi nu pot beneficia de 
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antiinflamatoare steroidiene sau nesteroidiene 
(2). 

 
4.3. Acizii graşi Omega 3 

 
Acizii graşi reduc expresia ciclooxigenazei 

2, lipooxigenazei-5, metaloproteinazelor 3 şi 13, 
interleukinei-1 şi beta şi factorului de necroză 
tumorală beta.  

De asemenea, susţin metabolismul normal 
al cartilajului în faţa enzimelor degradante, 
reducând astfel inflamaţia şi răspunsul de 
degradare al condrocitelor în timpul evoluţiei 
osteoartritei (4, 5, 9).  

Se pare că acidul EPA (acid 
eicosapentaenoic) este mai eficient decât acidul 
DHA (acid docosahexaenoic) şi ALA (acid alfa 
lipoic) (15).  

Într-un studiu realizat pe 127 de câini cu 
osteoartrită, cei hrăniţi cu o dietă îmbunătăţită 
cu omega 3 au avut abilităţi crescute de ridicare 
din decubit, de joacă, scor PVF (peak vertical 
force) îmbunătăţit şi şchiopături ameliorate (9).  

Într-un alt studiu, câinii cu osteoartrită 
trataţi cu carprofen au necesitat doze mai mici 
de antiinflamator când au fost hrăniţi cu o dietă 
suplimentată cu omega 3 (8, 25).  
 

4.4. Arborele Boswellia serrata 
 

Boswellia serrata este un arbore a cărui 
răşină este folosită pentru proprietăţile sale 
antiimflamatorii derivaţi în principal din acidul 3-
O-acetil-11-keto-boswelic care inhibă 5-
lipooxigenaza şi metaloproteinazele şi scad 
factorul de necroză tumorală şi interleukina 1-
Beta (6, 34). 

Într-un studiu, 25 de câini cu osteoartrită au 
primit un supliment cu Boswellia serrata în doză 
de 400 mg/kg/zi timp de 6 săptămâni, autorii 
susţinând că îmbunătăţiri privind mobilitatea s-
au observat chiar după două săptămâni.  

La sfârşitul celor 6 săptămâni de tratament, 
concluzia a fost că aceste suplimente au 
ameliorat semnificativ semnele clinice precum 
şchiopătura intermitentă, ridicatul dificil din 
decubit, durerea locală şi imobilitatea articulară. 
5 câini din studiu au avut episoade scurte de 
diaree şi flatulenţă, însă s-a suspectat că doar 
unul este corelat cu preparatul folosit în studiu 
(30). 

4.5. Canabinoizii 
 

Subiectul privind administrarea 
canabinoizilor la câini este unul de actualitate, 
modelul de tratament fiind preluat din sectorul 
uman, sector în care s-au realizat studii privind 
eficienţa acestora. În prezent, se caută 
proprietari cu animale din specia canină dornici 
de a colabora cu realizatorii unui studiu ce vor 
să studieze efectul uleiului cu canabinoizi la 
câini.  

Canabinoizii reprezintă o familie de chimice 
derivate din planta denumită canabis, putând fi 
obţinuţi atât din Cannabis sativa cât şi din 
Cannabis indica (marijuana).  

Au fost identificaţi mai mulţi canabinoizi 
activi, dar cei cu cele mai bune efecte 
analgezice sunt tetra-hidro-canabidiolul  (THC) 
obţinut exclusiv din planta Cannabis indica şi 
care are şi efecte psihoactive şi canabidiolul 
(CBD) ce se obţine din ambele plante.  

Canabinoizii îşi exercită efectul asupra 
organismului prin intermediul a doi receptori 
canabinomimetici: CB1 şi CB2. Activarea 
receptorilor CB1 duce la eliberare scăzută de 
acetilcolină, dopamină şi glutamat (32), dar şi la 
modularea receptorilor opioizi, NMDA şi GABA 
(15, 36). 

 
5. Administrarea intraarticulară de celule 

stem la câinii cu osteoartrită 
 

Terapia autologă cu celule stem din 
domeniul medicinei veterinare regenerative 
presupune izolarea de celule stem din ţesutul 
adipos recoltat de la pacient şi administrarea 
acestora intraarticular, aceluiaşi pacient.  

Pe acest subiect, există studii realizate şi în 
medicina veterinară unul dintre acestea vizând 
tratamentul osteoartritei coxofemurale cronice 
la câini.  

Conform acestuia, administrarea 
intraarticulară de celule stem a îmbunătăţit 
major calitatea vieţii a pacienţilor, scăzându-le 
disconfortul şi crescând funcţionalitatea 
articulaţiilor (21). 
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Abstract 

 
In the recent decades, hyperlipidemia has considerably increased with the development of machine life. It 
has been accompanied by diseases such as hypothyroidism, liver and kidney diseases, diabetes, chronic 
kidney disease, as well as obesity and can cause complications such as atherosclerosis, hypertension, 
increased risk of stroke, and fatty liver disease. Currently, the prevalence of hyperlipidemia and its related 
diseases has increased in developing as well as developed countries. In the most cases, drug therapy is 
needed to control and treat hyperlipidemia. However, problems related to conventional drugs including 
adverse events (digestive complications such as indigestion, bloating, constipation along with neurologic 
complications such as myopathy and neuralgia. In addition to the hepatotoxicity and nephrotoxicity). 
Growing rate of hyperlipidemia and its related complications despite the availability of these drugs 
dissatisfaction of patients with these drugs, emergence of complications induced by their prolonged use, 
as well as high drug costs have increased tendency to complementary and alternative treatments for the 
control and treatment of this disease. In this regard, traditional medical information of each region as well 
as identification and utilization of medicinal plants of that area may have an important role in identifying 
new medicines with plant origin for alternative treatments. In addition to endogenous antioxidants, there 
are exogenous antioxidants. The beneficial effects of foods have been linked to the presence of bioactive 
compounds and other nutrients. Examples of biomolecules that have antioxidant potential are phenolic 
compounds such as isoflavones, phenolic acids, catechins, chlorogenic acids, anthocyanins, and 
terpenes. Thus, plants have been described as an alternative to the development of new drugs applied to 
treatment of many diseases such as hypercholesterolemia, ulcers, depurative blood and cancer. 
 

Rezumat 
 

În ultimele decenii, hiperlipidemia a crescut considerabil odată cu dezvoltarea duratei de viață la om și la 
animalele de companie, dar aceasta fost în general urmată / însoțită de boli cum ar fi hipotiroidismul, 
diabetul, afecțiunile renale cronice, precum și de obezitate și pot provoca adesea complicații cum ar fi 
ateroscleroza, hipertensiunea arterială, riscul crescut de accident vascular cerebral și boala ficatului gras. 
În prezent, prevalența hiperlipidemiei și a bolilor asociate a crescut și în țările în curs de dezvoltare, în cele 
mai multe cazuri, terapia medicamentoasă fiind necesară pentru a controla și trata hiperlipidemia, acest 
fapt fiind adesea asociat cu probleme legate de medicamentele convenționale, inclusiv reacțiile adverse 
(ex. complicațiile digestive, cum ar fi: indigestia, balonarea, constipația, împreună cu complicațiile 
neurologice: miopatia și nevralgia, precum și hepatotoxicitatea și nefrotoxicitatea). Rata crescândă a 
hiperlipidemiei și a complicațiilor acesteia, precum și costurile ridicate ale acesor medicamentel au crescut 
interesul pentru tratamentele complementare și alternative. În acest sens, informațiile din medicina 
tradițională, specifice din fiecare regiune, precum și identificarea și utilizarea unor plante medicinale pot 
avea un rol important în identificarea noilor medicamente cu origine vegetală utilizabile pentru tratamente 
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alternative. În plus, față de antioxidanții endogeni, există o numeroasă paletă de antioxidanți din surse 
exogene care sunt din ce in ce mai apreciați. De asemenea, efectele benefice ale alimentelor au fost legate 
și de prezența acestor compușilor bioactivi. Exemple de biomolecule cu potențial antioxidant cunoscut 
sunt: compușii fenolici, cum ar fi izoflavonele, acizii fenolici, catechinele, acizii clorogenici, antocianinele 
și terpenele. Astfel, în prezentul referat sunt prezentate cîteva plante care au fost descrise ca o alternativă 
la dezvoltarea de noi medicamente aplicate la tratamentul hipercolesterolemiei, ulcerelor, cancerului, etc. 
la om si animale 

 
Introducere 
 

Statinele, inhibitorii HMG-CoA reductazei 
(3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A), sunt o 
clasă de substanțe active care scad lipidele. 
Statinele si-au dovedit deja eficiența în 
reducerea bolii cardiovasculare (BCV) și a 
mortalității la subiecții care prezintă risc ridicat. 

Dovezi concludente demonstrează că, 
statinele sunt eficiente pentru tratamentul BCV, 
început în stadii incipiente ale bolii (prevenirea 
secundară) precum și la cei cu risc crescut, dar 
fără BVD clinic (prevenirea primară) (1). 

Statinele inhibă HMG-CoA reductaza, 
enzima care limitează viteza în biosinteza 
colesterolului și astfel, statinele reușesc să 
limiteze colesterolul cu lipoproteinele 
plasmatice cu densitate scăzută (LDL = Low 
Density Lipoproteins), prin scăderea nivelului 
de colesterol intracelular și prin reglarea 
expresiei receptorilor LDL. 

Statinele sunt considerate antagoniști 
competitivi ai HMG CoA deoarece acestea 
concurează direct cu substratul endogen pentru 
site-ului activ al HMGR.  

Statinele sunt, de asemenea, non-
competitive cu co-substratul NADPH 
(Nicotinamid Adenin Dinucleotide Phosfate) (2). 

Mecanismul principal de acțiune al 
statinelor este prin inhibarea competitivă și 
reversibilă a HMG-CoA reductazei, etapă care 
limitează viteza în biosinteza colesterolului. 
HMG-CoA reductaza catalizează conversia 
HMG-CoA în L-mevalonat și coenzima A prin 
deacetilarea reductivă cu patru electroni, 
leagarea, în mod competitiv, la domeniul 
catalitic al reductazei HMG-CoA, determinând 
blocajul steric și astfel împiedicând accesul 
HMG-CoA la situsul activ, ceea ce în final va 
conduce la blocarea / reducerea producției 
endogene de colesterol. 

În plus, reducerea concentrației de 
colesterol din hepatocite va declanșa o reglare 

în sus a receptorilor de expresie pentru 
lipoproteinele cu densitate scăzută (LDL = Low 
Density Lipoproteins), cele care promovează 
absorbția precursorilor LDL și a celor prezenți în 
circulația sistemică.  

În consecință, spre deosebire de biosinteza 
redusă a colesterolului, o proporție 
semnificativă a scăderii colesterolului este 
datorată statinelor, ca urmare a creșterii 
indirecte a clearance-ului LDL din plasmă. 

Mecanismele secundare ale reducerii 
lipoproteinelor induse de statine include:  

• inhibarea sintezei hepatice a 
apolipoproteinei B100  

• sinteza redusă  
• secreția lipoproteinelor bogate în 

trigliceride.  
 

În general, efectul asupra profilului lipidic 
este consecvent la statine, cu reducerea 
colesterolului total, a LDL, a trigliceridelor și o 
creștere a lipoproteinelor cu densitate mare 
(HDL) (3). 

 

 
 

Figura 1. Mecanismul general de acțiune al statinelor 
(Argo si col., 2008) 

 
2. Clasificarea Statinelor 

 
Statinele au fost grupate în două grupe 

mari, în funcție de structura lor chimică (4). 
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2.1. Statinele de tipul 1 
 

Statinele considerte aparținătoare acestui 
grup au structura inelului decalin substituit.  

Prima statină descoperită a fost 
mevastatina aceasta deschizând gruparea 
statinelor de tip 1.  

Datorită relației lor structurale, statinele 
care aparțin acestui grup sunt:  

• Lovastatina,  
• Pravastatina și  
• Simvastatina 

 

 
Figura 2. Structura generală a statinelor de tip 1 

(Istvan and Deisenhofer, 2001) 
 

2.2. Statinele de tip 2 
 

Aceste statine sunt complet sintetice și au 
grupări mai mari legate de fragmentul 
asemănător cu HMG. Una dintre principalele 
diferențe între statinele de tip 1 și cele de tip 2 
este înlocuirea grupării butiril de la statinele de 
tip 1, cu gruparea fluorfenil la statinele de tip 2.  

Acest grup este responsabil pentru 
interacțiunile polar suplimentare care determină 
legarea mai strânsă a enzimei HMGR.  

Statinele care aparțin acestui grup sunt  
• Fluvastatinul,  
• Cerivastatina,  
• Atorvastatina și  
• Rosuvastatina. 

 

 
Figura 3. Structura general a statinelor de tipul 2 

(McTaggart si col., 2003) 

Lovastatina este derivată dintr-o sursă 
fungică, iar simvastatina și pravastatina sunt 
modificări ale structurii chimice a lovastatinei și, 
ca rezultat, structura lor nu diferă mult de 
lovastatină. Toate cele trei sunt structuri parțiale 
de inel ale naptilenei reduse.  

Simvastatina și lovastatina sunt lactone 
inactive care, în scopul inhibării HMGR, trebuie 
metabolizate în formele lor active de hidroxil.  

Statinele de tip 2 există în formele lor active 
de hidroxi-acid:  

• fluvastatina are structură inelară 
indolică, 

• atorvastatina și rosuvastatina au o 
structură inelară pe bază de pirol și 
pirimidină, iar 

• cerivastatina este lipofilă și are o 
structură inelară pe bază de piridină. 

 
2.3. Lipofilia statinelor 

 
Lipofilitatea statinelor este considerată a fi 

importantă, deoarece hepato-selectivitatea 
acestui grup este strâns legată de lipofilitatea 
lor. Majoritatea statinelor lipofile tind să atingă 
niveluri ridicate de expunere în țesuturile ne-
hepatice, în timp ce statinele hidrofile tind să fie 
mai hepato-selective.  

Diferența de selectivitate se datorează 
faptului că statinele lipofile difuzează în mod 
pasiv și neselectiv atât în hepatocite, cât și în 
alte celule, în timp ce statinele hidrofile pentru 
a-și exercita efectele se bazează în mare 
măsură pe mecanismele de transport activ în 
hepatocite. Se crede că hepato-selectivitatea 
ridicată se traduce într-un risc redus de efecte 
adverse (5). 

De asemenea, s-a raportat că, polipeptida 
transportoare a anionilor organici (OATP = 
Organic Anion Transport Polipeptide) este 
esențială pentru absorbția hepatică a statinelor 
hidrofilice cum ar sunt rosuvastatina și 
pravastatina. OATP-C este exprimat în țesutul 
hepatic pe membrana bazală terapeutică a 
hepatocitelor și este considerat a fi potențial 
adjuvant pentru IC50 scăzut al rosuvastatinei în 
hepatocite. Datorită capacității sale de a inhiba 
proliferarea mușchiului neted vascular 
cerivastatina a fost considerată cea mai lipofilă 
dintre statine, aceasta înregistrând cel mai 
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mare procent al efectelor adverse grave din 
această categorie de substanțe. Ca urmare, 
aceasta a fost îndepărtată voluntar de pe piață 
de către producător. 
 

2.4. Efecte adverse induse de statine 
 

Mecanismele care stau la baza acestor 
efecte adverse sunt încă neclare, totuși, au fost 
sugerate câteva posibilități ca statinele să poată 
induce un răspuns advers tranzitoriu, în fază 
acută la inițiere, în special la administrarea de 
doze mari, ceea ce poate reprezenta o hepatită 
chimică tranzitorie datorată perturbării căilor 
tansformării colesterolului de către acizii biliari 
(6). 

În plus s-a speculat că activitatea serică 
crescută a transaminazelor este reflexia 
modificărilor membranei hepatocelulare (de 
exemplu, permeabilitatea sporită) care permite 
pasajul acestor proteine intracelular. Totusi unii 
autori consideră aceste mecanisme mai 
degrabă efecte farmacodinamice decât o 
reprezentare a toxicității celulare și în special la 
nivelul ficatului (7). 

Se știe deja că statinele inhibă sinteza 
mevalonatului prin inhibarea enzimei HMG-CoA 
reductază care catalizează conversia HMG 
CoA în mevalonat.  

Mevalonatul nu numai că acționează ca 
precursor al colesterolului, ci servește și ca 
precursor al isoprenoidelor cum ar fi de exemplu 
CoQ10 (coenzima Q10), hem-A și pirofosfatul 
farnesilic (FPP = Farnesylic-Piro-Phosphate) 
precum și pirofosfatul de geranilgeranil (GGPP 
= Geranyl-Geranyl-Pyro-Phosphate).  

Acești intermediari ai căii metabolice 
mevalonat influențează atât beneficiile cât și 
riscurile statinelor. Calea de mevalonat, care 
descrie inhibarea moleculelor intermediare din 
aval care rezultă din inhibarea statinelor de 
sinteză a mevalonatului.  

Mevalonatul nu este numai un precursor al 
sintezei colesterolului, ci și o gazdă a altor 
molecule în aval de izopentenilpirofosfat (8). 

 
2.5. Hepatotoxicitatea statinelor 

 
Statinele ca toate medicamentele posedă 

potențiale efecte adverse. Cele mai grave sunt 
considerate efectele adverse asupra ficatului și 

a mușchilor, pierderile cognitive, neuropatia, 
disfuncția sexuală și disfuncția pancreatică (9). 

Disfuncția hepatică include fie creșterea 
valorilor enzimelor hepatice, ca urmare a 
leziunilor somato-hepatice fie a tulburărilor 
funcției hepatice. De exemplu, Chalasani și col., 
(2005) au observat că, valorile AST ale alanine-
amino-transferazei (ALT) și aspartat 
aminotransferazei (ASAT) au crescut după 12 
săptămâni de la începerea tratamentului cu 
înregistrarea semnelor de hepatotoxicitate 
potențială, cum ar fi: icter, stare generală de 
rău, oboseală și letargie, semne care ar trebui 
să avertizeze medicii să măsoare nivel 
transaminazelor și să efectueze testele ale 
funcției hepatice. Valorile fracționate ale 
bilirubinei sunt recomandate pentru a exclude 
afectul hepatic (10). 

O apariție frecventă și deja recunoscută a 
terapiei cu statine este înregistrarea de niveluri 
anormale ale transaminazelor hepatice. 
Transaminazele par să crească în special în 
primele 3 până la 6 luni de la inițierea 
tratamentelor cu statine (11). 

În majoritatea studiilor clinice efectuate, s-
a observat că, nivelurile ALT sunt crescute de 
trei ori față de limita superioară a valorilor 
normale, la două sau mai multe măsurători 
aceste valori fiind considerate ca fiind un 
obiectiv final de siguranță.  

Acestă creștere a ALT s-a constatat la 1% 
dintre pacienții tratați cu statine în doze mici 
până la medii (10-40 mg / zi), și la 2-3 % dintre 
pacienții aflați în terapie cu doze crescute (80 
mg / zi) (12). 

Un alt studiu complex, cu oarecum 
rezultate similare, a fost efectuat pentru a 
evalua efectele adverse hepatice ale statinelor 
prin măsurarea activităților serice ale ALT, AST 
și ale concentrației serice directe și totale de 
bilirubină la pacienții nou diagnosticați cu CHD 
(Corronary Heart Dissease) (13). 

Incidența leziunilor hepatice induse de 
statine poate fi amplificată datorită prezenței și 
altor factori de risc care ar putea amplifica 
susceptibilitatea pacientului la afectul hepatic.  

Trei factori de risc (obezitate, doză, 
interacțiune medicamentoasă) au fost studiați, 
în mai multe studii, toate confirmând că 
persoanele obeze pot avea niveluri ridicate ale 
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transaminazelor serice în comparație cu 
omologii lor mai slabi. In orice caz, studiile au 
concluzionat că administrarea statinelor la 
pacienții obezi pare a fi la fel de în sigură ca și 
utilizarea acestora la subiecții slabi (14). 
 

2.6. Nefrotoxicitatea statinelor 
 

Majoritatea studiilor clinice au raportat 
efectele renale ale statinelor doar câteva studii 
raportând proteinurie moderată și hematurie în 
urma administrării statinelor (15).  

De exemplu, doza totală de 80 mg / zi de 
rosuvastatină a determinat o incidență a 
proteinuriei de 12% și ocazional hematurie, 
ceea ce a condus la recalcularea acestei doze.  

Cu toate acestea, o doză de rosuvastatină 
de 10 mg / zi pentru o perioadă de 12 săptămâni 
nu a avut niciun efect decelabil asupra excreției 
totale de proteine urinare, a excreției urinare a 
albuminei sau a imunoglobulinelor G.  

Doza de rosuvastatină de 20 mg / zi a fost 
urmată de o creștere a macroglobulinei a-1 dar 
fără efecte nocive, rata de filtrare glomerulară 
fiind îmbunătățită (16). 

La pacienții vârstnici cu CHD, tratamentul 
prezintă un risc mai mare de reacții adverse și, 
prin urmare, pentru această categorie de 
vârstă, pentru tratamentul hiperlipidemiei, a fost 
sugerată cea mai mică doză posibilă de statine.  

Orientările actuale prevăd că statinele pot 
fi utilizate în siguranță la subiecții cu afecțiuni 
renale cronice și cu hemodializă și sugerează o 
reducere a dozelor în insuficiențele renale 
severe. 
 

3. Efectul unor plante uzuale asupra 
profilului lipidic al serului 

 
Plantele și produsele vegetale au fost 

folosite pe larg în întreaga istorie pentru a trata 
diverse probleme medicale. Numeroase studii 
arată că remediile pe bază de plante au mult 
mai puține efecte secundare.  

Avantajele medicamentelor pe bază de 
plante sunt eficacitatea, siguranța, 
accesibilitatea și acceptabilitatea. 
Componentele chimice din plante lucrează 
asupra organismului în același mod ca și 
substanțele active farmaceutice. Un număr 
mare de cercetări a demonstrat că ierburile 

aromatice și condimentele cum ar fi: usturoiul, 
chimionul negru, cuișoarele, scorțișoara, 
cimbrul, frunzele de dafin, muștarul și 
rozmarinul au proprietăți antimicrobiene 
dovedite și pot fi utilizate terapeutic în 
numeroase situații.  

Plantele medicinale joacă un rol major în 
activitatea hipolipidemică, multe derivate de 
plante și remedii interne fiind examinate pentru 
acțiunea lor hipo-lipidemică. Peste 70 de plante 
medicinale au fost documentate în a avea o 
activitate hipolipidemică semnificativă.  

În ultimul deceniu, s-a observat o creștere 
a utilizării plantelor medicinale în zonele 
metropolitane ale țărilor dezvoltate.  
 

3.1. Morcovul (Semințele) 
 

Morcovul este o plantă rădăcinoasă cu un 
conținut bogat în carotenoide, flavonoide, 
poliacetilene, vitamine și minerale, toate 
acestea posedând numeroase beneficii 
nutriționale și de sănătate, care acționează ca: 
antioxidanți, anticarcinoizi și imunosupresoare. 
Până la această oră s-au raportat efecte certe 
antidiabetice, colesteroleretice în diminiarea 
bolii cardiovasculare, antihipertensive, 
hepatoprotectoare și renoprotective. Efectele 
cardio- și hepato-protectoare, anti-bacteriene, 
anti-fungice, anti-inflamatorii și analgezice ale 
extractelor de semințe de morcov sunt, de 
asemenea, demne de remarcat (17). 

Semințele de morcov au demonstrat efecte 
certe de atenuare a absorbției colesterolului la 
șobolani. S-a raportat, deasemenea, 
reglementarea secreției de acid biliar și a stării 
antioxidante. O scădere semnificativă a 
nivelului colesterolului și a trigliceridelor 
hepatice a fost de asemenea observată de către 
Cardinault și col (2003) (18).  

Deci, consumul de morcov modifică 
absorbția colesterolului și excreția acizilor biliari 
și crește starea antioxidantă și aceste efecte ar 
putea fi interesante pentru protecția 
cardiovasculară. În plus, extractul de morcov 
ajuta la protejarea ficatului de leziuni acute 
datorită efectelor toxice ale produselor chimice 
de mediu. În acest sens, Singh și col., (2012) a 
raportat activitatea hipolipidemică a semințelor 
de morcov la șobolani.  



Mohamed & Cristina                                                                                                                          Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 
                                                                                                                                                                                      Vol. 11(2) Decembrie 2017 

 

17 
 

Autorii au observat că șobolanii hrăniți cu 
semințe de morcov au prezentat o reducere a 
colesterolului total și a trigliceridelor HLD și 
VLDL, în comparație cu grupul martor de 
șobolani.  

Singh și colab., (2012) studiind și 
activitatea in vitro antioxidantă și 
hepatoprotectoare a extractelor metanolice din 
semințele de morcov a concluzionat că 
activitatea hepatoprotectoare a extractului de 
semințe de morcov se datorează potențialului 
antioxidant al extractului de semințe care inhibă 
activitatea de peroxidare din țesutul hepatic 
(19). 

 
3.2. Cucurbita moschata 

(Dovleacul plăcintar) 
 

Dovlecii aparțin familiei de Cucurbitaceae. 
În funcție de textura și forma tulpinilor acestea 
sunt clasificate ca: Cucurbita pepo, Cucurbita 

moschata, Cucurbita maxima și Cucurbita 

mixta. Reprezentanții aceastei familii conține 
substanțe chimice, inclusiv triterpene tetra-
ciclice, saponine, proteine, fibre, polizaharide și 
minerale precum fier, zinc, mangan și cupru 
(20).  

Cucurbita moschata (dovleacul plăcintar) 
este bogat în acizi grași nesaturați (aproximativ 
80%) și este cunoscută că conține cantități mari 
de substanțe fitochimice (21).  

Semințele acestei plante, sunt recunoscute 
a fi implicate în furnizarea multor beneficii 
pentru sănătate: sunt o bogată sursă naturală 
de acizi grași (incluzând acidul linoleic, acidul 
oleic, acidul palmitic și acidul stearic), compuși 
fenolici și vitamine antioxidante, cum ar fi 
carotenoidele și tocoferolul, aceste proprietăți 
farmacologice fiind raportate pentru aproape 
toate speciile de dovleac. La acestea se adaugă 
capacitatea de a scădea lipidele, proprietățile 
hepato-protectoare, anti-carcinogene, 
antimicrobiene și antidiabetice (22). 

Morrison și col., (2015) a demonstrat 
potențialele efecte asupra sănătății pe termen 
lung ale uleiului de dovleac asupra profilului 
lipidic la șoareci (23). 

Uleiul de dovleac a reglat semnificativ 
valorile lipidelor plasmatice (colesterol, 
trigliceride), datorită creșterii consumului 

acidului linoleic, despre care se cunoaște că 
posedă efecte benefice asupra lipidelor 
plasmatice și sunt responsabile de reglarea 
metabolismului lipidic care activează beta-
oxidarea din ficat, reduc nivelul trigliceridelor 
plasmatice precum și colesterolul LDL (24). 

De asemenea, uleiul din semințe de 
dovleac conține un amestec complex de 
polifenoli și alte structuri fitochimice bioactive și 
este improbabil ca efectele benefice observate 
să fie limitate la un singur fitochimic sau un 
singur ulei de semințe de dovleac în reducerea 
bolii cardio-metabolice. Este mult mai probabil 
ca un efect bioactiv multiplu să se datoreze unor 
mecanisme multiple (singure sau în combinație) 
care culminează cu efectele net anti-inflamatorii 
așa cum s-a demonstrat cu alte amestecuri 
complexe bioactive (25). 

Prezența acizilor grași nesaturați, cum ar fi 
acidul oleic și acidul linoleic prezent în 
semințele de dovleac, reduc nivelul 
colesterolului la șobolani. Proprietățile de 
reducere a lipidelor acestui plan sunt parțial 
atribuite pectinei prezente în semințe. 

Datele anterioare sugerează că o dietă 
bogată în pectină facilitează excreția acizilor 
biliari care conduc la creșterea sintezei de 
colesterol în ficat și, în final, la scăderea 
nivelului de colesterol din sânge. 

Pectina sporește activitatea lipoproteinelor 
lipazei în țesutul adipos și inimă, ducând la o 
mai mare absorbție a lipoproteinelor bogate în 
trigliceridă (lipoproteină cu densitate foarte 
scăzută (VLDL = Very Low Density Lipoprotein) 
în alte țesuturi decât ficatul pentru a-și promova 
defectele și, prin prin urmare, reducerea 
nivelurilor de trigliceride.  

Din moment ce colesterolul joacă un rol 
esențial în biosinteza lipoproteinelor și LDL-urile 
conțin cel mai ridicat nivel de colesterol.  

LDL este probabil să se epuizeze după o 
reducere a nivelului de colesterol. Pe de altă 
parte, reducerea LDL se poate datora creșterii 
catabolismului LDL: prin reglarea genei 
receptorului LDL, flavonoidele cresc numărul 
receptorilor LDL de pe suprafața celulelor 
hepatice. După recunoașterea și atașarea 
apoproteinei LDL la receptorii LDL, LDL este 
condus în hepatocite și îndepărtat din fluxul 
sanguin (26). 
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3.3. Curcuma longa (Turmericul) 
 

Curcumina este produsă din Curcuma 
longa (turmeric) și este utilizată în general ca și 
colorant și aromatizant alimentar. Planta este 
cunoscută ca având numeroase activități 
farmacologice preventive, inclusiv antidiabetice, 
antiinflamatoare, antioxidante și cancer.  

Ca antilipidemic, determină clearance-ul 
LDL, prin creșterea expresiei receptorilor LDL și 
a activității în celulele hepatice (27).  

Studiile au arătat că, suplimentarea cu 1 g 
/ zi timp de 30 de zile de curcumină a condus la 
o reducere semnificativă a nivelurilor TG serice 
(28), în timp ce atunci când s-a administrat 1g / 
zi, timp de 8 săptămâni la subiecții cu sindrom 
metabolic, sa demonstrat că este mai eficace 
decât placebo la reducerea concentrației de TC, 
LDL-C, TG, lipoprotein și creșterea HDL-C (29). 

În mod similar, șobolanii hiperlipidemici 
tratați timp de 30 de zile cu 200 mg / kgc., cu 
curcumină au prezentat o scădere semnificativă 
a nivelului seric pentru TC, TG, LDL-C și 
homocisteină, precum și o creștere a nivelului 
HDL-C și a demonstrat că scade semnificativ 
nivelul de acizii grași și a leptinei (30). 

În același sens, Si Qin și col., (2017) au 
demonstrat protecția în riscul de boală cardio-
vasculară prin îmbunătățirea nivelurilor serice 
ale lipidelor, datorită mecanismelor moleculare, 
care explică aceste rezultate (31).  

Prin ameliorarea deranjamentului 
metabolic și legării potențiale a curcuminei cu 
receptorul gamma activat de proliferatorul 
peroxizomului (PPAR-γ) ca agonist, curcumina 
ar putea deasemenea juca un rol preventiv în 
rezistența la insulină indusă de dietă (32).  

Mai mult, s-a demonstrat că curcumina 
crește activarea PPAR-y, care a suprimat 
expresia genei receptorului LDL-C și astfel, a 
redus concentrațiile plasmatice ale LDL-C și 
trigliceridelor datorită interacțiunii cu ținte 
multiple, incluzând aici receptorul alfa activat de 
proliferatorul peroxizomului (PPAR-a), proteina 
de transfer a esterului colesterilic (CETP = 
Cholesterilic Ester transfer Protein) și 
lipoprotein lipaza.  

În plus, se crede că curcumina are 
capacitatea să afecteze atât sinteza cât și 
catabolismul lipoproteinelor bogate în 

trigliceride. Astfel, suplimentarea cu curcumină 
poate reduce concentrațiile plasmatice ale 
trigliceridelor și ale colesterolului prin atenuarea 
expresiei genelor lipogene (33). 

Efectul de scădere a lipidelor generat de 
către curcumină este legat de statine. 

În acest sens, Panahi și col., (2016) a 
observat că curcumina a influențat toate căile 
de metabolizare a colesterolului care sunt 
modificate și de către terapia cu statine. În plus, 
curcumina poate servi ca adjuvant valoros în 
terapia cu statine la pacienții cu un metabolism 
lipidic dezordonat (34). 
 

3.4. Trigonella foenum (Schinduful) 
 

Acesta este consumat în mod obișnuit ca 
un condiment preparat din semințele uscate. 
Planta este utilizată tradițional pentru a reduce 
nivelul de glucoză și colesterol. Studiile recente 
au relevat efecte hipo-colesterolemice 
semnificative și o activitate antioxidantă sporită 
la șobolanii cărora li s-a admininstrat colesterol 
(35).  

De asemenea, o doză de 200 mg / kgc 
administrată la șobolanii hiperlipidemici, a 
determinat scăderea TC (26,2%), TG (36,6%), 
peroxidarea lipidelor plasmatice (33,9%) și a 
normalizat activitatea enzimelor antioxidante, 
datorită capacității schindufului de a inhiba 
acumularea grăsimilor.  

Studiile efectuale pe animale au arătat că 
extractul de schinduf a exercitat un efect 
preventiv asupra acumulării de grăsimi și a 
protejat împotriva hiperlipidemiei induse, 
concluzia fiind că efectul tratamentului cu 
schinduf a fost comparabil cu cel al 
medicamentelor specifice.  

Atunci durata tratamentelor cu extracte 
apoase cu schinduf (AqE-TFG) a fost extinsă 
timp de 28 de zile la șobolani, efectul 
hiperlipidemic al extractului, a indicat că 
tratamentul cu AqE-TFG a provocat o pierdere 
semnificativă de adipocite, cel mai probabil, 
datorită reducerii nivelurilor de leptină. Această 
observație a fost susținută de reduceri ale 
greutăților medii și a indicelui de adipozitate 
mediate de AqE-TFG la șobolanii studiați (36). 

La om, s-a observat că semințele de 
schinduf degresate au determinat reducerea 
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profilului lipidic, așa cum s-a demonstrat deja 
prin mai multe studii clinice. Într-un studiu, doze 
de 25 sau 50 de grame / zi timp de 20 de zile, 
au scăzut semnificativ valorile TG și TC și au 
crescut nivelele HDL-C (36). 
 

3.5. Punica granatum (Rodia) 
 

Fructul de rodie constă dintro coajă, 
semințe și ariluri. Coaja reprezintă aproximativ 
50% din fruct, în timp ce arilurile și semințele 
reprezintă 40% și respectiv 10%.  

Coaja este bogată în mulți compuși, cum ar 
fi fenoli, flavonoide, ellagitanine și compuși de 
proantocianidină, polizaharide complexe și 
multe minerale, inclusiv potasiu, azot, calciu, 
magneziu, fosfor și sodiu.  

Diferitele părți ale rodiei sunt cunoscute ca 
un rezervor de compuși bioactivi cu potențiale 
activități biologice favorabile. De exemplu se 
știe că rodia reduce dislipidemia în obezitate și 
rata factorilor de risc cardiovascular. 
Deasemenea au fost raportate activități 
antiparazitare, antimicrobiee și antioxidante ale 
extractelor de frunze de rodie. Mai multe lucrări 
au relevat capacitatea extractelor de frunze de 
rodie de a combate obezitatea, cancerul și a 
altor afecțiuni severe (37). 

Efectul anti-lipidemic al extractului 
hidroetanolic din coaja de rodii (Punica 
granatum) a fost investigată de către 
Sadeghipour și col., (2014) în dietele bogate în 
lipide pe șobolani masculi (38).  

Administrarea intraperitoneală a extractului 
de coajă de rodie în doze de: 50, 100, 200 și 
300 mg / kg de greutate corporală a fost 
evaluată timp de 23 de zile, fiind măsurate 
nivelurile colesterolului seric, trigliceridelor, 
LDL, HDL, fosfatazei alcaline (AP), aspartatului 
de aminotransferază (AST) și alanin 
aminotransferaza (ALT).  

Rezultatele au relevat că tratamentul cu 
extractului de rodie a redus semnificativ 
greutatea corporală la șobolanii tratați.  

Administrarea extractului de plante a 
scăzut deasemenea semnificativ colesterolul 
total, trigliceridele, LDL-C, fosfatazele alcaline, 
AST și ALT, în timp HDL-C seric la șobolani 
hrăniți cu dietă bogată în lipide a crescut, 
comparativ cu grupul martor.  

Deasemenea, studiul histopatologic a 
relevat că tratamentul cu extract de coaja de 
rodie atenuează afectarea ficatului la șobolanii 
hrăniți cu lipide, în comparație cu grupul martor.  

Cercetătorii au concluzionat că, această 
planta ar trebui să fie considerată un excelent 
candidat în terapia dislipidemiilor. Cel mai 
probabil, rolul protector al coajei de fructe poate 
fi legat de conținutul său în flavonoide și 
polifenolice, cu activitate certă antioxidantă.  

Mai mult, sucul de rodie are un mare 
potențial antiatherogenic fiind deasemenea 
cunoscut în prevenția aterosclerozei.  

Cercetătorii au observat că, utilizarea unui 
amestec din suc de rodie și simvastatină într-un 
model de culturi de celule macrofage a 
îmbunătățit capacitatea statinei de a inhiba 
biosinteza colesterolului celular și a protejat 
celulele de stresul oxidativ.  

Aceste efecte ar putea fi legate de 
punicalgină (o ellagitannină, un compus fenolic) 
un antioxidant puternic hidrolizabil și de β-
sitosterolul de fitosterol, ambele prezente în 
fructul de rodie (39). 

 
3.6. Cinnamomum zeylanicum 

(Scorțișoara) 
 

Scorțișoara (Cinamon zeylanicum) 
aparține familiei Lauraceae și este una dintre 
cele mai cunoscute condimente utilizate, care 
posedă efecte hipoglicemice semnificative. Pe 
lângă aplicarea aromatizantă, scorțișoara 
prezintă proprietăți benefice pentru sănătate, 
cum ar fi activitatea antimicrobiană, inhibarea 
proliferării diferitelor linii de celule canceroase și 
tratarea răcelii. Coaja conține proantocianine 
oligomerice dimerice, trimerice și superioare, cu 
unități dublu legate de radicalul bis-flavan-3-ol 
prezent în moleculă. 

Un studiu efectuat pe șobolani de sex 
masculin împărțiți în mai multe loturi: alimentați 
pe dietă de laborator; pe dietă de laborator și 
scorțișoară timp de 35 de zile și respectiv 
șobolani hrăniți cu un conținut bogat în grăsimi 
(conținând 1% colesterol și 0,25% acid cholic) a 
relevat că dieta grasă a crescut semnificativ TG, 
TC și LDL-C; la lotul hranit cu scortișoara 
valorile plasmatice ale TC, TG si LDL-C au fost 
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scăzute. Terapia cu atorvastatină a redus 
semnificativ concentrațiile de TC, TG și LDL-C.  

Astfel, rezultatele studiului experimental 
indică faptul că scorțișoara poate acționa ca 
agent hipocolesterolemic și, prin urmare, poate 
îmbunătăți funcțiile cardiovasculare, cu rol 
direct în metabolismul lipidic, prevenind astfel 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia și 
valorile acizilor grași liberi (40).  

De asemenea s-a observat că acidul 
cinamic din scorțișoară poate inhiba activitatea 
HMG Co-A reductazei hepatice, rezultând un 
conținut redus de colesterol hepatic precum și 
suprimarea peroxidarea lipidice prin creșterea 
activității enzimatice a antioxidantelor hepatice. 
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Rezumat 

 
În realizarea unui tratament reușit la animale există numeroși factori care trebuiesc analizați de către 
medicul veterinar. Aceste elemente adesea neglijate fac diferența dintre a avea sau nu succes în actul 
terapeutic. Din aceste considerente în prezentul referat de educație continuă s-a dorit o rememorare utilă a 
principalelor aspecte practice legate de: formularea medicamentului, regimul dozelor, limita de siguranţă 
(IT), contra-indicaţiile, reacţiile adverse, interacţiunile medicamentoase, dar şi de asocierile de bună natură 
care stau la îndemâna practicienilor din teren. 
 

Abstract 
 
In achieving a successful treatment in animals there are many factors that must be examined by a 
veterinarian. These elements, often neglected, are the difference between being or not successful in their 
therapeutical management. For these reasons, in this LLL paper it was envisaged a remembrance of useful 
major practical issues related to: drug formulation, dosage regimens, safety limit, counter-indications, side 
effects, drug interactions etc., and the associations of good nature which are reach practitioners in the 
field. 
 
Introducere 

 
Aplicarea unui plan terapeutic reușit trebuie 

axat pe elementele de farmacologie şi 
simptomatologie, având rolul final de a selecta 
cel mai potivit medicament destinat unui anumit 
proces fiziopatologic, având ca scop 
normalizarea funcţionării organismului sau 
eliminarea unui agent patogen. Această 
selecţie trebuie să ţină cont de alegerea unui 
medicament adecvat, specific speciei şi bolii şi 
un anumit regim al dozelor.  

Alegerea unei terapii raţionale nu este 
posibilă fără un diagnostic precis.  

 

În acest context, terapia medicamentoasă 
raţională trebuie să ţină cont de:  

• formularea medicamentului,  
• regimul dozelor,  
• limita de siguranţă (IT),  
• contra-indicaţiile,  

• reacţiile adverse,  
• interacţiunile medicamentoase, dar şi 

de asocierile de bună natură care stau 
la îndemâna practicienilor. 

 
1. Terapia medicamentoasă raţională 

 
1.1. Formulările medicamentoase 

 
Acestea pot fi de mai multe categorii: 
• formule cu denumirea protejată – cele 

care aparţin unei anumite companii 
farmaceutice care deţine patentul 
(licenţa) de fabricaţie şi, ca urmare nu 
pot fi copiate de către alte companii; 

• formule cu nume generic – sunt cele ale 
căror patent a expirat, putând fi produse 
şi de alte companii; 

• medicamente folosite în afara indicaţiilor 
(Extra label) – la recomandarea 
medicului veterinar (care este 
răspunzător!), un anumit medicament 
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poate fi utilizat şi în afara indicaţiilor 
producătorului; 

• medicamente de uz uman – care pot fi 
folosite în terapia veterinară, pe 
răspunderea medicului veterinar şi doar 
la speciile ale căror produse şi 
subproduse nu intră în consumul uman; 

• compoziţii medicamentoase 
neînregistrate – sunt utilizate pe riscul 
medicului veterinar şi al proprietarului 
(medicamente aflate în faza de testare 
clinică). 

• medicamente prohibite – sunt cele care 
sunt interzise a fi utilizate la anumite 
specii de animale sau la toate.  

În practica medical veterinară este 
frecventă situaţia în care animalului bolnav 
trebuie să i se administreze două sau mai multe 
substanţe medicamentose, fie separat, fie 
asociate în aceeaşi formă farmaceutică. Cu cât 
numărul de substanţe medicamentoase 
administrate concomitent este mai mare, cu atât 
creşte riscul apariţiei fenomenelor de 
incompatibilitate. 

În cazul interacţiunilor şi incompatibilităţilor 
medicamentoase efectele  pe care acestea le 
au asupra animalului se pot manifesta prin: 

• anihilarea reciprocă (totală sau parţială) 
sau diminuarea efectului substanţelor 
asociate şi implicit instalarea eşecului 
terapeutic; 

• efecte negative asupra animalului 
manifestate prin înrăutăţirea sau 
agravarea stării generale, iar uneori 
chiar moartea animalului prin apariţia de 
produşi toxici.  

 
1.2. Interacţiunile şi incompatibilităţile 

 
Pot apărea înainte de pătrunderea 

medicamentelor în organism şi sunt datorate 
unor fenomene de natură fizico-chimică:  

• precipitare,  
• hidroliză,  
• lichefiere,  
• efervescenţă,  
• schimbarea culorii,  
• oxidări, etc.  

Acest tip de interacţiuni sunt mai frecvente 
în cazul soluţiilor injectabile, care se amestecă 
în seringă sau în cazul preparării de perfuzii 
intravenoase (electroliţi, vitamine, antibiotice, 
etc.).  

În acest context se impune rememorarea 
unor termeni esenţiali pentru întelegerea 
noţiunilor de terapei.  

Dintre aceştia amintim: 
• Afinitatea – este tendinţa unui 

medicament de a se combina cu un 
anumit tip de receptor. 

• Eficacitate – este efectul maxim pe care 
îl poate produce un medicament. 

• Potenţialul - Doza care trebuie 
administrată pentru a produce un efect 
particular. Este influenţată de afinitatea 
medicamentului pentru anumiţi 
receptori şi de procesele 
farmacocinetice care determină 
concentraţia medicamentului la locul 
procesului patologic. Cu cât doza 
necesară este mai mică cu atât 
medicamentul este mai activ (are un 
potenţial terapeutic mai mare). 
Potenţialul unui medicament variază 
invers proporţional cu doza. Potenţialul 
unui medicament poate fi relativ, dacă 
nu se compară două medicamente cu 
acelaşi mecanism de acţiune. Poate fi 
adevărat când se compară două 
medicamente cu acelaşi mecanism de 
acţiune  (benzimidazoli). 

• Antagonismul – este un medicament 
care blochează producerea răspunsului 
de către un medicament agonist 
(interacţionează cu receptorii altui 
medicament). 

• Există două tipuri de antagonism: 
competitiv şi necompetitiv. 
- Antagonismul competitiv: este un 

mecanism reversibil - creşterea 
concentraţiei determină diminuarea 
efectului antagonist (atropină- 
agentul antimuscarinic; propranolol - 
medicamente β adrenergice; 
spironolactone - aldosteron); 

- Antagonismul necompetitiv: aici se 
îndepărtează receptorul. Creşterea 
dozei medicamentului agonist nu va 
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îndepărta efectul determinat de 
medicamentul antagonist 
(fenoxibenzamină - aspirină). 

• Selectivitatea – este capacitatea 
preferenţială de a produce un efect particular 
(ex. heparina - anticoagulant). Calea de 
administraredetermină selectivitatea pentru 
un medicament neselectiv (de ex. sulfatul de 
magneziu– administrat oral are efect 
purgativ, iar administrat IV determinând o 
are efect anestezic general). 

• Specificitatea – este suma efectelor multiple 
produse de un medicament printr-un singur 
mecanism de acţiune.  

• Un medicament cu specificitate care 
acţionează asupra unui singur receptor 
poate produce efecte multiple datorită 
localizării în diferite organe a receptorilor (ex: 
acepromazina, un tranchilizant fenotiazinic):  

- sedaţie (creşte recircularea dopaminei în 
creier); 

- antiemetic (deprimă activitatea 
chemoreceptorilor); 

- hipotensiv (blochează receptorii α-
adrenergici); 

- antispastic (musculatura netedă la nivel GI - 
acţiune anticolinergică); 

- hipotermie (interferează cu centrul de 
termoreglare din hipotalamus). 

 
1.3. Asocierile de medicamente 

 
Asocierea medicamentelor influenţează 

efectele farmacodinamice ale medicamentelor 
prin interacţiunile care au loc între substanţele 
active. Medicamentele pot fi asociate într-un 
singur preparat sau pot fi administrate separat. 
Prin asocieri se urmăreşte cel mai adesea: 

- intensificarea acţiunii unui medicament; 
- extinderea acţiunii unui medicament; 
- diminuarea sau anularea acţiunii unei 

asocieri medicamentoase. 
Interacţiunile de ordin farmacodinamic pot fi:  
• sinergice - când medicamentele acţionează 

în acelaşi sens (ex.: lincomicină-
spectinomicină → mycoplasma). 

• antagoniste - când medicamentele 
acţionează în sens contrar (efecte 
histaminice – antihistamine). 

• Interacţiunile sinergice pot fi catalogate în 
două categorii:  

• adiţia - când efectele celor două sau mai 
multe substanţe medicamentoase se 
însumează (analgetice antiinflamatorii – 
antipiretice). 

• Potenţarea - când efectul global este mai 
mare decât suma efectelor parţiale (ex: 
lincomicină → Gram pozitivi şi Mycoplasma; 
spectinomicină → spectru Gram negativ şi 
Mycoplasma; asocierea 
lincomicină+spectinomicină → spectru Gram 
pozitiv, Gram negativ şi Mycoplasma). 

Interacţiunile antagoniste pot fi:  
- parţiale - când efectul global este mai mic 

decât suma efectelor parţiale (ex: 
antiinflamatoriile nesteroidice – diuretice, 
heparina - aspirinaetc).  

- totale - atunci când efectul global este nul 
(ex: atropină, pilocarpină) 

 
2. Interacţiunile medicamentoase 

 
Interacţiunile medicamentoase sunt 

modificări ale naturii şi intensităţii răspunsului 
terapeutic al unui medicament faţă de un alt 
medicament administrat la un moment dat sau 
concomitent, la un animal.  

Rezultanta interacţiunii va fi, fie o creştere, 
fie o diminuare a substanţei active sau 
metabolitului specific la locul acţiunii biologice şi 
atunci vor fi denumite interacţiuni 

farmacocineticesau instalate prin alte 
mecanisme şi atunci se vor denumi interacţiuni 

farmacodinamice. 
Acestea mai sunt numite şi incompatibilităţi 

“de tip fiziologic” şi sunt rezultatul asocierii 
corespunzătoare sau necorespunzătoare a 
substanţelor active utilizate în scop terapeutic 
(sau deturnate de la efectul terapeutic dorit). 

În general acest tip de incompatibilităţi 
aparţin medicului veterinar care, din neatenţie 
sau necunoaştere, le provoacă.(de aici şi 
denumirea de iatropatii: iathros = terapeut, 
pathos = suferinţă). 

Incompatibilităţile farmacodinamice sunt 
legate de acţiunea farmacodinamică produsă 
de substanţa medicamentoasă. 

Aceste interacţiuni s-ar putea clasifica în 
două categorii: 
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• cele care apar în afara organismului 
(denumite şi iatropatii de tehnică 
terapeutică); 

• cele care apar în interiorul organismului. 
Acest tip de interacţiuni se pot împărţi în: 

• schimbări în parametrii farmacocinetici a 
unui medicament, determinaţi de prezenţa 
altui produs medicamentos; 

• alterări ale farmacodinamiei unui 
medicament, datorită prezenţei altui produs 
medicamentos. 

Uneori, prin simpla amestecare a două 
substanţe în seringă (sau ulterior administrării 
pe cale venoasă) se poate ajunge la 
precipitarea medicamentelor sau la formarea de 
noi compuşi inactivi sau toxici. 

În terapeutica veterinară este destul de 
obişnuit de-a se administra animalului mai 
multe medicamente care se administrează fie 
separat, fie simultan. 

De obicei, media de medicamente 
administrate este de 2-3, în unele situaţii, un 
preparat  asociind mai multe substanţe active 
într-o condiţionare unică.  

În anumite situaţii, administrările atrag 
după sine riscul terapeutic manifestat, prin 
reacţiile adverse. De asemenea, asocierile din 
preparatele farmaceutice sunt în proporţii fixe 
care nu permit întotdeauna ajustarea dozei.  

Numărul de asemenea formulări fiind tot 
mai utilizat în medicina veterinară, asocierile 
terapeutice capătă noi valenţe, constatându-se 
pe lângă interacţiunile dorite şi aşteptate şi 
unele nedorite, nocive pentru animale. 

Interacţiunile se pot clasifica în: 
• cele care apar înainte de absorbţie, ca 

urmare a fenomenelor fizico-chimice; 
• farmacocinetice; 
• farmacodinamice. 

 
2.1. Interacţiunile de ordin farmacocinetic 

 
Farmacocinetica unui medicament poate fi 

modificată la toate nivelurile: absorbţie, 
distribuţie, metabolizare, excreţie, acestea cu 
implicaţii importante legate de eficacitatea 
terapeutică (prin influenţarea disponibilului de 
substanţă la locul de acţiune). 

Medicamentele asociate îşi pot modifica 
comportarea farmacocinetică la nivelul 

proceselor de absorbţie, distribuţie, 
metabolizare şi excreţie.  

Modificările care apar pot duce la 
diminuarea eficacităţii terapeutice sau la 
apariţia de reacţii adverse, deoarece 
modificările farmacocinetice influenţează 
disponibilul de substanţă la locul de acţiune. 

Interacţiunile farmacocinetice care 
determină modificarea disponibilităţii la locul de 
acţiune sunt, în general, antrenate de scăderea 
ratei absorbţiei sau de creşterea ratei 
metabolismului sau excreţiei.  

Creşterea biodisponibilităţii în biofază 
poate fi determinată de interacţiuni 
farmacocinetice ca: modificarea ratei de cuplare 
la proteine, blocarea metabolismului sau a 
excreţiei renale  

Farmacocinetica unui medicament poate fi 
modificată la toate nivelurile: absorbţie, 
distribuţie, metabolizare, excreţie, acestea cu 
implicaţii importante legate de eficacitatea 
terapeutică (prin influenţarea disponibilului de 
substanţă la locul de acţiune). 

 
2.1.1. Interacţiunile asupra absorbţiei 
 
Modificările proceselor de absorbţie a 

medicamentelor de către alt medicament sau 
substanţa activă pot fi urmarea: inactivării, 
formării de complexe neabsorbabile în intestin, 
interferării proceselor enzimatice din tubul 
digestiv şi din ficat. 

Acestea pot avea implicaţii asupra: 
cantităţii absorbite şi / sau asupra vitezei de 
absorbţie. 

a) Cantitatea absorbită este reprezentată 
de secvenţa absorbită (Sa) dintr-o doză totală 
(D) şi dă indicaţii asupra modificărilor survenite 
asupra biodisponibilităţii.  

Creşterea sau scăderea acesteia va induce 
mărirea sau micşorarea ariei de sub curba 
“concentraţie plasmatică - timp”: 

 
                             D x Sa 
                ACp = ———— 
                                Cl 
 

În cazul administrărilor de multiple doze la 
intervale de timp (T) se va modifica şi 
concentraţia în platou (sau “concentraţia 
constantă”): 
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Interacţiunile dintre medicamente pot 
determina modificarea cantităţii de substanţă 
absorbită sau viteza de absorbţie. Creşterea 
cantitaţii absorbite poate determina (iniţial) o 
creştere a eficacităţii terapeutice, dar, în acelaşi 
timp, şi o creştere a riscului de reacţii toxice.  

Scăderea cantităţii absorbite poate duce la 
diminuarea sau anularea eficacităţii terapeutice. 
Modificarea vitezei de absorbţie afectează 
timpul de realizare a concentraţiei maxime 
(instalarea efectului) şi valoarea acesteia 
(intensitatea efectului). 
 
                              ACp        D x Sa 
                    Cc= ——— = ————— 
                                T            Cl x T 

 
Creşterea cantităţilor absorbite vor 

determina mărirea efectului dar, implicit, şi a 
riscului terapeutic (ex: reacţii toxice), cu 
importanţă mai ales pentru medicamentele cu 
indice terapeutic mic. De aceea, scăderea 
cantităţilor absorbite va duce la anularea 
eficacităţii terapeutice. 

b) Viteza de absorbţie Modificarea 
acestui parametru nu influenţează ACp (nici în 
cazul dozelor unice, nici repetate), fiind 
modificate însă: timpul de realizare al 
concentraţiei maxime şi valoarea acesteia, 
situaţie care va antrena modificarea timpului de 
instalare a efectului (şi a gradului său de 
intensitate).  

Scăderea vitezei absorbţiei poate avea 
importanţă clinică (datorită întârzierii efectului), 
atunci când se aşteaptă efect rapid (ex: terapia 
cu analgezice), reducerea fluctuaţiilor putând fi 
dezavantajoasă în uzul de antibiotice (care 
presupun niveluri înalte ale concentraţiei 
plasmatice). 

Interacţiunile farmacocinetice din faza de 
absorbţie se realizează, deci, în principal, prin 
modificarea valorilor absorbţiei şi, ca urmare, 
prin cantitatea de substanţă activă care ajunge 
la locul acţiunii. Mecanismele prin care aceste 
procese devin viabile sunt: 

• deplasarea medicamentelor de pe 
situsurile de cuplare cu proteinele 
plasmatice; 

• inducţia sau inhibiţia enzimatică 
(modificarea biotransformării). 

Rezultatul va fi modificarea timpului de 
înjumătăţire al medicamentului (t

1/2
). 

Absorbţia la nivel digestiv a unui 
medicament poate fi accelerată prin intervenţia 
unui al doilea medicament (ex: fenacetina, 
paracetamolul, vitamina B

12
 vor fi mult mai rapid 

absorbite în prezenţa sorbitolului, epinefrina 
administrată i.m. concomitent cu un anestezic 
local va prelungi absorbţia, acestuia prin efectul 
vasoconstrictor local). 

Cele mai multe interacţiuni în absorbţie sunt 
modificări ale uneia din fazele implicate şi 
asupra mecanismelor obişnuite ale absorbţiei. 
 

2.1.2. Influenţa tubului digestiv asupra 
absorbţiei 

 
În general, în intestin, sărurile metalelor 

(ex: Ca+2, Mg+2, Al+3, Fe+3) pot produce în 
prezenţa altor medicamente, combinaţii 
complexe greu solubile şi deci, slab absorbtive 
(ex: tetraciclinele pulberi administrate în lapte 
sau hrănirea tineretului concomitent cu lapte; 
neajunsul acesta se poate înlătura prin 
distanţarea administrărilor de lapte la 2-3 ore 
după administrarea tetraciclinelor).  

Administrarea tetraciclinei concomitent cu 
preparate pe bază de hidroxid de aluminiu (ex.: 
antacidele, pansamentele digestive) va 
determina scăderea netă a nivelului plasmatic 
al tetraciclinelor (până la 90%), datorită formării 
de complecşi chelataţi.  

Administrarea anionilor cu afinitate 
crescută pentru moleculele acide pot influenţa 
şi ei absorbţia (mai ales grăsimi, hormoni 
tiroidieni, glicozide cardiotonice, săruri de fier, 
varfarină, fenilbutazonă, vitaminele A, D, E, K 
etc.). 

Anticolinergicele şi opiaceele întârzie 
evacuarea gastrică încetinind semnificativ 
absorbţia altor medicamente administrate oral.  

Datorită alterării peristaltismului, pot 
întârzia faza de dizolvare a unor comprimate. 

Sunt însă şi situaţii când, datorită unei 
staţionări prelungite în intestin unele 
medicamente se pot absorbi corect.  

Metoclopramida (stimulator al evacuării 
gastrice), accelerează absorbţia 



Romeo T. Cristina                                                                                                                              Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 
                                                                                                                                                                                      Vol. 11(2) Decembrie 2017 

 

28 
 

paracetamolului dar va diminua concentraţia 
gastrică a digoxinei.  

Neostigmina (anticolinesterazic) poate 
modifica rata absorbţiei la multe medicamente 
cu care se asociază, tot datorită stimulării 
peristaltismului intestinal.  

Barbituricele (în special fenobarbitalul) 
diminuează efectul antimicotic al griseofulvinei 
(prin reducerea absorbţiei intestinale, probabil 
datorită stimulării secreţiei bilei, care va mări 
rata peristaltismului şi deci, va scurta perioada 
de contact a griseofulvinei cu segmentul cu 
absorbabilitate maximă). 

Purgativele saline scad gradul de absorbţie 
prin diluarea conţinutului intestinal şi 
accelerarea tranzitului. 

Flora digestivă poate modifica activitatea 
la numeroase substanţe active, datorită 
transformărilor biochimice la care le supune.  

Antibioticele pot acţiona direct asupra florei 
intestinale şi astfel indirect, să modifice 
concentraţia plasmatică a altor medicamente 
(ex: creşterea efectului anticoagulantelor prin 
distrugerea florei producătoare de vitamina K la 
administrările concomitente de cloramfenicol, 
neomicină, sulfamide orale şi derivaţii de 
penicilină).  

Administrările concomitente de antibiotice 
cu spectru larg pot produce în unele cazuri 
enterite (şi astfel, datorită absorbţiei reduse, pot 
scădea efectul anticoagulantelor). 

Enzimele pot fi inhibate şi ele de 
medicamente. Astfel, absorbţia acidului folic are 
loc în prezenţa glutamaţilor (de origine 
alimentară) rezultaţi din hidrolize.  

Difenilhidantoina sau nitrofurantoina pot 
împiedica această hidroliză, rezultatul fiind 
scăderea ratei absorbţiei acidului folic. 

Asocierile cu medicamente adsorbante 
(ex: cărbunele medicinal, caolinul, bentonita, 
pulberea de lemn dulce etc.) sau mucilaginoase 
pot determina interacţiuni de natură fizico-
chimică, care vor întârzia mult absorbţia datorită 
reţinerii principiilor activi pe moleculele acestora 
şi cedării lor treptate (ex. caolinul reduce 
absorbţia lincomicinei); substanţele antacide cu 
cationi polivalenţi reduc absorbţia 
tetraciclinelor, tensioactivele pot creşte 
toxicitatea unor medicamente greu solubile, prin 
solubilizare. 

În cazul administrărilor parenterale sunt 
posibile interacţiuni de obicei utile terapeuticii.  

Medicamentele cu administrare 
subcutanată vor fi absorbite mai rapid prin 
asocierea cu medicamentele vasodilatatoare 
sau prin adiţia substanţelor care cresc 
permeabilitatea ţesutului conjunctiv (ex: 
hialuronidaza).  

Întârzierea ratei absorbţiei la 
medicamentele care se administrează 
subcutanat sau intramuscular se realizează prin 
asocierea cu substanţe macromoleculare greu 
absorbabile (ex: polivinilpirolidona sau cu unele 
vasoconstrictoare (ex: adrenalina, procaina).  

Unele interacţiuni medicamentoase pot 
duce la scăderea permeabilităţii ţesutului 

conjunctiv (ex: estrogenii pot conduce la 
creşterea conţinutului de acid hialuronic din 
substanţa fundamentală şi, astfel, vor micşora 
viteza de absorbţie a unor medicamente 
asociate). 

Influenţa pH-ului. Sucurile digestive şi 
intestinale pot influenţa absorbţia într-o manieră 
imprevizibilă prin pH (care favorizează ionizarea 
medicamentelor, cel acid pentru medicamentele 
bazice şi cel alcalin pentru cele acide).  

Există mai multe mecanisme prin care 
absorbţia unor asocieri medicamentoase este 
afectată: variaţia pH-ului sucurilor gastric şi  
intestinal. Substanţele alcalinizante scad 
absorbţia medicamentelor slab acide. 

Adsorbţia. Medicamentele insolubile (ex. 
caolin, cărbune activ, fosfat de calciu) pot 
adsorbi pe suprafaţa lor medicamentul care le 
este asociat şi astfel să-i afecteze acestuia din 
urmă absorbţia. 

Formarea complexelor. Tetraciclinele 
formează complexe reversibile sau ireversibile 
chelatate, cu ionii metalici (mai ales cu calciul, 
aluminiul, fierul, furosemidul formează cu 
hidroxidul de magneziu un complex 
neresorbabil. 

Modificarea motilităţii gastro-
intestinale. Majoritatea medicamentelor sunt 
absorbite la nivel gastriontestinal şi de aceea 
este importantă viteza cu care ele ajung la acest 
nivel.  

Există medicamente care accelerează 
tranzitul micşorând absorbţia (metoclopramid, 
bicarbonat de sodiu) sau care întârzie tranzitul 
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intestinal (atropină, analgezice morfinice, 
hidroxid de aluminiu şi magneziu). 

Competiţia pentru acelaşi sistem de 
transport. În caz de asociere a substanţelor 
medicamentoase care sunt transportate de 
către acelaşi sistem de transport activ 
membranal, acestea intră în competiţie pentru 
situsurile de legare pe proteinele plasmatice de 
transport.  

Prin saturarea acestor situsuri poate 
apărea o reducere reciprocă a absorbţiei 
substanţelor fixate la acest nivel (fenitoina 
împiedică absorbţia acidului folic). 

Influenţarea metabolizării intestinale. 
Există enzime la nivelul mucoasei intestinale 
care pot metaboliza unele medicamente, cum 
este cazul clorpromazinei, care este 
metabolizată în proporţie de 50% la acest nivel. 

Afectarea debitului sanguin intestinal. 
Există substanţe medicamentoase cu un grad 
ridicat de liposolubilitate şi care traversează 
foarte repede bariera intestinală.  

În acest caz debitul sanguin de la nivelul 
intestinal constituie un factor limitator al 
absorbţiei. În cazul asocierii cu un produs care 
scade sau creşte fluxul sanguin la nivel 
intestinal, absorbţia poate să scadă sau să 
crească. 

Efectele toxice asupra tractului digestiv. 
Diferitele medicamente sau durata administrării 
unui medicament pot duce la fenomene toxice 
sau de malabsorbţie.  

Este frecventă situaţia în care 
administrarea îndelungată de antibiotice duce la 
distrugerea populaţiei bacteriene intestinale, 
fapt ce afectează sinteza vitaminei K.  

În cazul asocierii tratamentului cu 
antibiotice şi anticoagulante orale pot apărea 
cazuri de hemoragii. Tratamentul oral 
îndelungat cu neomicină determină atrofia 
vilozităţilor intestinale şi, în consecinţă, procese 
de malabsorbţie. 

Absorbţia medicamentelor administrate 
pe alte căi. Substanţele vasodilatatoare 
favorizează absorbţia medicamentelor injectate 
subcutanat sau intramuscular.  

Substanţele vasoconstrictoare reduc 
absorbţia substanţelor injectate (ex.: lidocaina - 
adrenalina; procaina - adrenalina). 

 

2.1.3. Interacţiunile asupra distribuţiei 
 

Dacă un medicament este legat într-o 
proporţie mare de proteine în plasmă, atunci 
deplasarea sa de către o substanţă 
medicamentoasă asociată, capabilă să o 
deplaseze competitiv, va duce la creşterea 
relativ mare a concentraţiei libere a primei 
substanţe medicamentoase în plasmă.  

Urmarea va fi potenţarea efectului, datorită 
faptului că, fracţiunea liberă nelegată de 
proteine este aceea care are acţiune 
farmacocinetică (deoarece are acces la 
farmacoceptori).  

Fenomenul opus se poate obţine prin 
oprirea administrării medicamentului care l-a 
deplasat pe primul. Substanţa medicamentoasă 
care este deplasată trebuie să fie legată, 
obligatoriu, în proporţie mare de proteinele 
plasmatice.  

O deplasare cu 5% a unei substanţe 
medicamentoase legate doar 20% la proteine 
va duce la o modificare a concentraţiei libere de 
la 80% la 5% (deci un efect neglijabil).  

Pe de altă parte, modificarea cu 1%, în 
cazul unei substanţe medicamentoase legată 
90% la proteinele plasmatice (ex: varfarina) va 
conduce la o concentraţie liberă de la 1% la 2% 
(deci o dublare a ei). 

Aceste modificări sunt importante numai în 
cazul existenţei în plasmă a unor cantităţi mari 
de medicament pentru că, dacă majoritatea 
cantităţii medicamentului se găseşte în ţesuturi, 
chiar şi deplasarea totală de pe proteinele 
plasmatice va avea un efect redus.  

Din acest motiv doar medicamentele care 
posedă un volum aparent de distribuţie scăzut 
(V

d
) vor fi afectate (ex: varfarina, 

hipoglicemiantele, fenitoina).  
Dintre cele mai întâlnite substanţe 

medicamentoase care pot deplasa alte 
substanţe medicamentoase de pe proteinele 
plasmatice enumerăm: sulfamidele, salicilaţii, 
cloralhidratul (metabolitul său: acidul 
tricloracetic), fenilbutazona, oxifenilbutazona 
etc. 

Atropina şi d-tubocurarina, de exemplu, 
deplasează prin competiţie la nivelul 
receptorilor colinergici mediatorul chimic de la 
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nivelul terminaţiunii postganglionare 
parasimpatice şi de la nivelul plăcii motorii. 

Guanetidina deplasează prin competiţie 
noradrenalina, la nivelul terminaţiunilor 
adrenergice.  

Nalorfinele prezintă antagonism competitiv 
cu morfina la nivelul receptorilor celulari.  

Acidul folic este competiţionat de către 
metotrexat. 

Fenilbutazona deplasează varfarina de pe 
proteine dar, în acelaşi timp, inhibă şi 
metabolizarea unui izomer (S) activ al 
varfarinei, ceea ce va determina 
hipotrombinemie şi risc hemoragic.  

Fenilbutazona şi sulfafenazolul vor deplasa 

tolbutamida de pe proteinele plasmatice, 
inhibând metabolizarea sa (ceea ce indică 
hipoglicemie). 

Acidul valproic scade nivelul plasmatic al 
fenitoinei prin deplasarea sa de pe proteine şi 
accelerarea metabolismului fracţiunii libere.  

Deci, pentru ca medicamentele să fie 
implicate în interacţiuni de deplasare de pe 
proteine (în aşa fel încât deplasarea să fie 
semnificativă din punct de vedere clinic) 
acestea trebuie să posede, pe lângă un grad 
mare de legare de proteine, un volum aparent 
de distribuţie (V

d
) redus şi un indice terapeutic 

scăzut. 
Afinitatea pentru proteinele plasmatice 

poate fi modificată prin legarea altui 
medicament. Aspirina, în afara faptului că se 
leagă reversibil de albumina serică, o şi 
acetilează.  

Albumina acetilată va prezenta o mare 
afinitate pentru fenilbutazonă (şi o afinitate ceva 
mai mică fenfenamic).  

În acest fel este posibil ca efectul unei 
asemenea interacţiuni să se manifeste mult 
timp după ce o substanţă care a produs-o (în 
cazul de faţă, aspirina) s-a eliminat. 

Fixarea reversibilă constituie o condiţie a 
acţiunii medicamentului, legarea ireversibilă 
determinând în special acţiuni toxice.  

Există şi posibilitatea ca medicamentele să 
se fixeze şi pe alte molecule (“situsuri 
silenţioase”), în acest caz legarea fie că nu 
determină efect farmacodinamic, fie că se 
produce un efect deosebit de cel 
farmacodinamic, putând să apară efecte 

secundare favorabile sau nefavorabile (reacţii 
adverse). 

Fixarea medicamentului pe locuri de fixare 
“silenţioase” şi “locuri de pierdere”, altele decât 
receptorii farmacologici nu este urmată de 
efect, deoarece substanţa nu ajunge în 
concentraţie eficientă la receptorii specifici.  

Dacă însă se va asocia o altă substanţă cu 
afinitate mai mare faţă de “locurile de pierdere”, 
aceasta va “deplasa” primul medicament. 
Substanţa astfel dislocată va acţiona asupra 
receptorilor specifici. Interacţiunile la nivelul 
receptorilor farmacologici depind de natura 
substanţelor şi a receptorului considerat. 

Acţiunile acetilcolinei de tip muscarinic (M-
colinergice) sau de tip nicotinic (N-colinergice) 
pot fi antagonizate prin antagoniştii 
corespunzători.  

Efectele asupra receptorului de tip 
muscarinic (M) pot fi blocate de substanþe M-
colinolitice: alcaloizii din solanacee ca atropina 
şi scopolamina sau sintetice. După 
administrarea atropinei pot apărea efecte 
secundare ca: tulburări de vedere (midriază, 
fotofobie, paralizia acomodării), creşterea 
presiunii intraoculare, inhibarea peristaltismului 
intestinal, atonie vezicală, creşterea tonusului 
sfincterului vezical, tahicardie, stimularea SNC).  

Blocarea receptorilor M-colinergici cu 
apariţia unor efecte secundare similare poate 
determina, de asemenea, neurolepticele 
fenotiazinice, unele antihistaminice şi 
colinoliticele. 

Efectele atropinei pot fi antagonizate prin 
anticolinesterazice (considerate a fi 
parasimpatomimetice indirecte) care vor 
determina acumularea acetilcolinei.  

În cazul fenomenelor centrale determinate 
de atropină, acestea pot fi antagonizate de 
fizostigmină, care poate penetra în SNC. În 
aceste cazuri, utilizarea fenotiazinelor este 
contraindicată deoarece potenţează efectele M-
colinolitice. 

Curarizantele antidepolarizante se fixează 
pe receptorii N-colinergici şi împiedică 
interacţiunea acestora cu acetilcolina.  

În urma acestui blocaj competitiv se 
produce paralizia musculaturii scheletice şi 
apnee. Astfel acţionează de exemplu 
tubocurarina. Unele antibiotice aminoglicozidice 
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(ex: streptomicina, neomicina, kanamicina, 
gentamicina) pot produce de asemenea unele 
fenomene în caz de supradozare. 

Curarizantele depolarizante (ex: 
decametoniul, succinilcolina) acţionează similar 
cu acetilcolina, depolarizând receptorii din placa 
terminală. 

Efectul curarizantelor antidepolarizante 

este antagonizat noncompetitiv de cãtre 
anticolinesterazicele reversibile (ex: 
piridostigminã, neostigminã).  

În cursul decurarizãrii, dupã aceste 
medicamente, pot apãrea reacţii colinergice 
(care pot fi prevenite prin administrare de 
atropinã). 

Anticolinesterazicele nu antagonizează ci 
potenţează acţiunea curarizantelor 
depolarizante, acetilcolina acumulată acţionând 
sinergic cu acest tip de curarizante. 

Dintre unele narcotice volatile (ex: 
fluorexenul, halotanul, metoxifluranul, etc.) şi d-
tubocurarină există un sinergism de acţiune, 
care permite reducerea dozei blocante de 
curarizant. În intoxicaţiile cu anticolinesterazice 
ireversibile (ex: compuşii organofosforici) 
atropinizarea în doze mari antagonizează 
efectele de tip M ale acetilcolinei.  

Tratamentul trebuie completat rapid prin 
administrarea reactivatorilor de colinesterază 

(ex: pralidoximă) care intră în competiţie cu 
toxicul, pe care îl fixează şi îl îndepărtează de 
pe enzimă. Cel mai eficient sunt antagonizate 
efectele toxice de la nivelul musculaturii striate, 
apoi cele muscarinice. Reactivarea nu mai este 
posibilă dacă se produce consolidarea legăturii 
dintre toxic şi centrul esterazic al enzimei 
(“îmbătrânirea enzimei”). 

Receptorii adrenergici pot fi stimulaţi prin 
agonişti sau blocaţi prin antagonişti adecvaţi. 

Blocarea receptorilor histaminergici de tip 
H

1
 inhibă sau reduce bronhoconstricţia, 

diareea, înroşirea tegumentului, hipotensiune 
sau colaps, fără a influenţa secreţia gastrică ce 
are loc prin stimularea receptorilor tip H

2
. Din 

acest motiv, antihistaminicele de tip H
1
, (ex: 

prometazina), se pot utiliza cu scop profilactic în 
timpul probei de exploatare a funcţiei secretorii 
a stomacului cu histamină.  

Concentraţia din ţesuturi depinde de 
capacitatea medicamentului de a penetra 
endoteliul capilarelor, deci de a stabili legături 
cu proteinele plasmatice şi de a difuza prin 
membrane.  

Practic, distribuţia medicamentelor variază 
în funcţie de proporţia între diferite organe şi 
ţesuturi (tabelul 1.) 
 

 
Tabelul 1.  

Proporţia distribuţiei în diferite organe şi ţesuturi  
 

Organ / ţesut Cal Câine Capră Vacă Om 
Sânge 8,60 - 4,70 7,80 - 
Creier 0,21 0,51 0,29 0,06 2,00 

Cord 0,66 0,82 0,48 0,37 0,47 
Pulmon 0,89 0,89 0,88 0,71 1,40 

Ficat 1,30 2,32 0,95 1,22 2,60 
Splină 1,11 0,26 0,25 0,16 0,26 

Rinichi 0,36 0,61 0,35 0,24 0,44 
Intestine 5,80 3,90 6,40 3,80 1,70 

Conţ. intestinal 12,30 0,72 13,90 18,40 1,40 
Piele 7,45 9,30 9,20 8,30 3,70 

Muşchi 40,10 54,50 45,50 38,50 40,00 
Oase 14,60 8,70 6,30 12,70 14,00 

Tendoane 1,71 - - - 2,00 
Tesut adipos 5,10 - - 18,09 18,10 

Greutate medie 380,00 16,00 39,00 620,00 70,00 
 
Modificarea fluxului sanguin la nivel 

hepatic afectează biodisponibilitatea unor 
substanţe medicamentoase care sunt 
metabolizate de către ficat (noradrenalina 

administrată intravenos scade clearance-ul 
hepatic al lidocainei). 

Deplasarea de pe proteinele plasmatice 
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Competiţia devine critică când locurile de 
legare de pe macromoleculele proteice devin 
aproape saturate (ex. fenilbutazona → 
anticoagulante orale; antiinflamatorii 
nesteroidice → sulfamide antidiabetice; 
sulfamide antibacteriene → anticoagulante 
orale). 

Concentraţia plasmatică terapeutică va 
depinde de: 

• mărimea dozei; 
• intervalul între administrări; 
• forma medicamentoasă; 
• calea de administrare; 
• distribuţia sistemică; 
• rata de absorbţie; 
• gradul de absorbţie; 
• gradul de legare de proteinele 

plasmatice; 
• rata de eliminare. 

 
Legarea de proteinele plasmatice are rol în 

limitarea distribuţiei şi influenţează eliminarea 
medicamentului din organism. Această legătură 
este reversibilă constituind un rezervor de SA 
(atunci când se eliberează receptorii specifici).  

De exemplu, ceftiofurul este metabolizat în 
desfluorilceftiofur care are o afinitate mare de 
legare de proteinele plasmatice determinând 
cresterea T1/2  de la 1 oră la 10 ore. 

Proteina plasmatică de care se leagă 
majoritatea medicamentelor este albumina. 
Hipoalbuminemia (sindromul nefrotic) 
determică creşterea cantităţii de medicament 
plasmatic liber (cu peste 80% pentru 
fenilbutazon, furosemid, ceftiofur).  

Cuantificarea distribuţiei se realizează prin 
măsurarea ratei şi gradului de distribuţie a 
medicamentului într-o perioadă de timp.  

Concentraţia plasmatică scade relativ rapid 
după administratrea i.v. şi de aceea rata de 
distribuţiei va depinde de capacitatea 
medicamentului de a se distribui din sistemul 
circulator, în lichidele extracelulare şi ţesuturi. 

Injumătăţirea timpului de distribuţie este 
timpul necesar ca 50% din substanţa activă 
aflată în plasmă să fie distribuită în afara 
sistemului circulator. 

Rata de distribuţiei (RD) se calculează după 
formula: 

                          C m (T) 

                  RD  =  ------------ 
          C p 

 

Unde: 
Cm(T) reprezintă cantitatea medicamentului din corp  
(T) – timpul 
Cp reprezintă concentraţia plasmatică a medicamentului 
 
Rata de distribuţie este necesară din punct 

de vedere practic pentru calcularea dozei care 
trebuie administrată pentru a obţine un efect 
terapeutic: 

 
                         RD 
         D  =   Cp   -------- 
                BD 

 

2.1.4. Interacţiunile asupra metabolizării 
 

La acest nivel interacţiunile se datorează 
inducţiei sau inhibiţiei enzimatice. 

 

Interacţiuni prin inducţie enzimatică  
Inducţia enzimelor provoacă creşterea 

clearance-ului şi diminuarea concentraţiei 
plasmatice a substanţelor medicamentoase. In 
mod normal, aceste medicamente sunt 
biotransformate sub acţiunea enzimelor 
respective. Consecinţa acestei inducţii 
enzimatice se manifestă prin diminuarea sau 
anularea efectelor terapeutice. 

 

Interacţiuni prin inhibiţie enzimatică 
Există medicamente care inhibă enzimele 

metabolizante (cloramfenicol, fenilbutazonă, 
estrogenii, imidazolii, unele sulfamide) şi ca 
urmare este redus clearance-ul hepatic şi 
creşte concentraţia substanţelor care, în mod 
normal, ar fi fost metabolizate sub acţiunea 
enzimelor respective. Medicamentele pot 
influenţa metabolismul unor substanţe 
endogene (ex: bilirubină, hormoni steroizi, etc.). 

Uneori diferite substanţe din mediu pot 
interfera metabolismul medicamentelor (ex: 
insecticidele sau alte substanţe înrudite utilizate 
în agricultură).  

Experienţele efectuate in vitro sau in vivo, 
pe animale, precum şi observaţiile clinice la om, 
au confirmat existenţa acestor relaţii complexe.  

Experimental s-a demonstrat că există mai 
multe tipuri de acţiuni ale agenţilor care modifică 
biotransformarea medicamentelor asociate. 
Astfel, unele substanţe acţionează bifazic, în 
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sens contrar, întro prima etapă, determină 
inhibiţia apoi, în faza a doua, stimularea 
metabolismului. Alte medicamente sau 
substanţe produc o inhibiţie simplă sau o 
stimulare simplă a biotransformării 
medicamentului asociat. 

 

Intensificarea biotransformării se 
realizează fie prin stimularea enzimelor care 
participă la metabolizare, fie prin inducerea 
sintezei acestora.  

Enzimele “xenobiotice” care intervin în 
metabolizarea majorităţii medicamentelor sunt 
reprezentate mai ales de sistemul “oxigenazelor 
cu funcţii mixte microzomale” (localizat în 
special în ficat). Acest sistem, în general, nu are 
specificitate de substrat şi poate biotransforma 
un număr mare de medicamente, cu structură 
chimică diferită. Sub acţiunea medicamentelor 
există posibilitatea inducerii biosintezei 
proteinelor enzimatice, deci a enzimelor acestui 
sistem. Inductorii enzimatici care pot fi 
consideraţi specifici sunt: 

• Narcoticele (eter, cloroform, halotan, 
protoxid de azot, hidroxidionina); 

• Hipnoticele şi sedativele (barbiturice, 
cloralhidrat, paraldehida); 

• Neurolepticele şi tranchilizantele 
(clorpromazina, meprobamat, derivaţii de 
benzodiazepină); 

• Antidepresivele triciclice; 
• Analgezicele euforizante (morfina); 
• Analgezicele antiinflamatoare 

(aminofenazona, fenazona, ac. 
acetilsalicilic, fenilbutazona); 

• Anticonvulsivantele (fenitoina, primidona, 
trimetadiona, carbamazepina); 

• Antihistaminicele (clorciclizina, meclizina, 
difenhidramina, feniramina); 

• Hormonii (corticosteroizi, ACTH, tiroxina); 
• Insecticidele (HCH, DDT, clorfenotan); 
• Alte medicamente şi substanţe: etanolul, 

cofeina, nicetamida, tolbutamid, 
probenecid, oleurile eterice (metanol, 
camfor, timol, borneol), nicotina, 
hidrocarburile ciclice aromatice (3,4-
benzpiren, 3-metilcolantren, 1,2,5,6-
dibenzantrancen) etc. 

Inductorii enzimatici stimulează şi 
sistemele oxigenazelor microzomale (NADPH-

citocrom P-450 reductaza, citocromul P-450), 
activitatea UDP-glucuroniltransferazei, precum 
şi a glucozo-6-fosfat-dehidrogenazei. 

 

Inductorii nespecifici pot stimula propriul lor 
metabolism sau metabolismul altor compuşi 
chimici (medicamente, substanţe endogene, ca 
de exemplu hormoni androgeni, glucoză, etc.). 

Din categoria inductorilor nespecifici care 
îşi pot stimula propria biostransformare 
(autoinducţie), în urma administrării repetate, 
menţionăm: fenobarbitalul, glutetimida, 
meprobamatul, hexobarbitalul, pentobarbitalul, 
carbamazepina, fenitoina, etanolul, 
clorpromazina, antidepresivele triciclice, 
fenilbutazona, aminofenazona, clorciclizina, 
tolbutamida, probenecidul, halotanul, 
rifampicina, DDT. 

În tabelul 2. sunt enumerate câteva 
medicamente care stimulează metabolismul 
altor medicamente sau substanţe.  

Pentru ca un medicament să acţioneze 
inductor trebuie să fie liposolubil, să fie 
administrat în doze adecvate, timp de mai multe 
zile în şir. Efectul inductor apare după câteva 
zile sau săptămâni şi se menţine câtva timp şi 
după încetarea administrării inductorului.  

În urma inducţiei enzimatice se produce 
intensificarea metabolismului, cu apariţia unor 
metaboliţi care, în general, sunt mai puţin activi 
sau sunt inactivi din punct de vedere 
farmacodinamic. Pentru obţinerea efectului 
terapeutic iniţial va fi necesară creşterea dozei. 
Astfel se poate explica apariţia toleranţei la 
unele medicamente (ex: tranchilizante). 

Anticonvulsivantele de tipul 
fenobarbitalului şi a fenitoinei, în urma 
intensificării metabolismului vitaminei D, pot 
determina carenţă vitaminică şi instalarea 
rahitismului sau a osteomalaciei.  

Acetazolamida poate grăbi apariţia 
osteomalaciei, agravând acţiunea fenitoinei şi a 
fenobarbitalului. 

Barbituricele, prednisonul, prometazina, 
unele antihistaminice cresc biotransformarea 
fenilbutazonei, determinând reducerea timpului 
de înjumătăţire. Efectele interacţiunii, prin 
stimularea biotransformării, pot apărea tardiv. 
Din acest motiv, mai ales în cazul asocierii unor 
medicamente noi, sunt greu de prevăzut. 
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Tabelul 2. 
Medicamente care stimulează biotransformarea altor medicamente sau substanţe  

 

Inductorul 
Medicamente sau substanţe ale căror metabolism este 

stimulat 
Fenobarbital  

şi alte 
barbiturice 

ac. salicilic, fenazona, aminofenazona, fenibutazona, barbiturice, fenitoina, 
clorpromazina, dismetilimipramisa, anticoagulante de sinteză (indirecte), 
digitoxina, digoxina, testosteron, androsteron, estradiol, progesteron, 
anticoncepţionale orale, hidrocortizon, dexametazona, tiroxina, chinina, 
cloramfenicol, doxicilina, gliseofulvina, ciclofosfamida, bilirubina  

Fenitoina Fenazona, corticosteroizi, hormone sexuali, tiroxina, anticoagulante 
indirecte, digitoxina, doxicilina, vitamina D 

Fenibutazona Corticoizi, hormone sexuali, aminofenazona, digitoxina, digoxina 
Fenazona Anticoagulante indirecte, benzipren 

Haloperidol Anticoagulante indirecte, benzipren 
Meprobamat Meprobamat, anticoagulante indirecte 

Diazepam Diazepam 
Clorciclizina Hormoni steroizi 

Prometazina Fenilbutazona 
Prednison Fenilbutazona, ciclofosfamida 

Tolbutamina Fenilbutazona 
Spironolactona Fenazona, anticoagulante indirecte, hexobarbital, cortisol 

Rifampicina Rifampicina, fenazona, tolbutamina, hexobarbital, metadona, digitoxina, 
anticoagulante de sinteză, hormone steroizi 

Gliseofulvina Anticoagulante de sinteză 
DDT Corticosteroizi, hormone sexuali, tiroxina 

Inhibarea metabolizării medicamentelor 
poate duce la prelungirea şi exagerarea 
efectului farmacodinamic şi / sau la apariţia unor 
efecte adverse. Inhibiţia enzimelor care intervin 
în biotransformarea medicamentelor poate 
avea diferite forme, mai ales în inhibarea 
activităţii sau sintezei lor. Multe interacţiuni de 
acest tip afectează enzimele microzomale 

hepatice, dar există şi posibilitatea interacţiunii 
cu alte sisteme enzimatice. 

Blocarea sintezei enzimatice este mai rar 
întâlnită decât inducţia. Interacţiunile 
medicamentoase determină cel mai des 
inhibiţie prin competiţie, faţă de acelaşi sistem 
enzimatic (tabelul 3). 
 

 

Tabelul 3. 
Interacţiuni prin inhibiţia biotransformării medicamentelor şi consecinţele clinice la animale 

 

Medicament cu 
metabolism inhibat 

Inhibitor Consecinţe 

Fenitoină Anticoagulante indirecte, PAS, Cicloserină, 
Fenilbutazona, Clorporomazina, Diazepam, Halotan, 
Carbamazepin, Estrogeni, Sulfafenazona 

Tulburări neurologice 
Hiperplazie gingivală 

Bishidroxicumarina Cloramfenicol, Feniramidol, Fenilbutazona, 
Oxifenilbutazona, Clorpromazina, Chinidina, Etanol, 
Steroizi anabolizanţi 

Accidente hemoragice 

Tolbutamina 
 

Clorpromazina 
Hexobarbital 

Cloramfenicol, Fenilbutazona, Probenecid, Salicilaţi, 
Paracetamol, Sulfafenazol, Anticoagulante indirecte, 
Cloramfenicol, Dicumarol, Ac. aminosalicilic, 
Testosteron, Progesteron, Hidrocortizon 

Hipoglicemie 
 
Hipoglicemie 
Prelungirea acţiunii 

Fenobarbital 
Promazina 

Fenitoina 
Dietilstibestrol 
Progesteron 

Diverse acţiuni adverse 
Prelungirea efectului 

Perfenazina Nortriptilina Prelungirea efectului 
Fenazona Fenilbitazona 

Ac. nalidixic 
Prelungirea timpului de 
înjumătăţire 

Fenilbutazona 
Oxifenilbutazona 

Steroizi anabolizanţi Prelungirea efectului 
Reacţii adverse 

Etimorfina 
Ciclofosfamida 

Estradiol 
Cloramfenicol 
Prednisol 

Prelungirea efectului 
Diminuarea efectului 
Reacţii adverse 
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Cloramfenicolul de exemplu, inhibă 
biotransformarea fenitoinei, fenobarbitalului, 
dicumarolului, ciclofosfamidei etc., determinând 
prelungirea timpului de înjumătăţire şi apariţia 
unor reacţii adverse grave. 

Procaina poate potenţa paralizia 
musculaturii striate produse de succinilcolină, 
prin competiţie faţă de pseudocolinesteraza 
plasmatică.  

Cercetările farmacocinetice efectuate pe 
animale nu reuşesc să pună în evidenţă 
întotdeauna efectul inhibitor asupra sistemelor 
enzimatice care intervin în metabolizarea lor. 
De asemenea, unele dintre medicamente au 
efecte mai reduse şi nu se pot evidenţia 
schimbările în biostransformare ca şi în cazul 
reacţiilor evidente descrise în acest capitol. 

 
2.1.5. Interacţiunile asupra excreţiei urinare 

 
Rata de eliminare (T1/2) a unui medicament 

constituie principalul factor de determinare a 
duratei efectului farmacologic, determinând 
intervalul între doze (două sau mai multe 
administrări succesive). Orice stare patologică 
care afectează mecanismele de eliminare 
influenţeaza T1/2. Rata de eliminare sau timpul 
de înjumătăţire se calculează după formula: 

 

                             RD 
    T1/2  =  0,693  --------- 
                            CLorg 
unde  
RD este rata de distribuţie,  
CLorg este clearence-ul organismului, 
0,693 este o constantă. 
 

Clearence-ul organismului reprezintă 
volumul de plasmă supus fenomenului de 
clearence, în vederea eliminării 
medicamentului, prin diverse procedee într-o 
unitate de timp şi se măsoară în 
(ml/min)/kgcorp. 

 

CLorg  = CLR  +  CLNR 
Unde: 
CLR este clearence-ul renal şi  
CLNR este clearence-ul non-renal. 
 

Excreţia unui medicament este legată de: 
filtrarea glomerulară, reabsorbţia tubulară şi de 
secreţia tubulară. S-a constatat că mulţi 
farmaconi se elimină prin mai multe 
mecanisme. 

Medicamentele libere, nefixate pe 
proteinele plasmatice, se elimină prin filtrare 
glomerulară. Ultrafiltrarea poate să fie sau să nu 
fie urmată de resorbţie tubulară. 

Formele neionizate, liposolubile ale 
medicamentelor se pot resorbi la nivelul 
membranei tubilor renali.  

Un factor important care intervine în 
dirijarea resorbţiei îl constituie pH-ul urinii 
tubulare: 
• în urina acidă, medicamentele acizi slabi se 

află sub formă neionizată liposolubilă (HX), 
care difuzează uşor din tubul renal spre 
plasmă, având un clearance scăzut (tabelul 
4); 

• în urina alcalină, ele se află sub formă 

ionizată (X
-
 + H

+
) nedifuzibilă, care se 

elimină prin urină. În cazul medicamentelor 
baze slabe, situaţia se prezintă invers. 

pH-ul urinei poate varia având valori de 
4,5-8, modificările acestuia influenţând 
considerabil resorbţia tubulară şi, consecutiv, 
excreţia renală a medicamentelor (tabelul 5). 

În cazul medicamentelor care sunt acizi 
slabi (cu pKa 3 - 7) (ex: anticoagulantele, acidul 
nalidixic, barbituricele, indometacinul, 
fenilbutazona, salicilaţii, streptomicina, 
sulfamidele, penicilina etc.) excreţia va scădea 
dacă urina este acidă şi va creşte dacă urina 
devine alcalină. 

Medicamentele baze slabe (cu pKa 7,5 - 
10,5) (ex: antihistaminicele, antipirina, cofeina, 
nicotina, petidina, procaina, teofilina, etc.) 
prezintă o excreţie urinară crescută în cazul 
urinei acide. În urina alcalină, eliminarea 
acestora se diminuează. 

Tehnic există posibilitatea influenţării pH-
ului urinei, în vederea modificării eficacităţii şi 
diminuării toxicităţii unor medicamente. Dintre 
medicamentele care pot determina schimbarea 
pH-ului urinar amintim bicarbonatul de sodiu, 
care alcalinizează urina, precum şi acidul 
ascorbic şi clorura de amoniu, care produc 
acidifierea urinei. 

Alcalinizarea urinei este necesară în 
cazul administrării sulfamidelor care acetilează 
(ex: sulfatiazolul, sulfadiazina, etc.) pentru a 
evita cristalizarea intratubulară a acestora.  

În urina cu pH alcalin, creşte solubilitatea 
sulfamidelor. În intoxicaţia cu barbiturice, 
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sulfamide sau salicilaţi se impune, deci, 
alcalinizarea, pentru grăbirea eliminării.  

Unele medicamente devin mai active în 
tratamentul unor afecţiuni ale aparatului urinar 
dacă se asigură un pH optim, de exemplu un pH 
alcalin, în cazul antibioticelor aminoglicozide, 
eritromicinei, rimfapicinei sau acid (pH 5,5 sau 
mai scăzut), acidului nalidixic, nitrofurantoinei, 
cefalosporinelor, tetraciclinelor (doxiciclina, în 
special).  

Metenamina devine, de asemenea, activă 
la pH acid, transformându-se în formaldehidă. 
În cazul secreţiei tubulare, eliminarea 
medicamentelor necesită intervenţia unui 
mecanism de transport activ, cu consum de 
energie. Se cunosc mai multe sisteme de 
transport pentru medicamente: unul pentru cele 
acide şi altul pentru cele bazice.  

 

Tabelul 4. 
 

Interacţiunea medicamentelor la nivelul 
sistemelor de transport activ din tubii renali 

 

Medicamentul Interacţionează 
cu: 

Sulfamide Penicilina G, 
Tolbutamina 

Probenecid Penicilina G, 
Ampicilina, Oxacilina, 
Carbenecina, 
Cefalotina, 
Indometacin, 
Clorotiazina 

Salicilaţi Probenecid, 
Fenilbutazona, 
Sulfiripirazina, 
Penicilina, Metotrexat 

Fenilbutazona Penicilina G, 
Tolbutamina, 
Acetohexamida 

Oxifenilbutazona 
Aminofenazona 

Penicilina G 
Penicilina 

Derivaţi cumarinici Clorpromazina 
Sulfinpirazina Salicilaţi 

 

În faza eliminării pot apărea interacţiuni 
competitive pentru acelaşi transportor.  

Astfel, dacă două medicamente de acelaşi 
tip concurează pentru acelaşi sistem de 
transport activ poate rezulta inhibiţia reciprocă 
sau medicamentul care are o afinitate mai mare 
sau o concentraţie mai ridicată va împiedica 
secreţia celuilalt.  

În aceste condiţii va creşte concentraţia 
plasmatică, eficacitatea şi/sau toxicitatea 
medicamentului a cărei eliminare este inhibată.  

Un exemplu deja clasic îl constituie 
probenecidul care blochează secreţia tubulară 
a penicilinei.  

Astfel, va creşte concentraţia plasmatică 
(3-6 ori) şi se va prelungi timpul de înjumătăţire 
biologică a penicilinei de 2-2,5 ori.  

Acest efect este utilizabil în caz de infecţii 
în care sunt necesare doze mari de penicilină 
(asocierea penicilină - probenecid este 
contraindicată în afecţiunile renale) 

Asocierea furosemidului cu derivaţii 
acidului salicilic, în urma competiţiei pentru 
mecanismele de eliminare renală, poate duce la 
intoxicaţie, chiar în cazul administrării unor doze 
reduse de salicilaţi. 

Modificarea echilibrului hidroelectrolitic 

poate influenţa acţiunea farmacodinamică, 
eficacitatea şi/sau toxicitatea.  

Hipopotasemia, care poate apărea 
consecutiv administrării unor diuretice, 
determină intensificarea acţiunii glicozizilor 
cardiotonici. În acelaşi timp, hipopotasemia 
reduce sau antagonizează efectul antiaritmic al 
chinidinei, procainamidei, lidocainei etc. 

Derivaţii piralidinici (ex. fenilbutazona) 
determină retenţie de Na şi apă, putând 
determina apariţia edemelor, antagonizănd 
efectul diureticelor. Diminuarea concentraţiei de 
sodiu, după unele diuretice, măreşte toxicitatea 
sărurilor de litiu.  

Datorită faptului că lichidul intracelular este 
mai acid, în raport cu plasma, concentraţia 
medicamentelor baze slabe va fi mai ridicată în 
mediul intracelular, iar a celor cu caracter acid 
slab va fi mai redusă.  

Modificarea pH-ului plasmatic poate 
schimba raportul dintre concentraţia 
intracelulară şi cea extracelulară a 
medicamentului.  

De pildă, un medicament acid, în condiţii de 
acidoză, devine mai puţin ionizat şi poate 
penetra intracelular.  

În intoxicaţia cu barbiturice, de exemplu, 
datorită deprimării centrului respirator, se poate 
produce acidoză respiratorie.  

În acest caz, alcalinizarea mediului intern 
cu bicarbonat de sodiu va determina 
acumularea extracelulară şi va facilita 
eliminarea renală a toxicului. 
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Tabelul 5. 
 

Influenţa pH-ului asupra absorbţiei, distribuirii şi 
eliminării unor medicamente 

 

Procesul Medicamente 
acizi slabi 

Medicamente 
baze slabe 

Absorbţia 
gastrică 
Absorbţia în 
intestinul subţire 

Relativ redusă 
Relativ lentă 

Relativ lentă 
Relativ rapidă 

Raportul 
concentraţie 
plasmatică/ 
concentraţie 
intracelulară 

Ridicat Scăzut 

Clearance renal 
în: 
urina acidă 
urina alcalină 

 
redus 
ridicat 

 
ridicat 
redus 

 
3. Interacţiunile de ordin farmacodinamic 

 
Un efect farmacodinamic (sin. acţiune 

farmacologică) este suma răspunsurilor 
organismului oglindite funcţional, după 
administrările de medicamente. Interacţiunea 
organism – medicament va avea ca finalitate 
amplificarea sau diminuarea unor funcţii 
specifice ale organismului cu caracter (în 
general) reversibil, cantitativ şi nu are ca 
rezultat crearea unor noi funcţii fiziologice.  

Apariţia unui efect “vizibil” este legat de 
existenţa unei doze minime de medicament. 

Încercând o clasificare a efectelor 
farmacodinamice, acestea vor fi: 

Efect principal - care este răspunsul cel 
mai vizibil apărut după administrarea unui 
medicament (ex: narcoza după administrarea 
unui narcotic, vindecarea unei bacterioze post 
tratament cu antibiotice etc.). 

Efect secundar - este răspunsul sau 
răspunsurile (mai puţin intense) care pot însoţi 
un efect principal (ex: efectul sedativ , hipnotic 
chiar al antihistaminicelor). În general efectele 
secundare nu sunt dorite în practica terapeutică 
veterinară, ele fiind dăunătoare (vezi reacţiile 
adverse). 

O altă clasificare se referă la modificările 
funcţionale pe care le poate determina în 
organism un medicament: 

Efect stimulant - va fi atunci când un 
medicament creşte starea funcţională a unui 
organ, aparat sau sistem, direct, prin stimuli 
excitanţi îndreptaţi spre acestea sau indirect, 
prin blocarea sau diminuarea unei funcţii 

inhibitoare (ex: adrenalina stimulează receptorii 
cardiaci beta-adrenergici rezultând tahicardie, 
modificare care poate fi realizată şi prin 
inhibarea receptorilor cardiaci M-colinergici de 
către atropină). 

Digitalina poate stimula miocardul (deci 
activitate stimulantă) dar poate, în acelaşi timp, 
să scadă conductibilitatea fasciculelor (Hiss) 
(deci activitate inhibitoare). 

Efect deprimant – este realizat de către 
medicamentele care au capacitatea de-a 
reduce starea funcţională a unui organ, aparat 
sau sistem prin inhibare propriu-zisă sau prin 
excitarea unei funcţii inhibitorii: paralizia 
terminaţiilor nervoase adrenergice 
catecolaminice (tahicardie) se poate realiza prin 
administrarea guanetidinei.  

Rezultatul fiziologic va fi instalarea 
bradicardiei. În acelaşi timp acetilcolina poate 
realiza acelaşi efect indirect prin excitarea 
receptorilor cardiaci M-colinergici (cu rol 
bradicardic).  

Unele medicamente pot determina efecte 
depresoare care vor aboli (paraliza) funcţia 
vizată.  

Această medicaţie este apelată atunci 
când în practică se constată exagerarea unor 
funcţii în cursul unor boli (ex: substanţele 
depresoare SNC în cazul excitaţiilor anormale, 
substanţele antispasmodice, antidiareice, 
astringente etc.). 

 

Legat de această clasificare, modificarea 
fiziologică se poate exprima printr-un: 

Efect direct – când substanţa activă 
acţionează asupra obiectivului în mod direct 
(ex: excitarea centrilor bulbari de către CO

2
 sau 

excitarea centrilor nervoşi corticali de către 
cofeină); 

Efect electiv – care se produce când 
medicamentele acţionează de-o manieră 
specială, electiv, doar asupra unui organ sau 
funcţii (ex: digitalicele acţionează electiv asupra 
cordului şi funcţiei acestuia).  

În realitate doar puţine medicamente 
posedă această funcţie electivă, ele influenţând 
în general şi alte organe sau sisteme ale 
organismului (ex: aceeaşi digitală are efecte şi 
asupra SNC şi rinichiului) şi, de aceea, nu se 
poate vorbi de un efect electiv propriu-zis.  
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Poate mai corectă ar fi exprimarea: efect 
preponderent sau dominant. 

Efect indirect- se caracterizează prin 
inducerea aceleiaşi modificări (ca în cazul 
acţiunii directe), dar printr-o altă manieră.  

Cofeina, de exemplu, poate determina 
vasoconstricţie printr-o acţiune directă, dar 
poate determina şi o “vasoconstricţie indirectă” 
prin stimularea centrului vasomotor bulbar. Deci 
cofeina reduce diureza atât prin acţiune directă 
(asupra rinichiului), cât şi indirect (acţiunea 
asupra aparatului cardio-vascular). 

O clasificare a efectelor poate viza 
localizarea: 

Efect local – este identificabil la locul 
administrării şi care se consideră că nu ajunge 
în patul vascular. Cele mai cunoscute categorii 
de medicamente “producătoare” de efecte 
locale sunt topicele (formulările cutanate). 
Desigur că această clasificare este pur 
teoretică, deoarece şi medicamentele topice au 
efecte mai mult decât locale, prin interacţiunile 
ţesuturilor adiacente pielii, care pot determina 
efecte şi asupra acestor teritorii vecine. 

Efecte generale – se produc odată cu 
pătrunderea medicamentelor în circulaţia 
generală, care apoi, datorită distribuţiei, vor 
determina efecte de diferite intensităţi în toate 
ţesuturile şi organele.  

Stricnina, de exemplu, declanşează efecte 
generale, prin excitarea SNC-ului, adrenalina, 
prin acţiunea sa hipertensivă, papaverina prin 
acţiunea sa antispasmodică.  

Desigur, medicamentele cu acţiune 
generală pot acţiona local (ex: activitatea 
iritantă locală a cloralhidratului, folosit uzual ca 
narcotic). În funcţie de activitatea specifică, 
antibacteriană, antipatogenă sau simptomatică, 
efectele pot fi: 

Efect etiotrop – care se referă la acţiunea 
medicamentelor asupra agenţilor patogeni care 
acţionează împotriva agenţilor etiologici ai 
bolilor (ex: chimioterapicele, antibioticele, 
antiparazitarele). În medicina veterinară terapia 
etiotropă se consideră a fi cea mai raţională. 

Efect antipatogen – este urmarea acţiunii 
medicamentelor asupra mecanismelor 
patogenice instalate ale unei boli. Deci, se 
referă la alte cauze ale unei boli, diferite de 
agenţii etiologici (ex: hipovitaminoze, 

hipomineraloze, histaminemia etc.) care sunt 
combătute prin medicaţia specifică (vitamine, 
oligominerale, calciu, antihistaminice etc.). 

Efect simptomatic este cel produs 
consecutiv intervenţiei medicamentoase asupra 
simptomatologiei unei boli.  

În acest fel rezultatul va fi creşterea 
rezistenţei organismului, chiar dacă cauza ei nu 
va fi combătută (ex: cofeina previne colapsul 
prin creşterea presiunii sanguine scăzute, 
produsele opiacee suprimă durerile acute care 
pot instala şocul).  

Tot efecte simptomatice (indirecte) pot fi 
determinate de administrarea produselor 
imunostimulante (extracte tisulare, polidin, 
iodisept, vaccinuri etc.) în procesele 
imunosupresoare.  

Efectele farmacodinamice sunt legate de 
distribuţia numerică a receptorilor pe care o 
substanţă activă se poate fixa, de durata acestei 
fixări şi de proprietăţile substanţelor 
medicamentoase. De asemenea, se cunoaşte 
că un singur medicament poate intra în relaţie 
cu mai multe tipuri de receptori, a căror 
stimulare conduce la efecte diferite, uneori chiar 
opuse (ex: adrenalina produce vasodilataţie la 
doze mici, prin legarea la receptorii beta, şi 
vasoconstricţie la doze terapeutice, prin legarea 
receptorii alfa.  

Un efect farmacologic va apare mai întâi la 
nivel invizibil, celular, această activitate fiind 
urmată de modificări care se pot amplifica la 
nivel metabolic (care interesează toate 
componentele celulare în egală măsură) şi doar 
apoi se va prefigura ca efect farmacologic 
global.  

Când unele sisteme fiziologice sunt 
deprimate de unele medicamente, structurile 
morfologice analoge au capacitatea, într-o 
primă fază, de a se putea adapta prin 
accentuarea funcţionalităţii proprii.  

În situaţia întreruperii administrării 
medicamentului respectiv, aceste mecanisme 
de compensare vor persista (fenomenul 

rebound), aceasta fiind explicaţia sindromului 
de abstinenţă la morfinice.  

Efectul medicamentos depinde în primul 
rând de structura chimică a substanţei 
medicamentoase, de cantitatea administrată 
(doză), forma de condiţionare şi calea de 
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administrare. O serie de factori dependenţi de 
organism (specie, vârstă, sex, starea 
fiziologică, individualitate) care au fost amintiţi 
deja la metabolizarea medicamentelor. 

În lucrarea Receptură. Calcul şi interacţiuni 

medicamentoase în medicina veterinară de 
acelaşi autor sunt redate principalele 
interacţiuni medicamentoase din medicina 
veterinară. 

 

3.1. Asocierile sinergice 
 

Asocierile de “bună natură” poartă 
denumirea de sinergism medicamentos.  

Sinergismul prezintă avantaje şi 
dezavantaje:  

 

Avantaje: 
- efect terapeutic decelabil şi la doze mici; 
- reducerea incidenţei efectelor adverse; 
- obţinerea unor condiţionări eficiente. 
 

Dezavantaje: 
- pot potenţa efectul unor medicamente cu 

activitate deprimantă asupra SNC. 
 

3.1.1. Sinergismul simplu 
 
Este rezultanta sumării efectelor 

medicamentelor asociate care urmăreşte 
îmbunătăţirea şi extinderea efectului medicaţiei 
sau lărgirea spectrului de activitate.  

Sinergismul medicamentos (sin = împreună, ergon 

= acţiune) are importanţă practică directă pentru 
că, prin “asocieri gândite”, se poate obţine 
acelaşi efect terapeutic dar cu doze mult mai 
mici, astfel reducându-se incidenţa reacţiilor 
adverse. 

Sinergismul poate fi direct şi se mai 
numeşte şi sumaţie (sau adiţie).  

El determină efecte finale (E) care pot fi cel 
mult egale cu suma algebrică a efectelor 
parţiale a două medicamente asociate A şi B (E 
<A + B).  

Acest fenomen este frecvent întâlnit în 
cazul medicamentelor care au aceeaşi acţiune 
şi acelaşi mecanism de acţiune (ex: sumaţia 
efectelor sulfamidelor Suzotril, Ametosulfin etc., 
sumaţia efectelor analgezicelor – 
aminofenazonă, fenacetină, efectul 
parasimpaticomimeticelor care produc 

intensificarea funcţiei digestive, mioză, 
scăderea presiuni intraoculare etc., narcoticele 
care produc narcoza prin depresia encefalului, 
bulbului sau măduvei).  

Sinergismul direct este caracteristic 
substanţelor active înrudite ca mod de acţiune 
care-şi exercită mecanismul asupra aceleiaşi 
“ţinte”. În cazul acestui tip de sinergism (sumaţia 
sau adiţia) medicamentele asociate nu se 
influenţează reciproc, rata fixării pe receptori 
fiind egală.  

Lărgirea spectrului de activitate se poate 
realiza prin asocierea unor antibiotice 
(penicilină + streptomicină, ampicilină + 
cloxacilină, gentamicină + vancomicină) sau 
antiparazitare (ex: rafoxanid + tiabendazol, 
oxiclozamid + tetramisol, albendazol + 
levamisol etc.) între ele. 

În situaţia în care nu au acelaşi mecanism 
de acţiune şi au “ţinte” morfologice diferite, se 
vorbeşte de sinergismul indirect (ex: pilocarpina 
şi purgativele saline). 

Un exemplu de sinergism indirect este cel 
dintre atropină şi adrenalină, ambele intens 
midriatice dar prin activităţi şi “sedii morfologice” 
diferite: atropina, prin paralizarea musculaturii 
circulare a irisului, inervată de filetele 
parasimpatice (midriază pasivă) şi adrenalina 
prin activarea musculaturii radiare a irisului, 
inervată de această dată de simpatic (midriază 
activă).  

Efectele induse de sinergismul indirect sunt 
mai intense. 

 
3.1.2. Potenţarea medicamentoasă 
 
Este tot un tot un tip de sinergism 

medicamentos dar în care se urmăreşte un 
efect final intensificat, superior sumei efectelor 
parţiale determinate de medicamentele 
asociate A şi B (E > A+B). De fapt, potenţarea 
este o superadiţie de efecte a unor 
medicamente aparţinând unor clase terapeutice 
diferite care pot avea efecte asemănătoare (ex: 
asocierea sulfamidelor + potenţializatorii 
conduce la amplificarea de 5-10 ori a activităţii 
antibacteriene, Trifadoxinul = Sulfadoxin + 
Trimetoprim în proporţie de 5:1 are activitate de 
8-10 ori mai puternică decât a fiecărui 
component în parte. 
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Sulfaveridinul este o asociere de 
Sulfaquinoxalină şi Etoxidiaveridină cu efect 
anticoccidian excelent; sulfatul de magneziu 
potenţează acţiunea hipnotică a cloralhidratului, 
penicilinele sunt potenţate de unele sulfamide 
etc.).  

Potenţarea mai poate urmări intensificarea 
efectelor unui component al asocierii prin 
intermediul altui component al asocierii (acesta 
neavând acelaşi efect)(ex: neurolepticele 
potenţează narcoticele: Droperidolul 
potenţează analgezia Fentanilului în NLA). 

Prin potenţare, dozele uzuale ale unui 
medicament pot fi scăzute, efectul obţinut în 
urma asocierii fiind identic sau mai amplu (ex: 
asocierea terapeutică între atropină şi 
papaverină determină aceleaşi efecte ca dozele 
terapeutice individuale, chiar şi la 50% dintr-o 
doză terapeutică medie pentru atropină şi 33% 
dintr-o doză terapeutică medie pentru 
papaverină). 

Asocierile de potenţare sunt cele mai utile 
în medicina veterinară, sinergismul clinic fiind 
adesea apelat în cazurile de terapie veterinară. 

 

În concluzie, asocierile de potenţare pot fi 
urmarea următoarelor mecanisme: 

• inhibarea inactivării unor medicamente 
(ex: potenţarea activităţii acetilcolinei şi 
a esterilor colinei prin 
anticolinesterazice); 

• antagonizarea biosintezei unui 
component esenţial al metabolismului 
(ex: sulfamidele şi potenţializatorii 
inhibă biosinteza acidului tetrahidrofolic 
microbian); 

• sensibilizarea unor substraturi la 
acţiunea ulterioară a unor medicamente 
(ex: clorpromazina determină modificări 
ale SNC care vor sensibiliza neuronii la 
activitatea unor inhibitori ai SNC). 

 

3.1.3. Asocierile de atenuare 
 

Acestea nu sunt foarte frecvente în medicina 
veterinară şi sunt folosite în special în cazul 
medicamentelor cu acţiune “prea drastică” (ex: 
activitatea intens iritantă şi purgativă a uleiului 
de croton este diminuată de uleiul de floarea 
soarelui sau a uleiului de ricin, cunoscute ca 
având o activitate mai “blândă”). 

3.1.4. Asocierile indiferente 
 

Sunt realizate între medicamente care nu 
se influenţează reciproc.  

Acest tip de asociere este frecvent întâlnit 
în cazul preparatelor magistrale sau tipizate. 

 

3.1.5. Asocierile antagoniste 
 

Efectele farmacodinamice consecutive 
asocierilor medicamentoase pot avea şi 
caracter antagonic, fiind supuse sinergismului. 

Sinergismul clinic este efectul cumulat al 
tuturor medicamentelor administrate unui 
animal, unde, deşi mecanismele de acţiune şi 
proprietăţile farmacodinamice sunt diferite, 
folosirea în asociere va duce la tratarea 
eficientă a unui animal (ex: asocierea în atonia 
prestomacelor a cofeinei, vasoperifului şi 
purgativelor saline). 

Antagonismul este reprezentat de 
activitatea contrară, opusă, a două sau mai 
multe medicamente, care-şi anulează parţial 
sau total acţiunea farmacodinamică.  

Această situaţie reclamă prezenţa unui 
agonist (care influenţează efectul 
farmacodinamic) şi a unui antagonist (care 
influenţează efectul produs de un agonist în 
sensul diminuării sau anihilării)  

Interacţiuni antagoniste pot surveni la 
cuplarea pe receptorii celulari sau în diferite 
procese enzimatice (ex. sulfamidele sunt 
antagonizate competitiv de APAB sau de 
substanţele cu structură chimică asemănătoare 
ce derivă din acest compus – procaina, 
anestezina; administrarea concomitentă a unui 
antibiotic bacteriostatic şi a unuia bactericid 
reprezintă un antagonism medicamentos). 

 

Antagonismul medicamentos clinic 
poate fi clasificat ca fiind: 

 

Direct, posibil atunci când două sau mai 
multe substanţe acţionează în sens contrar, dar 
asupra aceluiaşi obiectiv morfologic (ex: 
musculatura circulară a irisului poate fi 
paralizată de către atropină, instalându-se 
midriaza, în timp ce ezerina acţionează asupra 
aceleiaşi musculaturi determinând stimularea ei 
şi instalarea, în final, a miozei). 

Indirect, realizabil atunci când substanţele 
cu activitate contrară acţionează asupra unor 
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obiective morfologice diferite (ex: pilocarpina 
contractă pupila prin stimularea musculaturii 
circulare a irisului, în timp ce adrenalina dilată 
pupila acţionând, de această dată,  asupra 
musculaturii radiare a irisului).  

 

În funcţie de intensitatea acţiunii 
farmacodinamice se cunoaşte un antagonism: 

 

Unilateral, atunci când una din substanţele 
active antagonice are o activitate 
farmacodinamică mai intensă. Este situaţia cea 
mai obişnuită în terapeutica veterinară (de 
obicei substanţele depresoare posedă o 
activitate mai puternică decât a celor excitante). 

Bilateral, când substanţele antagonice au 
activitate la fel de intensă. 

Aceste două tipuri de antagonism mai sunt 
denumite şi antagonism fiziologic sau 
farmacodinamic.  

Tot antagonism este şi cel fizic şi cel 
chimic, forme care apar, de obicei, în urma unei 
reacţii fizice sau chimice directe (agonist-
antagonist), când unele medicamente se 
întâlnesc în organism (ex: EDTA are 
capacitatea de a fixa metale grele, acizii în 
contact cu alcalii în stările de acidoză ale tubului 
digestiv, albuminele în contact cu sărurile 
metalelor grele, taninul în prezenţa alcaloizilor 
etc.). 

Un caz particular poate fi cel al 
ambivalenţei farmacodinamice când două 
substanţe care posedă mai multe însuşiri 
farmacodinamice pot fi atât antagoniste cât şi 
sinergice (ex: papaverina este sinergică cu 
morfina când este vorba de analgezie, dar este 
cu acţiune antagonică asupra sfincterelor 
digestive pe care morfina le contractă, iar 
papaverina le relaxează; narcotina şi morfina 
sunt sinergice ca activitate asupra durerii, dar 
sunt antagonice în ceea ce priveşte centrul 
respirator, pe care narcotina îl stimulează, iar 
morfina, dimpotrivă, îl deprimă). 

Organismul ca un “tot unitar” primeşte 
“informaţii” din exterior şi interior, administrarea 
de medicamente fiind un “stimul” reglat prin 
feed-back.  

Când unele medicamente “deprimă” 
sistemele fiziologice sau substraturile 
morfologice dependente se vor adapta, în prima 
fază prin accentuarea funcţionalităţii în cazul 

suprimării administrării medicamentelor 
respective, mecanismele de compensare 
rămânând prezente.  

În afară de antagonism fizic şi chimic, 
considerate şi de tip farmaceutic, antagonismul 
(după unii autori) mai poate fi clasificat şi în 
antagonism biologic. 

 

Acesta la rândul său se poate subîmpărţi 
în: 

 

1. Antagonism competitiv 
2. Antagonism non-competitiv 
3. Antagonism funcţional 
4. Antagonism fiziologic 
 

Antagonismul competitiv 
Se produce când agonistul şi antagonistul 

acţionează asupra aceluiaşi receptor efector. 
Antagonismul competitiv este specific, reversibil 
şi reciproc. 

 

Antagonismul non-competitiv.  
În această situaţie antagonistul nu se va 

fixa pe acelaşi receptor cu agonistul sau va 
acţiona pe zone diferite ale receptorului.  

Administrările excesive de corticoizi 
deprimă major corticosuprarenala. Rezultatul 
va fi depresia hipotalamo-hipofizară care va 
avea ca rezultat depleţia corticotropinei. Odată 
cu scăderea concentraţiei sanguine de 
corticoizi, secreţia corticotropinei va fi reluată 
acest mecanism se cunoaşte sub denumirea de 
rebound şi este frecvent în cazul abstinenţei la 
droguri. 

În evaluarea relaţiei receptor – medicament 
sunt esenţiale afinitatea şi activitatea intrinsecă 
(adică “atracţia” dintre receptor şi medicament 
precum şi capacitatea receptorului stimulat de a 
determina efecte farmacodinamice).  

Agonistul posedă ambele calităţi enunţate 
mai sus, în timp ce antagonistul va posdea 
afinitate doar faţă de receptor şi va bloca efectul 
agonistului (ex: acetilcolina va acţiona asupra 
receptorilor specifici muscarinici (M) sau 
nicotinici (N) determinând efecte a-
adrenomimetice (asupra receptorilor alfa) sau 
alfa-adrenomimetice (asupra receptorilor alfa), 
histamina, de exemplu, activeaza receptorii H1 

şi H2). Acest tip de antagonism nu prezintă 

specificitate între agonist şi antagonist 
(neexistând analogie structurală).  
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Antagonismul non-competitiv este de mai 
multe feluri: 

a. Inhibarea stimulanţilor. Unele 
medicamente cu efect puternic blocant, 
nespecific, inhibă acţiunea farmaconilor 
stimulanţi pentru anumite efecte (ex: 
papaverina antagonizează serotonina, 
histamina sau acetilcolina prin relaxarea 
musculaturii netede contractate (mecanism 
miotrop) şi nu, cum era de aşteptat, la nivelul 
receptorilor specifici; efectul convulsivant al 
stricninei se poate contracara prin blocarea 
nervilor motori cu anestezice locale sau prin 
blocarea joncţiunilor neuro-musculare cu 
curarizante). 

b. Inhibarea alosterică. Se referă la 
modificări care au loc în preajma receptorului 
(consecutiv cărora conformaţia spaţială a 
acestuia se va modifica). În această situaţie, 
agonistul fie nu va mai acţiona, fie nu se va mai 
putea produce decât o interreacţie parţială a 
acestuia cu receptorul. În general acest tip de 
inhibiţie se petrece la nivel enzimatic. 

c. Fixarea prin legături covalente. Este 
tot un tip de antagonism non-competitiv, poate 
fi considerată şi fixarea prin legături puternice 
(covalente) pe receptorii farmacologici. Aceste 
procese sunt în mare parte cu caracter 
ireversibil (ex: anticolinesterazicele). 

Antagonismul funcţional 
În acest caz agonistul şi antagonistul 

acţionează pe receptori diferiţi ai aceluiaşi 
organ.  

Este vorba, de fapt, de o acţiune ca 
agonişti pe diferiţi receptori în sens contrar (ex: 
interacţiunea dintre grupurile bacteriostatic–
bactericid; primul grup împiedică multiplicarea 
bacteriană, în timp ce al doilea interferează şi 
împiedică faza de creştere bacteriană, sau 
histamina contractă musculatura netedă 
bronşică, în timp ce izoprenalina va relaxa (prin 
mecanism ß-adrenergic) aceeaşi musculatură, 
acţionând asupra aceloraşi receptori 
(histaminergici). 

 

Antagonismul fiziologic 
Este diferit de cel funcţional pentru că 

agonistul şi antagonistul acţionează asupra 
unor ţesuturi diferite (ex: creşterea debitului 
cardiac poate fi contracarat de substanţele 

hipotensoare, care vor reduce rezistenţa 
periferică). Pentru înlăturarea efectelor adverse 
şi toxice ale medicamentelor (prin supradozări), 
recunoaşterea tipurilor de antagonism sunt 
foarte importante, antagonismul putând evolua 
şi determina incompatibilităţile de diverse tipuri 
(farmacodinamice, de administrare etc.). 

 
4. Reacţiile nedorite la medicamente 

 
Numeroasele condiţionări care abundă pe 

piaţă, uzul lor tot mai frecvent şi mai masiv atrag 
după sine numeroase reacţii nedorite, de obicei 
datorită nerespectării principiilor generale ale 
terapeuticii: 

• aplicarea unei terapii 
necorespunzătoare; 

• neanalizarea relaţiei risc-beneficiu a 
terapiei; 

• nemonitorizarea răspunsului terapeutic; 
• neanalizarea impactului şi efectul bolii 

asupra farmacodinamiei şi 
farmacocineticii medicamentului. 

Reacţiile adverse pot fi predictibile sau 
nepredictibile.  

Cauzele care pot determina apariţia 
reacţiilor adverse pot fi: folosirea 
medicamentelor umane, index terapeutic mic, 
diverse combinaţii medicamentoase. 

Apar mai frecvent la animalele tinere sau 
bătrâne, obeze sau emaciate, gestante, cu 
hepatopatii sau/şi nefropatii. 

Clasificarea reacţiilor adverse este: 
- Eficacitate scăzută (limitată); 
- Efecte secundare extinderi ale 

proprietăţiilor farmacodinamice, datorită 
mecanismului de acţiune; 

- Reacţii alergice nu pot fi anticipate, nu 
sunt legate de mărimea dozei. Apar datorită 
formării unor metaboliţi ce se combină cu 
substanţe endogene, determinând apariţia 
alergenului. Se manifestă printr-o reacţie la 
nivelul pielii, anemie hemolitică, reacţie 
anafilactică etc. 

- Reacţii adverse ce se aseamănă cu 
reacţiile alergice - apar frecvent datorită 
administrării necorespunzătoare a 
medicamentului (viteză mare de administrare 
i.v. cu modificări la nivel cardiovascular şi 
pulmonar); 
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- Reacţii toxice – sunt determinate de 
mecanisme complexe care nu sunt legate de 
efectul farmacologic al medicamentului 
(aminoglicozidele - nefrotoxice); 

- Reacţii de idiosincrazie - acestea nu pot 
fi clasificate, apar ca surprize terapeutice, la un 
număr mic de animale şi au substrat genetic. 

În cazul apariţiei reacţiilor adverse trebuie 
luate următoarele măsuri: 

• menţinerea funcţiilor vitale; 
• continuarea tratamentului (când este 

posibil); 
• schimbarea medicamentului (când se 

impune); 
• asigurarea eliminării medicamentului; 
• administrarea de medicamente 

antagoniste sau a antidoturilor; 
• asigurarea funcţiilor hepatice şi renale. 

 
4.1. Reacţiile adverse 

 
Reacţiile adverse sunt efecte nedorite sau 

chiar periculoase, declanşate consecutiv unei 
posologii inadecvate administrată la animale, 
adesea însoţite de reacţii imunitare (figura1). 

În medicina veterinară frecvenţa reacţiilor 
adverse este mai redusă ca în medicina umană 
dar dezvoltarea fără precedent a pieţei 
medicamentului veterinar face tot mai probabilă 
instalarea mai frecventă a acestor reacţii. În 
prezent, la animale, se apreciază o frecvenţă a 
reacţiilor adverse de 5 – 8%. 

Clasificarea reacţiilor adverse. Cele mai 
frecvente sunt reacţiile adverse de tip: 

• toxic; 
• idiosincrazic; 
• alergic; 
• mutagen – teratogen; 
• cancerigen. 
În ultima perioadă, la unele specii de animale 

(câine, cal, pisică) s-au identificat reacţii adverse 
de tip toleranţă şi (la câinii şi porcii “vamali” pentru 
depistarea narcoticelor), dependenţă. 

 
4.1.1. Reacţiile adverse de tip toxic 

 
Supradozarea medicamentelor duce 

aproape întotdeauna la fenomene toxice, 
manifestate prin tulburări funcţionale şi mai apoi 
viscerale care pot avea evoluţii letale. 

Reacţiile toxice apar, în general, în cazul 
supradozărilor medicamentelor cu indice 
chimioterapeutic mic (ex: chimioterapice, 
antihelmintice, purgative, diuretice), care 
administrate, depăşesc adesea efectul primar sau 
pot fi determinate şi de către fenomene care nu 
derivă din efectul primar (ex: afectarea organului 
auditiv şi vestibular de către antibioticele 
aminoglicozidice) de obicei la produse apărute 
mai demult pe piaţă (ex: florosilul la porc nu se 
admite a fi administrat în apă sau hrană umedă 
datorită toxicităţii mărite a florosilului în apă (1 : 
25); santonina în parazitoze la porc, Neguvonul 
oral în nematodoze la cal etc.). 

 

 
 

Figura 1. Răspunsul imunitar contra unui medicament 
 

Doza totală la care apare efectul toxic al 
medicamentelor nu poate fi cuantificată cu mare 
precizie, toleranţa individuală a animalului sau 
speciei putându-se situa, în limite foarte largi, în 
funcţie de vârstă şi funcţionalitatea organelor de 
metabolizare şi eliminare (în special funcţia 
hepatică şi renală).  

Toleranţa individuală diferită faţă de 
anumite efecte toxice este valabilă pentru toate 
substanţele. Un individ poate prezenta o slabă 
toleranţă faţă de un anume tip de medicament 
dar şi o toleranţă ridicată faţă de alt farmacon.  

Un exemplu clasic de reacţie toxică pentru 
medicina umană dar şi veterinară (mai ales la 
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animalele de companie) este reacţia 
Herxheimer bazată pe efectul produs de 
endotoxinele eliberate de un număr mare de 
microorganisme care mor sub acţiunea 
antibioticelor.  

Reacţia Herxheimer nu se poate produce 
în absenţa infecţiei bacteriene şi nu trebuie să 
conducă la abandonarea tratamentului cu 
antibiotice.  

În cazul în care este anticipată 
probabilitatea unei astfel de reacţii, terapia se 
va începe (în mod contrar uzanţei) cu doze mici. 
În general metaboliţii bacterieni sunt consideraţi 
toxine primare, dar acestea pot conduce şi la 
sensibilizări de tip alergic. 

În anumite circumstanţe, antiinfecţioasele 
pot modifica flora bacteriană ubicuitară şi astfel 
să determine suprainfecţii sau chiar 
declanşarea unor boli infecţioase (efect întâlnit 
mai ales în cazul antibioticelor cu spectru larg). 
Aceasta va necesita intervenţia măsurilor de 
antidotism, care vin să combată, să anihileze 
substanţele toxice necunoscute (antidoturi 
generale) sau cunoscute (antidoturi specifice) 
pătrunse în organismul animal. 

 
4.1.2. Efectele neurotoxice 

 
Antibioticele pot fi adesea neurotoxice. De 

exemplu, betalactaminele şi polimixinele pot da 
stări de hiperexcitaţie şi convulsii.  

Cele mai cunoscute efecte neurotoxice 
sunt cele de la nivelul acustico-vestibular 
(tulburările acustice sunt urmarea afectării 
perechii a VIII-a, vestibulo-cochleare, de nervi 
cranieni, produse de streptomicină, kanamicină 
şi neomicină, iar cele vestibulare, de 
gentamicină, streptomicină şi kanamicină).  

Polimixinele şi cloramfenicolii pot afecta 
nervul optic şi vor scădea astfel acuitatea 
vizuală. 

Acidul arsanilic poate determina efecte 
neurotoxice grave asupra nervului optic. 

Derivaţii barbiturici, în doze mari (Barbital, 
Ciclobarbital, Fenobarbital, Pentobarbital, 
Inactin, Medinal etc.), pot avea activitate 
puternic deprimantă asupra sistemului nervos 
central.  

La nivelul ţesutului nervos s-a observat o 
scădere a consumului de oxigen de până la 50 

% şi o acţiune la nivelul bulbului (centrul 
respirator şi termoreglator), unde se poate 
instala hipoxia. Se pare că aceşti produşi au 
acţiunea legată de inhibarea lanţului respirator 
mitocondrian unde este blocată metabolizarea 
oxidativă a flavoproteinelor. 

Neurolepticele fenotiazinice. Deprimă 
SNC. Clorpromazina poate inhiba (reversibil) 
acetilcolinesteraza şi poate potenţa efectele 
toxice ale hipnoticelor, curarizantelor, 
erbicidelor, etanolului etc. 

Rezerpinele, alcaloizii de Rauwolfia 
(Serpasil), sunt deprimanţi ai SNC, au efecte 
hipotermizante şi hipotensive (mecanism 
central şi periferic) potenţând activitatea 
hipnoticelor şi narcoticelor. 

Butirofenonele (haloperidol, droperidol, azaperona) 
Dau acţiune mai intensă decât a fenotiazinicelor 
legată de hipertermie şi sindrom extrapiramidal 
şi potenţează acţiunea barbituricelor, 
narcoticelor şi benzodiazepinelor. 

Tranchilizantele difenilmetanice (hidroxizina, 

benactizin) deprimă centrii respiratori din SNC.  
De asemenea, poate avea acţiune m-

colinolitică (cu efecte cardiovasculare şi 
digestive). Potenţează activitatea barbituricelor 
şi opiaceelor. Efectele hidroxizinei sunt 
amplificate de către fenotiazinice. 

Tranchilizantele carbamice (meprobamatul) în 
doze mărite pot exacerba ativitatea 
miorelaxantă şi să deprime SNC. Deprimă, de 
asemenea, centrii respiratori şi instalează 
paralizia musculaturii respiratorii. Hipnoticele 
sunt potenţate de Meprobamat. 

Benzodiazepinele (Diazepam, Clordiazepoxid) 
deprimă sistemul nervos central, şi afectează 
vederea.  

Benzodiazepinicele potenţează acţiunea 
deprimantelor SNC, evoluţiile ulterioare fiind 
grave, urmate chiar de moarte. 

Amfetaminele (excitante corticale) sunt 
excitante puternice ale SNC la animale, în doze 
uzuale, atenuează senzaţia de oboseală şi 
măresc rezistenţa la efort fizic, dar uzul 
îndelungat cu doze crescute poate duce la 
instalarea epuizării şi stării de oboseală; după 
încetarea fazei de stimulare iniţiale, poate avea 
loc deprimarea centrilor vitali, datorită 
funcţionalităţii mult inferioare a celulelor 
nervoase. Amfetaminele potenţează activitatea 
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antidepresoarelor triciclice. De asemenea, 
induc o hipoactivitate accentuată 
adrenomimetică (de aproximativ 100 de ori mai 
mică comparativ cu adrenalina). 

Excitanţii purinici (cafeina, teobromina, teofilina) în 
doze mărite afectează SNC, excitându-l.  

Dozele toxice depind foarte mult de 
sensibilitatea individuală, fiind cuprinse, de 
exemplu, între 100 – 175 mg / kg la câine sau 
75 – 150 mg / kg la pisică. 

Excitanţii medulari şi bulbari (stricnina) excită 
reflectivitatea medulară, determinând scăderea 
pragului de excitabilitate, situaţie care va 
antrena declanşarea unor răspunsuri exagerate 
(ex: convulsii). În acelaşi timp stricnina 
blochează neuronii intercalari în activitatea lor 
de control a răspunsurilor. La nivelul bulbului, 
cel mai adesea are loc deprimarea centrilor 
vitali, iar la nervii periferici acţiunea va fi de tip 
curarizant (datorită scăderii cronaxiei).  
Dozele letale în cazul stricninei sunt, în funcţie 
de specie, de 10 ori mai mici în cazul 
administrărilor parenterale. Sensibilitatea este 
în ordine: 0,5 mg / kgc la bovine şi cabaline; 
0,75 mg / kgc la câine, 1 mg / kgc la om şi porc 
şi 2 mg / kgc la pisică. 

Picrotoxina (excitant SNC) este puternic 
excitant al bulbului şi mezencefalului.  

De asemenea, picrotoxina excită 
formaţiunile colinergice. 

Analgezicele narcotice (opiul, morfina) pot 
acţiona prin excitaţii uşoare urmate apoi de 
deprimare puternică a centrului respirator, 
hipotermie şi mioză.  

Creşterea toleranţei la morfină este 
urmarea modificărilor cantitative în 
biotransformare şi adaptării semnificative în 
răspunsul receptorilor şi adaptarea centrilor 
nervoşi la doze repetate (ex: toleranţa la 
animale faţă de morfină poate fi de aproximativ 
10 ori peste dozele letale la indivizi normali). 
Animalele tinere sunt mult mai vulnerabile la 
acţiunea morfinei, dar o dată cu vârsta (prin 
consolidarea barierei hemato-encefalice), 
rezistenţa la morfină creşte.  

Din acest considerent şi dozele 
considerate toxice sunt foarte variabile (ex: 
doza letală la câine, în funcţie de vârstă, variază 
i.v., s.c. între 110 – 220 mg/kgc în comparaţie 
cu dozele de la porc de 20-50 mg/kgc). 

Derivaţii acidului salicilic, într-o primă fază 
prezintă o activitate excitantă asupra SNC, 
urmată apoi de o acţiune deprimantă. 

Derivaţii pirazolonici (aminofenazona, fenilbutazona) 
pot deveni toxici pentru SNC. 

 
4.1.3. Efectele hematotoxice 

 
Unele antibiotice administrate în doze mari 

acţionează direct prin mecanism medulotoxic 
(altele, în doze mici, pot fi hematotoxice) (ex: 
cloramfenicolul în doze mari produce 
deprimarea măduvei spinării şi inhibarea 
hematopoezei). 

Tulburările de tip hematotoxic se pot 
recunoaşte prin anemie (chiar aplastică la 
cloramfenicol, (cloramfenicolul este deja 
interzis în uzul veterinar la animalele de rentă în 
ţara noastră, dar pe motiv de reziduuri). 
streptomicină, leucopenie la cloramfenicol şi 
novobiocină, granulocitopenie şi agranulocitoză 
la cloramfenicol şi ristocetină, trombocitopenie 
la rifampicină şi novobiocină).  

Hemoliza poate fi determinată de 
novobiocină şi rifampicină. 

Sulfamidele sunt puternic hemolizante şi 
methemoglobinizante, tulburările de natură 
hematologică produse fiind urmarea deprimării 
medulare.  

Tulburările hematologice mai frecvente 
sunt: leucopenia, granulocitopenia, 
trombocitopenia, care sunt manifestate clinic 
prin anemie severă. 

Dintre chimioterapice, nitrofuranul şi 
furazolidona dau cele mai frecvente efecte 
hematotoxice (trombocitopenie şi 
agranulocitoză).  

Diateza hemoragică este frecvent întâlnită 
consecutiv folosirii furazolidonei în avicultură. 

Benzodiaepinele (ex. Diazepamul, Clordiazepoxidul) 

produc tulburări importante hematologice de 
tipul eozinofiliei, anemiei şi trombocitopeniei. 
Dozele mari de acid salicilic la câine induc 
anemie prin suprimarea eritropoezei, 
hipotrombinemie şi tulburările coagulării 
sângelui.  

Consecutiv distrugerii mucoasei gastrice 
se produc ulceraţii şi hemoragii gastrice. 
Indirect, eliberările de histamină vor determina 
creşterea acidităţii şi vasodilataţie locală.  



Romeo T. Cristina                                                                                                                              Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 
                                                                                                                                                                                      Vol. 11(2) Decembrie 2017 

 

46 
 

Tulburările hemoragice se pot constata şi 
la pleoape şi mucoase (edeme prin mecanism 
alergic). 

Aspirina produce tulburări de 
coagulabilitate la nou-născuţi. De aceea nu se 
administrează în ultima săptămână de gestaţie. 

Fenacetina (derivat paraminofenolic) poate 
determina methemoglobinemie (metaboliţi 
comuni cu anilina), formarea de 
sulfhemoglobină şi, în final, anemie hemolitică.  

În administrările care se fac la subiecţi cu 
deficit enzimatic (în special glucozo-6-fosfat-
dehidrogenaza) se produce adesea 
methemoglobinemie şi hemoliză masivă, chiar 
exitus. 

Paracetamolul determină aceeaşi activitate 
ca fenacetina, dar acţiunea  
methemoglobinizantă este de 2-3 ori mai mică. 

Fenilbutazona în exces determină 
hemoragii, reactivarea ulcerelor gastrice, 
tulburări hematologice. 
 

4.1.4. Efectele dermatotoxice 
 

Sulfamidele pot induce efecte toxice 
nedorite destul de frecvent (în general după 
utilizări îndelungate, 1-2 săptămâni se poate 
înregistra prurit intens, eritem, dermatite 
exfoliative, edeme angioneurotice în special 
peteşial şi purpuric) care pot da reacţii 
anafilactice grave. 

Meprobamatul poate determina, în doze 
mărite, manifestări cutanate profunde de natură 
alergică. 

Morfina determină erupţii, urticarie, prurit. 
Aspirina determină hipersensibilitate şi 

reacţii cutanate, edeme etc. 
Aminofenazona şi fenilbutazona produc, în 

doze crescute, manifestări alergice cutanate. 
 

4.1.5. Efectele hepatotoxice 
 

Antibioticele acţionează hepatotoxic prin 
mecanisme de citoliză (ex: oxitetraciclinele, 
clortetraciclinele), steatoză (ex: tetracicline) sau 
colestatic (streptomicina, rifampicina, 
tetraciclina). 

Acidul arsanilic, un chimioterapic utilizat 
frecvent în combaterea dizenteriei porcului şi a 
numeroase enteropatii de la porc şi păsări, 
produce chiar şi la doze terapeutice uşor mărite 

(300-400 mg/kg furaje) grave efecte 
hepatotoxice. 

Chimioterapicele vor circula în ţesuturi, mai 
ales la nivelul hepatocitelor, depăşirea dozelor 
inducând: enterită, pareze şi chiar paralizii la 
suine. 

Carbamaţii tranchilizanţi (ex. Meprobamatul) pot 
afecta morfo-funcţional ţesutul hepatic. 

Diazepamul (benzodiazepinele) produce 
tulburări hepatice, iniţial şterse dar care se 
accentuează în cazul tratamentelor repetate cu 
doze mari. 

Acidul salicilic este periculos în administrări 
la pisică, specie la care determină hepatita 
toxică şi leziuni gastrice (ex: doze de 30 mg / 
kgc, timp de mai multe zile a determinat la peste 
jumătate din indivizi, hepatită toxică). 

Fenacetina şi paracetamolul, în doze 
mărite şi timp îndelungat, pot produce necroza 
hepatică (după o evoluţie gravă). 

Aminofenazona şi fenilbutazona pot deveni 
hepatotoxice şi să determine stază biliară, icter 
colestatic. 

 
4.1.6. Efectele toxice respiratorii 

 
Hipnoticele, în doze crescute, pot induce 

hipoventilaţie cu evoluţie către apnee.  
De asemenea, modificările parametrilor 

fiziologici respiratorii pot antrena bronşite şi 
bronhopneumonii. La nou-născuţi tulburările 
respiratorii sunt întotdeauna grave. 

Fenotiazinicele pot deprima centrii nervoşi 
respiratori şi să inducă paralizia la nivel traheeo-
bronşic. 

Analgezicele narcotice deprimă centrii 
respiratori la excitantul fiziologic (CO

2
) şi produc 

spasmul musculaturii bronhiolice, adesea urmat 
de exitus. 

 
4.1.7. Efectele nefrotoxice 

 
Acestea sunt semnalate la aproximativ 

40% din antibiotice (în special la oligozaharide 
şi polipeptide). Acestea realizează concentraţii 
renale de 10–50 ori mai mari decât uzual la nivel 
sanguin, fiind astfel afectată ultrafiltrarea 
glomerulară şi reabsorbţia tubulară. 

Manifestările clinice cele mai frecvente 
sunt: albuminuria, cilindruria.  
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Cea mai mare nefrotoxicitate dintre 
antibiotice este provocată de: kanamicină, 
neomicină, bacitracină, gentamicină şi 
polimixine. Tulburările din sfera renală 
determinate de sulfamide sunt recunoscute prin 
colici severe şi sunt consecutive afectării 
nefronului (leziuni tubulare).  

Paraclinic, efectele nefrotoxice produse de 
sulfamide sunt identificate prin hematurie, 
cristalurie şi albuminurie. 

Derivaţii barbiturici pot induce insuficienţă 
renală, urmare a deshidratării şi a şocului, 
moartea putându-se înregistra prin stop 
respirator (la 1-3 zile după administrări).  

Când evoluţiile sunt mai îndelungate pot 
apărea complicaţii pulmonare. În cazul 
administrării la subiecţi cu tulburări renale 
(manifestate hormonal) se poate înregistra 
retenţia urinară. 

Morfina şi opiul scad diureza prin 
stimularea eliberării de hormon antidiuretic. 

Derivaţii acidului salicilic determină 
dezechilibru hidroelectrolitic (hipokaliemie) 
asociat cu acidoza metabolică (asociată cu 
apariţia corpilor cetonici prin perturbarea ciclului 
acizilor carboxilici) şi instalarea insuficienţei 
renale funcţionale. 

Fenacetina poate determina efecte 
nefrotoxice în cazul tratamentelor de durată. 
Principalele modificări sunt: nefrita interstiţială, 
necrozele papilare, pielonefrită consecutiv 
activităţii iritante a metaboliţilor la nivelul 
glomerulului. Nefrita abacteriană, prin 
asocierea factorului bacterian, devine nefrită 
bacteriană. 

 
4.1.8. Efecte toxice cardio-circulatorii 

 
Grupul medicamentelor barbiturice poate 

induce tahicardie, hipotensiune chiar (în 
formele grave) căderi de tensiune şi starea de 
şoc (în special consecutiv hipoxiei).  

De asemenea, în cazul anesteziei 
generale, pe lângă hipotensiune şi 
tromboflebite se poate înregistra prelungirea 
acţiunii hipnotice.  

Consecutiv activităţii substanţelor m-
colinolitice şi alfa-adrenolitice în exces, se 
poate instala tahicardia şi, în final, 
hipotensiunea.  

De asemenea, se poate instala insuficienţa 
respiratorie acută (consecutivă hipoxiei). 
Mecanismul datorându-se inhibării oxido-
reducerilor mitocondriale (în special a citocrom-
oxidazei). 

Tranchilizantele difenilmetanice determină, 
în asocierea cu anticoagulantele dicumarinice, 
manifestări hemoragipare, hipotensiune şi 
tahicardie. 

Tranchilizantele carbamice pot deveni 
toxice cardio-vasculare prin producerea de 
hipotensiune arterială. În evoluţiile grave se 
poate înregistra insuficienţa circulatorie acută 
ca urmare a hipovolemiei şi scăderii 
funcţionalităţii miocardice. Uneori se poate 
constata deprimarea hematopoezei. 

Stricnina, în doze mărite, acţionează 
asupra centrilor autonomi ai cordului.  

Morfina determină hipotensiune consecutiv 
deprimării centrilor cardiovasculari şi capacităţii 
histamino-eliberatoare a morfinei. 

 
4.2. Antidotismul 

 
Este suma măsurilor utilizate pentru 

anihilarea toxicelor pătrunse în organism, 
precum şi a efectelor acestora.  

Substanţele folosite în combaterea 
efectelor toxice, ale acestor substanţe poartă 
denumirea de antidoturi.  

Acestea pot fi reprezentate de o singură 
substanţă sau de un amestec de substanţe, 
acţiunea lor bazându-se pe incompatibilităţile 
ce se stabilesc în raport cu substanţa toxică.  

În funcţie de specificitatea lor faţă de 
toxice, antidoturile se clasifică în (tabelul 6): 

• antidoturi generale - cu o sferă mai largă 
de acţiune, folosite atunci când nu se 
cunoaşte cu exactitate substanţa care a 
provocat intoxicaţia; 

• antidoturi speciale (specifice) - care sunt 
bine stabilite pentru fiecare substanţă 
toxică în parte şi care se folosesc ori de 
câte ori natura intoxicaţiei este cunoscută 
cu exactitate. 
 

În cadrul antidotismului se integrează şi o 
serie de măsuri preliminare, generale sau 
specifice, menite să ducă la îndepărtarea cât 
mai rapidă a substanţelor toxice neabsorbite 
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încă în organism, precum şi eliminarea celor 
care au fost deja absorbite.  

Astfel, medicul veterinar va lua următoarele 
măsuri. 

• pentru toxicele care acţionează la nivelul 
pielii sau al mucoaselor aparente se fac 
spălături cu apă sau apă şi săpun, locul 
ştergându-se cu vată, tifon, pânză.  

• Trebuie avut în vedere că nu în toate 
cazurile se pot face spălături cu apă şi 
măsurile luate trebuie să fie în concordanţă 
cu natura toxicului. Astfel: în arsurile cu 
fenoli, spălăturile cu apă vor agrava 
acţiunea fenolilor, ei fiind combătuţi cu 
succes de folosirea unui ulei vegetal sau a 
alcoolului; 

• substanţele toxice ajunse în stomac se vor 
îndepărta prin spălături gastrice sau 
substanţe vomitive (la carnivore şi suine); 

• pentru toxicele ajunse deja în intestin, se 
vor utiliza purgative care să grăbească 
tranzitul şi evacuarea produşilor insolubili 
care apar (dar care ar putea pune în 
libertate substanţele toxice care se absorb, 
producând efecte grave pentru organism).  

• Alegerea purgativului se va face cu atenţie 
pentru a nu face asocieri care să favorizeze 
absorbţia substanţei toxice. 

• în cazul în care toxicul a ajuns deja în 
organism, utilizarea de diuretice ar putea 
grăbi eliminarea lor pe cale renală. 
 

Acţiunea antidoturilor se bazează, în 
general, pe: 

 

• incompatibilităţi fizico-chimice asupra 
substanţelor ce nu au fost încă absorbite în 
organism; 

• incompatibilităţi farmacodinamice pentru 
cele care au difuzat deja în ţesuturi şi 
organe.  
 

În tabelul 2 sunt redate cele mai utilizate 
antidoturi generale. 

În afară de antidoturile generale se cunosc 
şi câteva antidoturi speciale dintre care 
enumerăm: 

Antidotum arsenici – constituit din două 
soluţii ce se vor amesteca în momentul utilizării 

şi acţionează prin precipitarea arseniţilor şi 
arseniaţilor ca săruri insolubile: 

 

1. Soluţia formată din 90 g Fe
2
Cl

3
 în 220 ml 

apă. 
2. Suspensia formată din 14 g MgO în 250 

ml apă. 
Doza: 1-2 linguriţe la câine; 1-4 linguri la 

porc (la fiecare 10-15 minute) 
După fiecare administrare se va produce 

voma. 
 

D.M.P (dimercapto, 2-3-propanolul; B.A.L.), antidot 
specific în intoxicaţiile cu arsen sau compuşii 
acestuia.  

Acţionează prin grupările tiolice din 
compoziţia sa, de aceste grupări legându-se 
As, scutind astfel blocarea funcţiilor tiolice ale 
enzimelor din organism. D.M.P-ul s-a dovedit 
activ şi în intoxicaţiile cu Pb şi parţial în cele cu 
Bi, Sb, Fe. 

 

E.D.T.A. (Edetamina) sub forma compusului 
calcic este indicat în intoxicaţiile cu Pb. 
Compusul cu cobalt are rezultate bune în 
intoxicaţiile cu acid cianhidric sau cu sărurile 
acestuia. 

 

Tiosulfatul de sodiu (S2
0
3
Na

2
 5H

2
0) este foarte 

indicat în cazul intoxicaţiilor cu acid cianhidric 
(acesta fiind transformat în acid sulfocianic, de 
aproximativ 200 de ori mai puţin toxic). 

 

Glucoza are şi ea activitate în intoxicaţiile 
cu HCN dând compuşi mai puţin toxici. 

 

P.A.M. (alfa piridil aldoxin N-metil-iodura) antidot 
specific în intoxicaţiile cu substanţele organo-
fosforice, prin activarea colinesterazei blocate 
de către toxic. 

Numărul antidoturilor specifice constituie o 
listă foarte lungă, fiecare substanţă toxică 
având unul sau mai multe antidoturi specifice.  

De studiul lor în detaliu se ocupă 
toxicologia veterinară, care prin datele 
acumulate, prin problematica variată şi vastă pe 
care o tratează şi-a lărgit şi îmbogăţit 
permanent conţinutul dovedindu-şi pe deplin 
utilitatea. 
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Tabelul 6.  
Antidoturi generale în medicina veterinară 

 

Tipul 
antidotului 

Compoziţia şi prepararea Acţiunea Mod de utilizare 

Antidotul 
universal 

Cărbune activate-2p, oxid de 
magneziu (calcinat)-1p,tanin-1p; se 
iau 10g şi se adaugă până la 1.000 
ml apă călduţă, amestecându-se 
bine. 

În intoxicaţii cu: metale 
grele, alcaloizi, acizi, 
arseniaţi şi heteroizi. 

Sub formă de breuvaj sau cu 
sonda;500-1000 ml la A.M.;100-200 
ml la A.m.; 10-20 ml la a.m.; cu 
evacuarea stomacului prin spălături 
sau vomitive 

Cărbune 
activat 

Cărbune activat 10g în amestec cu o 
soluţie 3% de sulfat de sodiu în apă. 

În intoxicaţii cu: alcaloizi, 
toxice diverse. 

Oral: 1000-2000 la A.M.;200-500 la 
A.m.; 100-2000 la a.m. cu 
evacuarea stomacului în termen de 
o oră. 

Apă 
albuminată 

8 albuşuri de ou în amestec cu 1000 
ml apă (albuminaţi) 

În intoxicaţii cu: sărurile 
metalelor grele, acizi, 
baze. 

Oral: 3000-4000 ml la A.M., 800-
1000 ml A.m., 200-500 ml a.m. cu 
evacuarea stomacului prin spălături 

Lapte 
Se foloseşte numai degresat 
(acţionează prin albuminele 
conţinute) 

În intoxicaţii cu: sărurile 
metalelor grele, acizi, 
baze. 

Oral,indiferent de cantitate cu 
evacuarea stomacului prin spălături. 

Apă saponată Se dizolvă 7.5 g săpun în 1000ml 
apă (precipită) 

În intoxicaţii cu: sărurile 
metalelor grele, în special 
în intoxicaţiile acute cu 
sulfat de cupru, acizi. 

La fel ca la apa albuminată cu 
evacuarea stomacului prin spălături. 

Taninul Se dizolvă 10g acid tanic la 1000 ml 
apă (precipită) 

În intoxicaţii cu: sărurile 
metalelor grele, alcaloizi 
(cu excepţia morfinei) şi 
heteroizi. 

Oral: 
1000-2000 ml A.M. 
300-500 ml A.m. 
50-150 ml a.m. 

Oxidul de 
magneziu 

Se suspendă 30-50 g oxid de 
magneziu la 1000 ml apă. Se agită 
bine înainte de utilizare 
(neutralizează, precipită). 

În intoxicaţii cu: arseniţi, 
arseniaţi. 

Oral: 
2000-3000 ml A.M. 
500-1000 ml A.m. 
150-200 ml a.m. 

Soluţia 
apoasă de iod 

iodurat (sol. 
Lugöl) 

Iodură de potasiu 1.0 g 
Iod metalic 0.5 g 
Apă până la 100+ ml (precipită) 

În intoxicaţii cu:alcaloizi 

Oral: 
500-1000 ml A.M. 
100-200 ml A.m. 
50-100 ml a.m. 
Cu evacuarea stomacului prin 
spălături. 

Soluţia de 
acid picric 

Acid picric 1.0 g 
Apă până la 1000 ml. 

În intoxicaţii cu:alcaloizi 

Oral: foarte amar. 
Se evacuează imediat prin spălături 
stomacale, substanţa fiind extrem 
de toxică. 

Antidot pt. 
sărurile 

metalelor 
grele 

Într-un recipient se dizolvă sulfat 
feros 15.0 g în 100 ml apă. Într-un alt 
recipient se prepară suspensia 
forrmată din 40 g oxid de magneziu 
şi 20 g cărbune activat. Cele două 
preparate se vor amesteca în 
momentul utilizării. 

În intoxicaţii cu: sărurile 
metalelor grele. 

Oral : cu evacuarea stomacului prin 
spălături 
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Rezumat 
 

Asocierea hipertiroidismului cu boala renală cronică este frecvent observată la pisicile bătrâne făcând 
protocolul terapeutic anti-tiroidian dificil atunci când bolile concurente sunt prezente. Terapia reversibilă 
cu medicamente de tipul metimazolului este recomandată atunci când afecțiunea renală sau alte afecțiuni 
sunt suspectate. Acest caz urmărește evoluția unei pisici cu hipertiroidism a cărei protocol terapeutic 
suferă modificări repetate datorate afecțiunilor concurente dobândite. Insuficieța renală și diabetul zaharat 
sunt afecțiuni întâlnite frecvent la animalele bătrâne putând cauza sau fiind cauzate de hipertiroidism.  
 

Abstract 
 

The association between hyperthyroidism and chronic kidney disease is often seen in geriatric cats making 
the therapeutic protocol of hyperthyroidism more difficult. A reversible therapy with methimazole like drugs 
is recommended when assessing the gravity of renal failure or other affection influenced by thyroid 
hormones. Chronic kidney disease and diabetes mellitus are common conditions knowns as co-existing 
affections in older cats that may be caused or cause hyperthyroidism. This case follows the evolution of a 
hyperthyroid cat whose therapeutic protocol undergoes repeated changes due to the presence of co-
existing affections.  

 
Introducere 
 

Hipertiroidismul și diabetul zaharat felin 
sunt considerate cele mai comune afecțiuni 
întâlnite la pisicile domestice fiind întâlnită la 1 
din 300, respectiv 1 din 400 de pisici. 
Hipertiroidismul este rezultatul sintezei și 
secreției excesive de hormoni tiroidieni de către 
glanda tiroidă (26).  

Diabetul zaharat este o afecțiune 
caracterizată prin alterarea metabolismului 
hidraților de carbon manifestată prin 
hiperglicemie cronică și este rezultatul secreției 
sau utilizării defectuase a insulinei de către 
țesuturile țintă sau consecința rezistenței 
insulinice dobândite (11, 21, 30).  

Analog tipului 2 de diabet, diabetul zaharat 
felin (FDM) este prezent la 80-95% din totalul 
de pisici afectate și este caracterizat prin 
rezistență insulinică și funcție defectuoasă la 
nivelul celule β (25).  

Frecvent, o asociere între hipertiroidism și 
boala renală cronică (CKD) a fost observată, 
însă deoarece incidența CKD a crescut la 5,8%, 
aceste afecțiuni sunt considerate „boli ale 
bătrâneții” iar prezența lor concomitentă este de 
așteptat (19).  

Simptomatologia comună a acestor entități 
(polidipsie, poliurie, pierderi musculare, slăbire 
asociată cu polifagie) pun în dificultate stabilirea 
diagnosticului și a protocolului terapeutic (25, 
31).  
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Atunci când prezența CKD este 
suspectată, recomandarea unei terapii 
temporare cu metimazol este de preferat 
deoarece rezoluția hipertiroidismului poate 
agrava o afecțiune renală preexistentă.  

În literatura de specialitate a fost relatat 
faptul că 40% din pisicile cu hipertiroidism au 
dezvoltat azotemie după ce starea de 
eutiroidism a fost atinsă (32). 

Acest caz descrie existența a trei entități 
patologice diferite cu simptomatologie similară, 
ceea ce necesită dezvoltarea și adaptarea unui 
protocol terapeutic care să asigure stabilitatea 
metabolică și calitatea vieții. 
 

1. Prezentarea cazului 
 

O pisică în vârstă de 9 ani din Rasa 
Europeană, a fost adusă la consultație 
deoarece proprietarul a relatat un 
comportament atipic pentru vârsta acesteia 
manifestat prin poliurie, polidipsie, 
hiperexcitabilitate, scădere în greutate în ciuda 
apetitului normal.  

La examenul clinic s-a constatat stare de 
cahexie, facies abătut, tahicardie și șoc cardiac 
puternic (Figura 1).  

 

 

 
 

Figura 1. Pisica examinată, facies abătut, cahexie, 
blană mată 

 

2. Metodologie 
 

În vederea stabilirii unui diagnostic definitiv, 
s-a optat pentru recoltarea unor probe de sânge 
destinate analizelor de laborator.  

Recoltarea probelor de sânge a fost 
realizată în microtainere (500 µL) și utilizate 
pentru analize biochimice și hormonale.  

După recoltare, probele de sânge au fost 
menținute la temperatura camerei timp de 30 de 
minute pentru a favoriza formarea coagulilor.  

Centrifugarea probelor de sânge a fost 
realizată la 6000 rpm timp de 3 minute, iar serul 
obținut a fost utilizat la testarea biochimică a 
următorilor parametri:  

 

• fructozamina (FR),  
• creatinina (CREA),  
• ureea (BUN), Cystatin  
• C (sCysC) și  
• tiroxina totală (tT4). 

 
Testarea parametrului sCysC a fost 

efectuată la un laborator veterinar privat.  
Pe perioada de monitorizare, pisica a fost 

adusă la cabinet de 12 ori, timp în care s-a 
efectuat reevaluarea parametrilor luați în 
considerare precum și examenul fizic.  

Examenele de laborator ale parametrilor: 
FR, CREA, BUN, GLU și tT4 s-au făcut folosind 
metodologia anterior descrisă.  

Analizele biochimice au fost efectuate 
utilizând analizatorul automat Fujifilm DRI-
CHEM NX500i (Figura 2) și un analizator 

1a 

1b 

1c 
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automat EUROLyser solo pentru dozare 
tiroxinei totale (Figura 3). 

Analizatorul biochimic a utilizat kit-uri de uz 
veterinar pentru următorii parametrii: TP, ALP, 
GPT/ALT, GLU, CRE și BUN.  

Dozarea tiroxinei s-a realizat cu 
analizatorul automat EUROLyser solo utilizând 
Kit-ul T4 Vet bazat pe tehnica imunoenzimatică. 

 

 
 

Figura 2. Aparat de biochimie Fujifilm  
DRI-CHEM NRX500i  

 

 
 

Figura 3. Analizator automat Eurolyser solo 
 

Protocolul terapeutic a fost realizat 
utilizând următoarele produse comerciale: 

 
• Felimazole (metimazole) sub formă de 

tablete de 1,25 mg, 2,5 mg și 5 mg 
(Figura 4). 

• Caninsulin 10 ml, 40 UI / ml (Figura 5). 

 
 

Figura 4. Felimazole sub formă de tablete 
 

 
 

Figura 4. Caninsulin 10 mL, 40 UI / mL 
 

3. Rezultate 
 

Prin coroborarea datelor anamnetice, a 
simptomatologiei și a rezultatelor de laborator, 
pisica a fost diagnosticată cu hipertiroidism 
recomandându-se înițierea tratamentul cu 
metimazol în doză de 5 mg, divizată în două 
administrări, dimineața și seara.  

Pe perioada de monitorizare doar anumiți 
parametrii au fost luați în considerare, iar pe 
baza valorilor serice ale glucozei (71 - 148 mg / 
dL), creatininei CREA (<1,6 mg / dL), ureei BUN 
(30-68 mg / dL), fructozaminei FR (<340 µmol / 
L) și tiroxinei (limite, 1-4 µg / dL) protocolul 
terapeutic a suferit modificări (Tabelul 1). 

Diagnosticul de hipertiroidism s-a bazat pe 
semnele clinice de poliurie, polidipsie, polifagie 
asociată cu scăderea în greutate precum și 
nivel ridicat de tiroxină totală (8,9 µg / dL).  

Rezultatele analizelor de laborator au 
arătat o creștere a concentrației serice (2,4 mg 
/ L) ale Cystatin C (normal, <1,0 mg / L) însă cu 
valori normale ale creatininei (CREA 1.25 mg / 
dL) și ureei (BUN 62,4 mg / dL). Pe baza 
acestor rezultate a fost recomandată 
administrarea unei diete renale pentru a proteja 
funcția renală. 

La cea de-a doua vizită, valorile sCysC (1,3 
mg / L) și ale tT4 (4,4 µg / dL) au fost reduse, 
iar cele ale FR (547.7 µmol / L) și BUN (80,4 mg 
/ dL) au depășit limitele de referință.  
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Pe baza acestor valori, doza totală de 
Felimazole a fost crescută de la 5 mg la 7,5 mg 
/ zi, doză divizată în două administrări (5 mg / 
2,5 mg). După numai o lună de tratament, 
valorile tiroxinei (1,6 µg / dL) au scăzut 
semnificativ încadrându-se în limitele valorilor 
de referință.  

Concentrația serică a FR (571,6 µmol / L) 
nu a prezentat îmbunătățiri, depășind în 
continuare pragul superior, iar din cauza 
valorilor crescute ale glucozei (17,4 mmol / L) 
pisica a fost diagnosticată cu diabet zaharat 
introducându-se în protocolul terapeutic, alături 
de metimazol și Caninsulin.  

Doza de Caninsulin recomandată a fost de 
3 UI / zi divizată în două administrări. În ceea ce 
privește funcția renală, concentrația serică a 
CREA (1,47 mg / dL) și BUN (68,4 mg / dL) s-
au redus comparativ cu valorile obținute la vizita 
anterioară.  

Tabel 1. 
Doza de Felimazole recomandată  

în funcție de valoarea tT4 
 

Recontrol T4t 
µg/dL 

Felimazole 
Doza / zi 

Diagnostic 8,9 2 x 2,5 mg 
R. I 4,4 1 x 5 mg dimineața 

1 x 2,5 mg seara 
R. II 1,6 1 x 5 dimineața 

1 x 2,5 seara 
R. III 4,6 2 x 5 mg 
R. IV 0,9 1 x 5 mg/zi, 1 săptămână 

2 x 2,5 mg, 1 săptămână 
1 x 1,25 mg  

R. V 21,8 1 x 2,5 dimineața 
1 x 1,25 mg seara 

R. VI 11,4 2 x 2.5 mg 
R. XII 9,4 2,5 mg dimineața  

2,5 + 1,25 mg seara 
R. XIII 6,1 2,5 mg dimineața 

5 mg seara 
R. IX 7,27 2 x 5 mg 
R. X 2,19 2 x 2,5 mg 
R. XI 15,74 1 x 2,5 mg dimineața 

1x 5 mg seara 
R. XII 27,88 1 x 2,5 mg dimineața 

1x 5 mg seara 
 
Șase săptămâni mai târziu, doza de 

metimazol a fost modificată, administrându-se 5 
mg de două ori pe zi deoarece concentrația 
serică a tT4 (4,6 µg / dL) a depășit pragul 
superior. Concentrațiile FR (462 µmol / L) și 
GLU (15,9 mmol / L) nu au prezentat 
îmbunătățiri, astfel că doza de Caninsulin a fost 
mărită la 2,0 UI de două ori pe zi.  

La recontrol, după trei luni, valorile tT4 (0,9 
µg / dL) au scăzut semnificativ însă  valorile FR 
(460 µmol / L), GLU (12,7 mmol / L), CREA (2,0 
mg / dL) și BUN (77,0 mg / dL) au depășit în 
continuare pragul superior. Din cauza riscului 
de a dezvolta hipotiroidism, doza de metimazol 
a fost modificată. Inițial, doza a constat în 
administrarea unei singure tablete de 5 mg pe 
zi timp de o săptămână continuându-se în 
următoarea săptămână cu aceași doză, însă 
divizată la două administrări.  

În următoarele două săptămâni, doza a fost 
redusă la 1,25 mg în administrare unică. 
Datorită reducerii dozei de metimazol, 
reevaluarea funcției tiroidiene a relatat o 
creștere semnificativă a valorilor de tT4 (21.8 µg 
/ dL), dar cu o îmbunătățire a valorilor GLU (3,2 
mmol / L), CREA (1,3 mg / dL) și BUN (57,2 mg 
/ dL).  

Consecutiv, doza de metimazol a fost 
crescută la 3,75 mg divizată în două 
administrări, dimineața (2,5 mg) și seara (1,25 
mg). Două luni mai târziu, valorile tT4 (11,4 µg / 
dL) nu s-au încadrat în limitele normale astfel că 
doza de metimazol a fost crescută la 2,5 mg de 
două ori pe zi. Doza de metimazol s-a mărit la 
6,25 mg divizat în 2,5 mg (dimineața) și 3,75 mg 
(seara) după patru luni de tratament deoarece 
valoarea tT4 (9,4 µg / dL) nu a prezentat 
îmbunătățiri. Trei luni mai târziu, valoarea tT4 
(6,1 µg / dL) nu s-a stabilizat.  

Doza de Felimazole recomandată a fost de 
7,5 mg, doză ce ulterior a dus la creșterea 
valorilor serice a CREA (1,9 mg / dL).  

Deoarece funcția tiroidiană (tT4, 7,27 
µg/dL) nu a prezentat îmbunătățiri, doza de 
metimazol a fost crescută la 5 mg de două ori 
pe zi. După nouă luni de tratament, semnele 
clinice de poliurie/polidipsie s-au accentuat, iar 
reevaluarea funcției renale și tiroidiene a relatat 
o creștere semnificativă a CREA (2,9 mg / dL), 
însă cu valori normale ale BUN (58,6 mg / dL) 
și tT4 (2,19 µg / dL).  

Datorită riscului de agravare a CKD, doza 
de metimazol a fost scăzută la 2,5 mg de două 
ori pe zi. Îmbunătățirea valorilor serice ale 
CREA (1,1 mg / dL) și BUN (36,5 mg / dL) au 
avut ca și consecință înrăutățirea funcției 
tiroidiene (tT4: 15,74 µg / dL).  

Recomandarea a fost administrarea unei 
tablete de 2,5 mg de Felimazole dimineața și o 
tabletă de 5 mg seara. Reevaluarea 
fructozaminei a relevat o concentrație crescută 
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a FR (422,0 µmol / L), iar doza de Caninsulin 
recomandată a fost de 3 UI de două ori pe zi. 
Din păcate, la următoarea evaluare a fost 
observată înrăutățirea tuturor parametrilor. 
CREA (2,3 mg / dL), FR (424,8 µmol / L) și tT4 
(27,88 µg / dL) au depășit cu mult pragul 
superior de referință, cu menținerea valorilor 
BUN (38,3 mg / dL) în limitele normale. Datorită 
efectului direct al hormonilor tiroidieni asupra 
funcției renale doza de metimazol nu a fost 
modificată, însă protocolul terapeutic s-a 
modificat prin creșterea dozei de Caninsulin la 
4 IU de două ori pe zi. 
 

4. Discuții 
 

Hormonii tiroidieni joacă un rol important în 
buna dezvoltare și funcționare a sistemului 
renal și vice-versa. În hipertiroidism, funcția 
renală suferă modificări hemodinamice, 
glomerulare și tubulare cu rol important atunci 
când mai multe boli concurente sunt suspectate 
(17). 

Poliuria, polidipsia și scăderea în greutate 
în ciuda unui apetit normal reprezintă semne 
clinice comune observate în hipertiroidism și 
boală renală cronică (28). 

Datorită legăturii dintre hipertiroidism și 
CKD, un diagnostic diferențial a fost realizat pe 
baza rezultatelor de laborator ale tT4, sCyst C, 
CREA și BUN. Deoarece glucoza sangvină și 
valorile fructozaminei nu au fost evaluate la 
prima vizită nu putem spune cu certitudine dacă 
diabetul zaharat este o afecțiune concurentă 
sau dobândită pe parcursul tratamentului 
antitiroidian.  

O asociere între aceste patologii este 
considerată a fi rară, dar prezența CKD și a 
hipertiroidismului contribuie la dezvoltarea 
diabetului zaharat insulino-dependent, 
crescând rata morbidității la 73 % (3,25). 

Cu scopul de a asigura buna funcționare a 
sistemului renal, diagnosticul de CKD în stare 
incipientă a fost pus mai devreme utilizând ca 
marker al funcției renale valorile serice ale 
proteinei Cystatin C, fără a lua în considerare 
concentrația serică a CREA, parametru 
considerat de autori ca fiind instabil, deoarece 
concentrația acesteia suferă modificări sub 
acțiunea catabolică a hormonilor tiroidieni 
asupra musculaturii scheletice (29, 33). 

Proteina Cystatin C serică este utilizată 
pentru estimarea ratei de filtrare glomerulară 

(GFR) înainte de degradarea funcției renale, 
fiind astfel considerată un parametru superior 
creatininei, a cărei valori se modifică după ce 
75% din funcția renală a fost alterată (2, 7, 23).  

Deși valorile sCysC cresc semnificativ fața 
de valorile creatininei la pisicile cu CKD și chiar 
dacă este utilizată cu succes în medicina 
umană, unii autori nu consideră sCysC un 
parametru sigur pentru stadializarea CKD sau 
consideră că rezultate mai bune sunt obținute 
atunci când ambii parametrii, sCysC și CREA, 
sunt luați în considerare (14, 18).  

Modificarea valorilor  sCysC consecutiv 
alterării funcției tiroidiane a fost observată, 
reducându-se în hipotiroidism, dar crescând în 
hyperthyroidism (10, 12). 

În cazul nostru, concentrația sCysC a fost 
considerată un marker pentru dezvoltarea CKD, 
o decizie favorabilă deoarece pisica a dezvoltat 
CKD odată cu restaurarea funcției tiroidiene. 
Utilizarea parametrilor CREA și sCysC ca 
markeri în stadializarea CKD  este 
controversată. Un proces invers a fost observat 
după inițierea tratamentilui anti-tiroidian 
concluzionându-se că atât producția sCysC cât 
și concentrația plasmatică a CREA și sCysC 
sunt influențate de efectul hormonilor tiroidieni 
asupra metabolismului renal tubular, ceea ce 
face ca valorile sCysC să fie la fel de 
inconstante ca cele ale CREA (6). 

Rezultate similare au fost observate și în 
cazul nostru, valorile sCysC au scăzut după 
inițierea tratamentului antitiroidian.  

Normalizarea funcției tiroidiene cu 
reducerea GFR a avut ca rezultat creșterea 
ureei serice dar cu menținerea concentrației 
serice a CREA în limita de referință. Protocolul 
terapeutic inițial a constat în administrarea 
zilnică a unei tablete de 5 mg de Felimazole 
(metimazol), doză divizată în două administrări 
egale, dimineața și seara.  

Metimazol este considerat medicametul 
antitiroidian numărul 1 în tratarea 
hipertiroidismului felin datorită ușurinței sale de 
procurare și de administrare în majoritatea 
cazurilor (26).  

De-alungul terapiei, doza de metimazol 
administrată în acest caz a prezentat 
numeroase modificări în funcție de rezultatele 
obținute la examinarea funcției renale și 
tiroidiene. Odată cu începerea tratamentului, o 
legătură puternică a fost observată între funcția 
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renală și cea tiroidiană deoarece valorile serice 
ale tT4, CREA și BUN au suferit modificări.  

Valorile fiziologice renale obținute în 
hipertiroidism sunt datorate efectului hormonilor 
tiroidieni prin creșterea GFR însă odată cu 
restaurarea funcției tiroidiene, efectul negativ 
asupra funcției renale scade, cu urmări negative 
asupra parametrilor renali, CREA și BUN (1, 17, 
27, 34).  

Un exemplu clar a putut fi observat când 
tT4 (0,9 µg/dL; 2,19 µg / dL) a înregistrat cele 
mai reduse valori având ca efect creșterea 
CREA serice (2,0 mg / dL; 2,9 mg / dL). 
Înrăutățirea funcției renale, cu apariția stării 
azotemice este observată frecvent în cazurile 
de hipotiroidism iatrogen datorită reducerii 
semnificative a GFR (34).  

Atunci când doza de metimazol este 
redusă, are loc normalizarea parametrilor renali 
(CREA: 1,3 mg / dL, BUN: 57,2 mg / dL) cu 
effect negativ asupra funcției tiroidiene (tT4: 
21,8 µg / dL). Pe baza acestor observații putem 
menționa faptul că suspectarea unei afecțiuni 
renale la începutul tratamentului a fost corectă, 
deoarece incidența CKD este crescută la 
pisicile cu hipertiroidism. Chiar dacă, prezența 
CKD nu este detectată, este cunoscut faptul că 
hiperfuncția tiroidiană contribuie la dezvoltarea 
sau progresia CKD prin creșterea presiunii 
sistemice sangvine favorizând hiperfiltrarea 
glomerulară și apariția glomerulosclerozei (5, 
17, 19).  

Din păcate, în cazul nostru, efectele 
hormonilor tiroidieni asupra funției renale s-au 
permanetizat, deoarece în ciuda administrării 
unei doze reduse de metimazol, CREA (2,3 
mg/dL) și tT4 (27,88 µg / dL) au înregistrat 
alterări semnificative. Atât hipertiroidismul cât și 
CKD sunt considerați factori favorizanți în 
dobândirea rezistenței insulinice prin creșterea  
producției și secreției de insulină în insulele 
pancreatice făcând dificilă evaluarea funcției 
pancreatice pe baza concentrațiilor serice ale 
glucozei și fructozaminei (24).  

Reducerea timpului de înjumătățire al 
insulinei datorită ratei de degradare accentuată, 
dar și creșterea absorbției intestinale a glucozei 
mediate de hormonii tiroidieni sunt de 
asemenea responsabile de starea 
hiperglicemică întâlnită în hipertiroidism (15).  

Concentrația serică a fructozaminei este 
mai redusă la pisicile cu hipertiroidism 
comparativ cu cele eutiroide și este considerat 

a fi rezultatul unei creșteri cantitative de 
proteine deoarece odată cu inițierea tratamentul 
antitiroidian o creștere a concentrației serice a 
FR a fost observată (22).  

O corelație importantă a fost observată 
între valorile FR și cele ale T4, T3 sau chiar 
TSH, valorile reduse ale FR au fost considerate 
un indicator util al funcției metabolice în 
hipertiroidismul uman (4).  

Totuși, FR serică nu este considerată un 
parametru precis atunci când se dorește 
stabilirea unui diagnostic diferențial între 
hipertiroidism și diabet zaharat sau  între 
hipertiroidism și hiperglicemia indusă de stres.  

S-au observat valori semnificativ mai mari 
ale FR la pisicile cu diabet zaharat aflate sau nu 
sub tratament, modificări ce nu au fost prezente 
la pisicile cu hiperglicemie indusă de stres (9).  

Contrar, în cazul nostru, concentrația 
serică a FR  a fost semnificativ crescută cu o 
valoare medie de 481,21 µmol/L ce nu a 
răspuns la nici o doză de insulină. În final doza 
de insulină a fost crescută la 4 UI de două ori pe 
zi. De asemenea, a fost recomandată 
modificarea tipului de insulină utilizat în terapie, 
deoarece utilizarea insulinei cu acțiune mai 
lungă este considerată o alternativă bună atunci 
când nu se mai obțin rezultate bune cu insulină 
cu acțiune medie, chiar dacă este 
administrează de două ori pe zi (20).  

Luând în considerare faptul că pisica a avut 
atât hipertiroidism cât și insuficiență renală, 
dobândirea rezistenței la insulină precum și 
administrarea defectuoasă a insulinei de către 
proprietar ar trebui luate în considerare. 
Remisia diabetului zaharat este favorizată de o 
dietă bogată în proteine dar slabă în 
carbohidrați (16). În cazul nostru, datorită 
riscului de a dobândi CKD pe parcursul terapiei 
cu metimazol, pisica a fost hrănită cu o dietă 
renală bogată în carbohidrați și slabă din punct 
de vedere proteic, făcând remisia diabetului 
dificilă, poate chiar agravând rezistența la 
insulină. 
 

5. Concluzii 
 

Stabilirea diagnosticului și a protocolului 
terapeutic în hipertiroidism este dificil atunci 
când simptomatologia prezentată este comună 
mai multor afecțiuni. Frecvent, insuficiența 
renală este mascată, iar atunci când este 
asociată cu diabet zaharat sau hipertiroidism, 
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prognosticul este rezervat, iar calitatea vieții 
este discutabilă.  

Acest caz a investigat efectele hormonilor 
tiroidieni asupra funcției renale după inițierea 
tratamentului cu metimazol la o pisică cu 
hipertiroidism și s-a observat o corelație 
evidentă între concentrația serică a tT4 și 
funcția renală după ce starea de eutiroidism a 
fost atinsă. Atunci când avem de-a face cu 
multiple entități patologice tratamentul principal 
trebuie să urmărească afecțiunea ce pune în 
pericol viața pacientului, dar și stabilizarea 
afecțiunilor concurente. Inițial, principalul 
obiectiv a fost restaurarea eutiroidismului și 
menținerea CKD în stadiul pre-azotemic. Din 
păcate, stabilizarea funcției tiroidiene a 
determinat înrăutățierea funcției renale punând 
viața pacientului în pericol.  

În ceea ce privește concentrația serică a 
fructozaminei, aceasta nu a influențat 
tratamentul administrat dar în același timp, 
administrarea insulinei nu a avut nici un efect 
semnificativ asupra concentrației sale serice. 
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Rezumat  
 

S-au luat în studiu 8 câini, mețiși, cu vârste cuprinse între 1 și 8 ani, de la care s-au recoltat probe de sânge 
pentru determinarea serotoninei în patru moment diferite. Primul moment în care s-a recoltat sângele a fost 
considerat momentul zero (M0), la interval de cinci minute după montarea branulei. În momentul 1 (M1), s-
au recoltat probe, după ce câinelui i s-a indus o stare de bine, de plăcere, moment realizat fie prin faptul că 
proprietarul s-a jucat cu câinele sau că i s-a oferit recompensa preferată. Momentul 2 (M2) a fost momentul 
în care câinele a fost pus într-o situaţie de agitare devenind irascibil până la agresiv, în funcţie de 
temperamentul acestuia. În ultimul moment (M3), câinele a fost lăsat să se liniştească după care s-a recoltat 
o nouă probă de sânge.În urma analizei rezultatelor obținute, se poate spune faptul că a existat o corelație 
pozitivă între postura câinelui și modificările valorilor serotoninei, în funcție de gradul de implicare al 
fiecărui individ în parte.  
 

Abstract 
 

The study was carried out on 8 mixt-breed dogs, ages 1-8 years old, which we took blood samples from in 
order to determine the serotonin content at four differnet moments. The first moment of blood sampling 
was registered as moment zero (M0), five minutes after fitting the cannula. At moment 1 (M1), samples were 
collected, then the dog experienced a state of well-being, either because the owner played with it, or 
because it was offered its favourite treat. Moment 2 (M2) was the moment when the dog experienced a state 
of anxiety becoming irritable and even aggressive, depending on its temper. At the last moment (M3), the 
dog was left to calm down and then a blood semple was collected. After analyzing the results obtained, it 
can be said that there was a positive correlation between the dog's posture and changes in serotonin 
values, depending on the individual's involvement. 

 
Introducere 

 
Statisticile arată, că în lume, mai mult de un 

milion de oameni sunt muscaţi anual de câine, 
iar acestea reprezintă circa 1% din cazurile de 
urgenţe medicale, dar se estimează, că acest 
număr reprezintă doar jumătate din totalul 
evenimentelor de acest gen, restul nefiind 
raportate.  

Din aceleaşi statistici reiese că jumatate 
din victime sunt copii sub 10 ani (Leon și col., 
2008).  

Chiar dacă majoritatea rănilor provocate de 
muşcături sunt minore, nu înseamnă că 
fenomenul trebuie ignorat sau minimalizat. 

Comportamentul agresiv al câinilor are un 
impact negativ asupra sănătăţii şi siguranţei 
publice, numărul de persoane muşcate fiind în 
creştere, dar şi asupra bunăstării animalelor, 
agresivitatea reprezentând cauza cea mai 
frecvent întâlnită a abandonului şi a eutanasiei. 

Dacă se face referire la agresivitate, se 
poate afirma faptul că unele rase sunt 
predispuse la manifestarea acestui 
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comportament, faţă de alte rase considerate 
neagresive (Overall, 1997).  

Factorii epigenetici pot fi de asemenea 
implicaţi în diferenţele neurofiziologice ale 
nivelului serotoninei din cadrul aceleaşi specii.  

Factorii de mediu, personalitatea 
proprietarului, educaţia pe care a primit-o 
câinele, sunt de asemenea, factori care 
influenţează în mod direct formarea 
personalităţii la fiecare individ într-un mod 
diferit. În literatura de specialitate unii autori au 
relatat asemănări comportamentale dintre 
stăpân şi comportamentul agresiv al câinilor 
(Peachey, 1993).  

Agresivitatea poate avea la bază o cauză 
fiziopatologică (Beaver, B.V. 1999), de aceea 
este necesară excluderea acestora, înainte de 
a fi pus un diagnostic comportamental.  

Cele mai comune forme de agresivitate 
includ dominanţa, frica şi agresivitatea 
intraspecifică.  

Un protocol, pentru diagnosticul corect al 
agresivităţii canine, trebuie să includă: 
determinarea scopului sau a ţintei pentru care 
s-a manifestat agresivitatea, contextul în care a 
apărut precum şi postura corporală a câinelui 
înainte, în timpul şi după manifestarea 
comportamentului agresiv (Houpt, K.A.1998). 

La specia canină, între serotonină şi 
agresivitate au fost observate corelaţii, Reisner 
și col. (1996), au constatat faptul că indivizii 
care manifestau agresivitate dominantă, aveau 
valori crescute ale serotoninei.  

Într-un alt studiu, lotul de câini care 
manifestau agresivitate faţă de stăpân, 
prezentau valori crescute ale serotoninei, faţă 
de câinii care nu aveau asemenea 
comportamente (Cakiroglu și col. 2007, Rosado 
și col, 2009).  

Administrarea medicamentelor care cresc 
valorile serotoninei reduc agresivitatea (Leon și 
col. 2008), iar dietele care au un conţinut redus 
de triptofan, aminoacid care este precursor al 
serotoninei, duc la intensificarea agresivităţii 
(Young și col. 1991). 

În alte studii s-a evidenţiat rolul sistemului 
serotonergic în declanşarea comportamentului 
agresiv prin modificările apărute, la nivelul 
receptorilor serotoninei din diferite arii cerebrale 
(Peremans și col., 2003) cât şi în aderarea 

serotoninei de trombocite (Rosado şi col., 
2009), la câinii agresivi faţă de câinii din lotul 
martor. 

Amat şi col., (2013), au studiat câinii din 
rasa English cocker spaniels cu scopul de a se 
stabili dacă este mai agresivă decât câinii din 
alte rase, pornind de la faptul că au fost 
determinate valorilor mai scăzute ale 
serotoninei, la câinii din această rasă.  

Toţi câinii incluşi în studiu au fost 
diagnosticaţi cu agresivitate afectivă, valorile 
medii ale serotoninei, la rasa English cocker 
spaniels, au fost de 318,6 ng / mL faţă de 
valorile medii 852,77 ng / mL, de la celelalte 
rase de câini, diferenţa a fost semnificativă (P< 
0,05).  

Într-un alt studiu Leon şi Rosado (2010) au 
comparat diferite metode de determinare a 
serotoninei periferice şi s-au realizat corelaţii 
între sistemul serotonergic şi agresivitatea 
canină.  

Valorile serotoninei, la câinii agresivi au 
fost mai scăzute decât valorile obţinute de la 
câini neagresivi, ceea ce sugerează o corelaţie 
inversă între sistemul serotonergic şi 
agresivitate.  

Câinii agresivi prezentau valori mai scăzute 
ale serotoninei faţă de câinii neagresivi (278,5 
ng / mL vs 387,4 ng / mL, P <0,01).  

Nivelul cel mai scăzut al serotoninei s-a 
determinat la câinii care manifestau agresivitate 
defensivă (Rosado şi col 2012). 

Pentru o abordare inovatoare de diagnostic 
şi tratament, este necesară înţelegerea 
mecanismelor biologice ale agresivităţii la 
câine.  

Sistemul serotonergic şi axa hipotalamo-
hipofizo-suprarenală (HPA) sunt considerate a 
juca un rol important în controlul agresiunii. 

În creierul mamiferelor, triptofanul este 
precursorul serotoninei (5-hidroxitriptamină) şi 
are rol de modulator în procesarea 
informaţională neuronală.  

Triptofanul este considerat ca fiind cel 
care controlează mai multe tipuri de 
comportament: agresivitatea, impulsivitatea, 
selectarea hranei, stimulare, comportament 
sexual şi reacţia la durere, mai mult decât atât, 
serotonina este implicată şi în controlul 
exprimării emoţiilor (Sainio și col., 1996).  
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Serotonina se obţine, în organism, prin 
hidroxilarea şi decarboxilarea triptofanului, iar 
decarboxilarea directă a tritpofanului duce la 
triptamină.  

Triptamina este prezentă şi în creier, dar 
în cantitate mult mai mică şi cu rol în modularea 
acţiuni serotoninei asupra neuronilor (Sainio și 
col., 1996). 
 

1. Materiale și Metode 
 

1.1. Animalele 
 

În experimentul de faţă au fost incluşi opt 
câini, şi anumne: doi ciobăneşti germani, un 
metis de ciobănesc german, trei metişi de 
ciobănesc mioritic şi doi metişi de talie medie 
spre mare.  

La fiecare câine i s-a montat o branulă, în 
vena cefalică şi s-au recoltat probe de sânge în 
patru momente diferite, cu scopul de a urmări 
fluctuaţiile valorilor serotoninei.  

Probele de sânge au fost recoltate în 
vacutainere fără anticoagulant. 

Primul moment în care s-a recoltat sângele 
a fost considerat momentul zero (M0), la interval 
de cinci minute după montarea branulei.  

În momentul 1 (M1), s-au recoltat probe, 
după ce câinelui i s-a indus o stare de bine, de 
plăcere, moment realizat fie prin faptul că 
proprietarul s-a jucat cu câinele sau că i s-a 
oferit recompensa preferată. 

Momentul 2 (M2) a fost momentul în care 
câinele a fost pus într-o situaţie de agitare 
devenind irascibil până la agresiv, în funcţie de 
temperamentul acestuia. 

În ultimul moment (M3), câinele a fost lăsat 
să se liniştească după care s-a recoltat o nouă 
probă de sânge. În momentul recoltării sângelui 
fiecare câine a fost filmat şi fotografiat, pentru a 
se putea corobora comportamentul de moment 
cu datele furnizate de către proprietar, având 
astfel o situaţie completă a indivizilor luaţi în 
studiu. 

 
1.2. Pregătirea probelor 

 
Probele de sânge au fost depozitate la 

temperatura camerei timp de două ore, după 

care s-au centrifugat la 3500 rotaţii / minut, timp 
de cinci minute.  

Serul exprimat s-a colectat cu ajutorul 
pipetelor Pasteur şi s-au depozitat în pipete 
Eppendorf la congelator, la -40°C, până în ziua 
determinării serotoninei. 

Determinarea serotoninei serice s-a 
realizat cu aparatul Mikro Win 2010, Version 5, 
kitul folosit a fost Serotonin ELISA Enzyme 
Immunoassay for the Quantitative 
Determination of Serotonin in Serum, Plasma 
and Urine, de la firma DLD Diagnostika 
Hamburg, Germany.  

Determinările au fost efectuate în 
Complexul de laboratoare Horea Cernescu din 
cadrul USAMVB Timişoara, Facultatea de 
Medicină Veterinară. 
 

2. Rezultate și discuţii 
 

În urma realizării experimentului, la fiecare 
individ s-au determinat variaţiile serotoninei în 
momente diferite şi acestea s-au coroborat cu 
comportamentul câinilor. 

 
Subiectul 1 

 
Metis de ciobănesc mioritic, mascul, în vârstă 
de 4 ani, folosit ca şi câine de pază la o fermă 
de vaci. 

 

 
 
Câinele a fost liniştit în momentul în care i 

s-a montat branula, nu a prezentat semne de 
discomfort, s-a recoltat prima probă de sânge, 
ceea a reprezentat M0, sau moment de 
referinţă. 
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• în M0, valoarea serotoninei a fost 
113,55 ng / mL. 

• M 1 a reprezentat etapa în care 
proprietarul s-a jucat cu câinele, postura 
câinelui a fost relaxată, iar valoarea serotoninei 
a fost 162,71 ng / mL. 

• În momentul doi (M2), care a 
reprezentat etapa în care animalul a devenit 
agresiv, valoarea serotoninei a fost 149,19 ng / 
mL, iar 

• M 3, după ce animalul s-a liniştit, 
valoarea serotoninei a scăzut la 95,10 ng / mL 
(figura 1). 

Pentru a vedea gradul de implicare al 
individului, am exprimat dinamica valorilor în 
procente, astfel pentru câinele 1 în M0, când 
valoarea serotoninei a fost 113.55 ng / mL, ceea 
ce am considerat 100%, în M1 s-a ajuns la 
143,29 %, în M2, la 131,38 %, iar în M3, la 83,73 
%.  

Analizând aceste valori putem constata că 
în momentul în care proprietarul a reuşit să facă 
ceva ce era pe placul câinelui, gradul său de 
implicare a fost cel mai mare, ajungându-se la 
143,29 %, iar pe măsură ce s-a instalat 
discomfortul, începutul manifestării agresivităţii 
s-a constatat o scădere a implicării, pentru ca în 
final să se ajungă sub valorile iniţiale (tabelul 1). 
 
Subiectul 2 
 
A fost un metis de ciobănesc german, mascul, 
cu vârsta de un an, câine de pază.  
 

 

 

În momentul în care i s-a montat branula 
acesta a fost liniştit, nu a prezentat semne de 
discomfort, valoarea serotoninei în M0 a fost 
236,18 ng / mL.  

În următorul moment (M1) proprietarul a 
interacţionat cu câinele într-un mod energic, cu 
toate acestea câinele nu a reacţionat, el a 
manifestat supunere, dar valoarea serotoninei 
ajungând la 255,86 ng / mL.  

Continuând activitatea, chiar brutal, 
animalul nu manifestă semne de agresivitate, 
discomfortul acestuia a crescut vizibil, valoarea 
serotoninei fiind 404,30 ng / mL (figura 1). 

Analizând situaţia la acest exemplar, 
putem spune că o dată cu creșterea stării de 
discomfort creat de atitudinea proprietarului, s-
a realizat și o creştere a implicării de la 108,33% 
ajungând la 171,18%.  

Putem pune asemenea valori pe poziţia pe 
care o ocupă acest animal în fermă (un loc 
izolat), iar interacționarea cu proprietarul este 
una rară (tabelul 1).  
 
Subiectul 3 
 
Metis de ciobănesc carpatin, mascul, având 
vârsta de 3 ani, un câine agresiv care îşi apără 
teritoriul. 
 

 
 

S-a opus operaţiunii de montare a branulei, 
a fost necesară o contenţie fermă din partea 
proprietarului.  

• În M0 valoarea serotoninei a fost 281,93 
ng/mL.  
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• În M1, când proprietarul a interacţionat 
cu câinele, serotonina a avut valoarea 
257,57 ng/mL.  

• Momentul agresivităţii câinelui a fost 
provocat de o persoană pe care câinele 
nu o agrează, valoarea serotoninei fiind 
115,52 ng / mL.  

• La M3 valoarea serotoninei a mai 
crescut ajungând la 336,52 ng/mL 
(figura1). 

Analizând valorile obţinute de câinele 3, am 
contatat că prezenţa activă a proprietarului a 
dus la scăderea valori serotoninei la 91,35 %, 
ca momentul în care câinile a fost în contact cu 
persoana pe care nu o agrează, valoarea 
serotoninei să scadă la 40,97, iar ulterior să 
ajungă la 119,36 % (tabelul 1).  

 
Subiectul 4 
 
Metis de ciobănesc carpatin, vârsta 4 ani, 
femelă, un câine de pază.  

 

 
 

Momentul montării branulei a fost dificil, 
câinele prezentând semne de anxietate şi 
discomfort, valoarea serotoninei la momentul 
zero a fost 128,60 ng / mL, pentru ca ulterior la 
M1 să crească la valoarea 183,32 ng / mL.  

La momentul agresivităţii, manifestat prin 
lătrat şi deplasări de-a lungul gardului, când 
trecea o persoană pe stradă, valoarea 
serotoninei a crescut la 253,76 ng / mL (figura 
1). 

La câinele 4 în primul moment serotonina 
avea valoarea 128,60 ng / mL, în M1 142,55 %, 
în momentul agresivităţii implicarea a crescut la 
197,32 % (tabelul 1). 

 
Subiectul 5 
 
Metis ciobănesc mioritic, 5 ani, femelă, 

prezintă agresivitate teritorială.  
În M0 valoarea serotoniei a fost 583,02 ng 

/ mL, în momentul agresivităţii serotonina a 
ajuns la 298,17 ng / mL (figura 1). 

 

 
 

Câinele 5 era un individ folosit pentru pază, 
în momentul de referinţă când s-a recoltat prima 
probă de sânge, acesta era agresiv, valoarea 
serotoninei era 583,02 ng/mL, în M2 gradul de 
implicare a fost 51,14% (tabel 1). 

 
Subiectul 6 

 
Ciobănesc german, (Tesa) femelă, cu vârsta de 
3 ani.  
 

 
 

Valoarea serotoninei în M0 a fost 188,74 
ng / mL.  

În următorul moment, când proprietarul s-a 
jucat cu ea, serotonina a scăzut la 149,74 
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ng/mL, după care, în momentul agresivităţi 
valoarea a ajuns la 111,73 ng / mL, în M3, 
valoarea a crescut la 257,14 ng / mL (figura 1). 

Analizând datele s-a constatat că în M0 
serotonina era 188,74 ng / mL, în M1 79,33 %, 
M2 a scăzut la 59,19%, în ultima etapă 
crescând la 136,24% (tabelul 1). 
 
Subiectul 7 
 
O femelă de ciobănesc german (Foxy) cu vârsta 
de 6 ani 
 

 
 

Valorile serotoninei au fost: în momentul 
zero 261,93 ng / mL, în M1, valoarea a fost 
145,05 ng / mL, şi în M2 181,64 ng / mL (figura 

1). La acest exemplar exprimarea în procente 
arată că în M1 implicarea a fost de 55,37 %, 
urmând ca aceasta să crească la 69,34 % 
(etapa agresivităţii) (tabel 1). 

 

Subiectul 8 
 

Metis, (Dixi), mascul, cu vârsta de 4 ani.  
 

 
 

În urma recoltării şi analizării probelor de 
sânge s-au obţinut următoarele valori ale 
serotoninei: M0 429,30 ng / mL, M1 107,91, în 
momentul agresivităţii (M3) serotonina a 
crescut la 167,50 ng / mL (fig.1).  

Exprimată în procente situaţia este 
următoarea: în M1 implicarea a fost 25,13%, 
pentru ca în momentul agresivităţii (M3)să se 
ajungă la 39,01% (tabel 1). 
 

 
 

Figura 1. Valori ale serotoninei la grupul câinilor cu proprietar 
 

Luat pe ansamblu, analiza statistică (media, 
deviaţia standard şi coeficientul de variabilitate) 
au rezultat următoarele: 
• în M0, care a reprezentat un moment de 

referinţă pentru fiecare individ, media a fost 

277,91, deviaţia standard 158,24 iar 
coeficientul de variabilitate 56,94.  

• Acest coeficient fiind mai mare de 30%, ne 
permitem să concluzionăm faptul că avem 
de-a face cu o variabilitate mare, ceea ce o 
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putem explica prin faptul că fiecare individ 
a reacţionat diferit la manopera de 
contenţinare şi recoltare a sângelui.  

• în M 1 media a fost 180,31, deviaţia standard 
56,88 şi coeficientul de variabilitate 
31,55 %,  

• în M 2, media a fost 182,50, deviaţia 
standard 69,87, coeficientul de variabilitate 
38,28 %,  

• în M 3, media a fost 273,27, deviaţia 
standard 133,13, coeficientul de 
variabilitate 48,72 %.  
Comparând mediile celor patru etape de 

lucru putem observa că raportându-ne la M0, 
media a fost de 277,91 ng / mL, în M1 media a 
scăzut la 180,31ng / mL, în M2 când câinii au 
manifestat agresivitate, media fost 182,50 
ng/mL, iar în M3, când au fost liniştiţi de 
proprietar, media a crescut la 273,27 ng / mL 
(tabelul 1, figura 1).  
 

Tabelul 1. 
Rezultate valori serotonină şi gradul de implicare al individului 

 

Subiect 
Momentul 

M0 
(100%) 

M1 
(bucuros) 

M2 
(agresiv) 

M3 
(liniştit de proprietar) 

1 113.55 162,71 (143,29%) 149.19 (131,38%) 95.10 (83,75%) 
2 236,18 255.86 (108,33%) -- 404.30 (171,18%) 
3 281.93 257.57 (91,35%) 115.52 (40,97%) 336.52 (119,36%) 
4 128.60 183.32 (142,55%) 253.76 (197,32%) -- 
5 583.02 -- 298.17 (51,14%) -- 
6 188.74 149.74 (79,33%) 111.73 (59,19%) 257.14 (136,24%) 
7 261.93 145.05 (55,37%) 181.64 (69,34%) -- 
8 429.30 107.91 (25,13%) 167.50 (39,01%) -- 

 
4. Concluzii 

 
• Mediile la cele patru etape luate în studiu au 

fost M0 277,91 ng/mL; M1 180,31ng/mL; M2 
când câinii au manifestat agresivitate, 
182,50 ng/mL, iar în M3, când au fost liniştiţi 
de proprietar, crescut la 273,27 ng/mL. 

• Câinii la care valorile serotoninei au oscilat 
semnificativ în cele patru momente, sunt 
indivizi anxioși, care, ca urmare a unui 
discomfort temporar, și-au schimbat 
comportamentul în paralel cu valoarea 
serotoninei. 

• Valorile cele mai mari ale serotoninei au fost 
obținute la trei dintre câini: C2 (în momentul 
de agresivitate, 404,3 ng / mL), C5 (câine 
agresiv, 583,02 ng / mL), C8 (un câine 
anxios, 429,30 ng / mL). 

• Câinele 2, fiind un animal tânăr, 1 an, putem 
spune faptul că datorită lipsei de experiență 
nu știe cum să își gestioneze stările 
emoționale, în momentul în care proprietarul 
a încercat să îl enerveze, acesta nu și-a 

manifestat discomfortul, dar valoarea 
serotoninei a crescut semnificativ. 

• Valoarea cea mai ridicată a serotoninei s-a 
determinat la C5, un câine adult, de 5 ani, 
care manifestă agresivitate față de 
persoanele străine, din acest motiv și 
recoltarea probelor de sânge s-a realizat cu 
dificultate. 

• Câinele 8, un individ anxios, în vârstă de 4 
ani, pe toată durata experimentului a fost 
timid și reținut, manifestă agresivitate 
teritorială. 
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Rezumat 
 
Dictiocauloza oilor este cunoscută sub denumireade „bronhopneumonie verminoasă, o geohelmintoză 
sezonieră, cosmopolită, produsă de specia Dictyocaulus filaria, care parazitează în trahee și bifurcația 
marilor bronhii la oi și capre. Clinic se caracterizează prin sindrom respirator grav, obstrucție bronșică,  
bronșită, slăbire, diminuarea producțiilor și morbiditate ridicată, iar morfopatologic, prin leziuni de 
traheobronșită, focare de bronhopneumonie cronică.  
 

Abstract 
 
Dicticocytosis of sheep is known as verminous bronchopneumonia,cosmopolitan geohelminthosis 
produced by Dictyocaulus filaria, which parasites in the trachea and the bifurcation of the large bronchi in 
sheep and goats. Clinically, it is characterized by severe respiratory syndrome, bronchial obstruction, 
bronchitis, slimming, decreased production and morbidity, and morphopathologically, by traheobronchitis 
lesions, chronic bronchopneumonia. 
 

Introducere 
 

Dictiocauloza se manifestă clinic atunci 
când viermii au ajuns în stadiul de adult în 
aparatul respirator.  

Tineretul speciilor amintite este cel mai 
afectat şi prezintă jetaj abundent (le curge 
nasul), tuse, respiraţie accelerată, mai ales 
dimineaţa, la schimbări bruşte de temperatură 
sau în urma eforturilor.  

Animalele afectate nu au poftă de 
mâncare, slăbesc foarte mult, iar la viţei pot să 
apară asfixii şi chiar moartea în timpul accesului 
de tuse. Uneori, la 2-3 zile de la contaminare, 
apare şi o fază clinică digestivă, manifestată 
prin diaree urât mirositoare şi sete accentuată. 

Diagnosticul se suspicionează pe baza 
semnelor clinice, coroborate cu aspectele 
epizootologice: izbucnirea îmbolnăvirilor cu 
caracter enzootic în sezoanele de vară, în anii 
ploioşi cu manifestări grave mai ales la tineret, 

întreţinut pe păşuni umede sau în adăposturi 
neigienice, cu umezeală.  

Diagnosticul diferenţial trebuie să se facă 
faţă de alte afecţiuni pulmonare sau digestive cu 
alte cauze. Diagnosticul animalelor în viaţă se 
confirmă prin examen parazitologic, iar în cazul 
celor decedate prin examen necropsic. 

 

Scop 
Cercetările efectuate au avut ca scop 

stabilirea diagnosticului de Dictiocauloză pe 
baza leziunilor macroscopice şi examenului 
histopatologic. 

 
1. Materiale şi metode 

 
Cercetările au fost efectuate  în perioada  

mai 2016 – iunie 2016 prin necropsierea a 4 
cadavre ovine, cu vârste cuprinse între 3-4 luni, 
rasa Merinos provenite din gospodăria 
populaţiei, 35 ovine cu semne clinice respiratorii 
de boala,dintr-un efectiv de 180 capete.  
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Necropsia s-a efectuat prin tehnica 
specifică mamiferelor. Suspiciunea de 
Dictiocauloză a apărut  cănd la necropsie în 
urma secţionării  bronhiilor mari şi în bronhiole 
s-au constată cantităţi crescute de mucus 
albicios, spumos, în care au fost prezenţi 
paraziţii adulţi, sub formă de ghemuri. In 
bronhiile mijlocii paraziţii au fost foarte 
numeroşi, unde unde au format ghemuri ce au 
obstruat lumenul conductelor acestora. Au fost 
prelevate probe din pulmon în vederea 
efectuârii examenului histopatologic. 

Probele au fost fixate în alcool timp de 24 
de ore. Probele fixate au fost trecute în bateria 
de deshidratare, formate din alcool în 
concentraţii crescânde, de la 70° până la alcool 
absolut. în fiecare baie, din cele cinci, probele au 
fost ţinute două ore, după care s-a îndepărtat 
alcoolul prin introducere în benzen pentru 
clarificarea secţiunii, apoi s-a făcut includerea în 
baia de parafină la termostat la 56 °C.  

Prin parafinare s-au obţinut blocuri ce 
conţineau probe (fragmente) de organe cu 
leziuni, care au fost secţionate la microtom, la 
şase micrometri.  

Secţiunile obţinute au fost fixate pe lame 
bine degresate cu ajutorul albuminei Meyer. 
Secţiunile lipite pe lame au fost colorate prin 
metoda HEA.  

Colorarea secţiunilor histopatologice s-a 
realizat în următoarele etape: dizolvarea 
parafinei cu benzen; rehidratarea folosind 
alcooluri cu concentraţii descrescânde şi apă; 
trecerea lamelor prin băile cu coloranţi 
(hematoxilină, eozina, albastru de metil); 
îndepărtarea apei folosind alcooluri de 
concentraţii crescânde (alcool amilic 70-90°); 
asamblarea secţiunilor colorate între lamă şi 
lamelă.  

Tratament. La animalele cu semne clinice 
respiratorii s-a administrat Fenbendazol 10%, 
care este este un endoparaziticid din grupa 
benzimidazolicelor cu spectru larg de acțiune.  

Administrat pe cale orală se absoarbe rapid 
și difuzează în toate organele și țesuturile 
producând liza viermilor, indiferent de specia și 
categoria animalelor tratate, precum și de 
localizarea paraziților, fie la nivelul aparatului 
respirator sau a tubului digestive.  

Spectrul fenbendazolului poate fi 
considerat larg și cuprinde: trematodele, 
cestodele, nematodele, în toate formele de 
evoluție (ouă, larve, adulți). 

 
2. Rezultate şi discuţii 

 
In plămâni s-au observat focare de 

pneumonie lobare localizate în zona postero-
dorsală a lobilor diafragmatici, precum; şi leziuni 
atelectazice, situate sub nivelul normal al; 
suprafeţei organului, lipsite de elasticitate, 
albăstrui localizate pe marginea plămânilor (Fig. 
1). 

 

 
 

Figura 1. Bronhopneumonie verminoasă – 
Dictiocauloză ovină 

 
La secţionarea bronhiilor mari şi în 

bronhiole s-au constatat cantităţi crescute de 
mucus albicios, spumos, amestecat uneori cu 
puroi sau strii de sânge în care sunt prezenţi 
paraziţii adulţi, izolaţi sau sub formă de ghemuri. 
In bronhiile mijlocii paraziţii au fost numeroşi, 
sub formă de ghemuri care au obstrucţionat 
lumenul bronhiilor (Fig. 2). 

La examenul histopatologic s-au observat 
bronşite şi bronşiolitc catarale (catar şi paraziţi 
în lumen); descuamarea epiteliului bronhie; 
zone de atelectazie predominant peribronhice; 
focare de pneumonie interstiţială în careau fost 
prezenţi paraziţii în diferite stadii evolutive: ouă, 
larve, adulţi; hiperplazie fibromusculară a 
alveolelor; epitelizarea alveolară (pneumocitcle 
din plate devin cuboidale); hiperplazii limfoide 
peri-bronhice si perivasculare; emfizem 
pulmonar alveolar vicariant; îngroşarea septelor 
alveolare, fie traumatizarca acestora produsă 
de larvele în migraţie; calcificare distrofică.(Fig. 
3 și 4). 
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Figura 2. Bronhopneumonie verminoasă – aspect pe 
secţiune– Dictiocauloză ovină 

 

 
 
Figura 3. Bronhopneumonie verminoasă – aspect pe 

secţiune–aspect microscopic. hiperplazii 
limfohistiocitare peribronhice Dictiocauloză ovină 

 

 
 

Figura 4. Bronhopneumonie verminoasă – aspect 
microscopic, prezenţa de larve în bronhii, prezenţa de 

larve în alveole. Dictiocauloză ovină 
 
La animalele bolnave semnele clinice au 

dispărut dupa 3-4 zile de la administrarea 
tratamentului cu fenbendazol. 

3. Concluzii 
 
Dictiocauloza a fost diagnosticată la toate 

ovinele luate în studiu.  
• Macroscopic, în urma secţionării  

bronhiilor mari şi în bronhiole s-au 
constată cantităţi crescute de mucus 
albicios, spumos, în care au fost 
prezenţi paraziţii adulţi,  sub formă de 
ghemuri. In bronhiile mijlocii paraziţii au 
fost foarte numeroşi,  unde au format 
ghemuri care au obstruat lumenul 
conductelor acestora. 

• Microscopic s-au observat bronşite şi 
bronşiolite catarale (catar şi paraziţi în 
lumen). 

• În urma administrării fenbendazolului 
semnele clinice de boală au dispărut 
după câteva zile ceea ce dovedeşte 
eficacitatea medicamentului. 
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Rezumat 
 

Coccidioza este o boală parazitară intestinală ce afectează tineretul ovin şi caprin sub vârsta de un an, 
manifestată prin diaree însoţită frecvent de sângerări sau constipaţie şi slăbire, fiind produsă de specii de 
Eimeria.  frecventă în toate sistemele de exploatare, la mieii şi iezii întreţinuţi în colectivităţi mari. Pierderile, 
prin mortalitate, ajung de la 3% la 50%.  

 
Abstract 

 
Coccidiosis is an intestinal parasitic disease that affects sheep and goat young people under one year of 
age, manifested by diarrhea often accompanied by bleeding or constipation and weakness, being produced 
by Eimeria species. Frequent in all exploitation systems, in lambs and lambs kept in large communities. 
Losses, by mortality, range from 3% to 50%. 

 
Introducere 

 
Eimeriile sunt paraziți care, în stadiul 

vegetativ, se dezvoltă în tubul digestiv, iar 
oochisturile se dezvoltă în mediul extern, 
devenind astfel elementul infestant  

Boala debutează clinic după o incubație de 
10-21 zile cu manifestări clinice la miei. Boala 
este frecventă la tineretul de 1-4 luni, se 
manifestă prin diaree variabilă, uneori severă, 
care poate deveni hemoragică, murdărind 
posteriorul, sete pronunțată și tulburări în 
deplasare.  

Mieii prezintă diaree apoasă, de culoare 
galben-brună, cu mucus, urât mirositoare, ușor 
hemoragică. Aceștia prezintă tenesme şi 
gemete caracteristice, se deshidratează, 
slăbesc, sunt epuizaţi, iar moartea poate să 
cuprindă chiar și jumătate din efectiv.  

Diagnosticul se suspicionează pe baza 
semnelor clinice și epidemiologice, confirmarea 
făcându-se prin examenul microscopic al 
fecalelor sau examen histopatologic.  

Prognosticul este favorabil în infecții 
ușoare și în faza de debut a bolii, rezervat în 
fazele avansate de boală și la animalele 
întreținute necorespunzător. 

 
Scop 
Cercetările efectuate au avut ca scop 

stabilirea diagnosticului de Coccidioză pe baza 
semnelor clinice, leziunilor macroscopice  şi  
examenului histopatologic. 

 
1. Materiale şi metode 

 
Cercetările au fost efectuate în perioada 

aprilie 2016 – mai 2016 prin necropsierea a 7 
cadavre ovine, cu vârste cuprinse între 3 luni, 
rasa Merinos provenite din gospodăria 
populaţiei,  22 ovine cu semne clinice digestive 
de boala, dintr-un efectiv de 144 capete.  

Necropsia s-a efectuat prin tehnica 
specifică mamiferelor. Suspiciunea de 
coccidioză a apărut cănd mieii au prezintat 
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diaree apoasă, de culoare galben-brună, cu 
mucus, urât mirositoare.  

Mieii au prezentat tenesme şi gemete 
caracteristice, erau deshidrataţi slăbiţi, epuizaţi, 
iar în căteva cazuri s-a produs decesul.  

La necropsie s-a constatat prezenţa  
leziunilor de enterită catarală , şi enterită 
hipertrofică polipoasă. Au fost prelevate probe 
din intestine în vederea electuării examenului 
histopatologic. 

Probele au fost fixate în alcool timp de 24 
de ore. Probele fixate au fost trecute în bateria 
de deshidratare, formate din alcool în 
concentraţii crescânde, de la 70° până la alcool 
absolut. în fiecare baie, din cele cinci, probele au 
fost ţinute două ore, după care s-a îndepărtat 
alcoolul prin introducere în benzen pentru 
clarificarea secţiunii, apoi s-a făcut includerea în 
baia de parafină la termostat la 56 °C.  

Prin parafinare s-au obţinut blocuri ce 
conţineau probe (fragmente) de organe cu 
leziuni, care au fost secţionate la microtom, la 
şase micrometri.  

Secţiunile obţinute au fost fixate pe lame 
bine degresate cu ajutorul albuminei Meyer. 
Secţiunile lipite pe lame au fost colorate prin 
metoda HEA.  

Colorarea secţiunilor histopatologice s-a 
realizat în următoarele etape: dizolvarea 
parafinei cu benzen; rehidratarea folosind 
alcooluri cu concentraţii descrescânde şi apă; 
trecerea lamelor prin băile cu coloranţi 
(hematoxilină, eozina, albastru de metil); 
îndepărtarea apei folosind alcooluri de 
concentraţii crescânde (alcool amilic 70 - 90°); 
asamblarea secţiunilor colorate între lamă şi 
lamelă.  

Tratament. La mieii atât cu semne clinice 
cât şi la cei fără semne clinice de boala s-a 
administrat Amprolium 25%, care este un 
produs cu actiune eimeriocida (coccidiocida) in 
stadiul de schizont, prevenind aparitia 
merozoizilor.  

Amproliumul, prin competitie, inhiba 
tiamina (vitamina B1) necesara sistemului 
enzimatic din metabolismul hidratilor de carbon 
al coccidiilor. Produsul nu are actiune 
imunosupresiva, permitand dezvoltarea 
imunitatii. A fost administrat de asemenea 

Sulfadiarom, un produs care contine 
sulfadimidină sodică.  

Produsul este recomandat in tratamentul 
infectiilor cu agenti sulfamidosensibili la bovine 
adulte si tineret, porci, cabaline adulte si tineret, 
ovine, caprine, canide, pasari si iepuri.  

Sulfadiarom solutie injectabila este 
eficientă în tratamentul bronhopneumoniilor, 
infectii urinare, stafilococilor, streptococilor, 
colibacilozei, coccidiazei la pasari si animalele 
de renta. 
 

2. Rezultate şi discuţii 
 

În intestinul subţire s-a constatat prezenţa 
enteritei catarale la 5 cazuri (Fig. 1), iar la 2 
cazuri s-a constatat enterită catarală hiprtrofice 
cu prezenţa de formaţiuni polipoase (Fig. 2). 

 

 
 

Figura 1. Enterită catarală cronică – coccidioză ovină. 
 

 
 

Figura 2. Enterită catarală cronică hipertrofică – 
formaţiuni polipoase- coccidioză ovina 

 
La examenul histopatologic s-a observat 

prezenţa de oochişti în structurile intestinului, 
care au confirmat boala. (Fig. 3 și 4) 
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Figura 3. Coccidioză intestinală – examen 
histopatologic. Col. HEA x 20, coccidioză ovină 

 

 
 

Figura 4. Coccidioză intestinală – examen 
histopatologic. Col. HEA x 20, coccidioză ovină. 

 
La animalele cu semne clinice de boală 

semnele clinice au dispărut dupa 3-4 zile de la 
administrarea tratamentului 

 
3. Concluzii 

 
• Coccidioza a fost confirmată la toate 

animalele la care s-a efectuat examen 
histopatologic. 

• Macroscopic s-a constatat prezenţa enteritei 
catarale la 5 cazuri, şi prezenţa enteritei 
hipertrofice cu prezenţa de formaţiuni 
polipoase la 2 cazuri. 

• Microscopic s-a constatat prezenţa de 
oochisti în structurile intestinului. 

• La mieii cu semne clinice de boală prin 
administrarea de Amprolium 20% şi 
Sulfadiarom semnele clinice au dispărut, 
ceea ce dovedeşte eficacitatea 
tratamentului. 

Mulțumiri 
Cercetare efectuată în infrastructura proiectului: 
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, 
educaţie şi servicii în domeniile medicinei 
veterinare şi tehnologiilor inovative pentru RO 
05, cod SMIS-CSNR 2669. 
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Juvaenes alumni 
 

Romeo T. Cristina 
Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara 

 

In cele ce urmează doresc să prezint CV-ul domnișoarei Erieg Abdul Wahab Mohamed, o 
valoroasă absolventă a școlii de farmacologie veterinară de la Bagdad, Irak, actualmente 
doctorandă cu frecvență la Disciplina de Farmacologie de la FMV Timișoara. 

 
Curriculum 

vitae  
 

 

Informaţii 
personale 

Nume / Prenume Erieg Abdul Wahab Mohamed 
Adresa prezentă Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Regele Mihai I al României” din 

Timișoara, România, Calea Aradului 119, 300645, Timișoara, Romania. 

Adresă Irak Universitatea de technologie, Departmentul de stiinte aplicate, Biotehnologie, Baghdad / Irak 

Poziția prezentă Doctorand cu frecvență la disciplina Farmacologie și Farmacie Veterinară,  
USAMVB / FMV Timișoara, Calea Aradului 119, 300645, Timișoara, Romania 

Telefon Mobile: (+0040)721925003      (+00964)7901640498 

E-mail erieg_1980@yahoo.com 

Naţionalitate Irakiană 

Data naşterii 18.06.1980  

Sex Feminin 

Calificări 
academice 
anterioare 

2004 - B.Sc. Medicină Veterinară, Uuniversitatea din Baghdad, Baghdad, Irak. 
2007 - M.Sc. Medicină Veterinară, Farmacologie şi toxicologie, Universitatea din Baghdad. 
Titlul tezei: "Pre and postnatal effects of different doses of diclofenac sodium in adult and 

neonate female rats" 

Domeniul 
ocupaţional  

Educatie, farmacologie si technologia farmaceutică 

Calificări cheie /  
domenii de interes 

Farmacologie, technologia farmaceutica, toxicologie şi fiziologia animalelor 

Experienţa 
profesională 

2007 - prezent 

Evoluţia 
profesională  

perioada 

2007 - 2010 - assistant lecturer 
2010 - 2013 - lecturer 
2017 – prezent doctorand cu frecvență la disc. Farmacologie, FMV Timișoara 

Activitate didactică 
anterioară 

Tehnologie biofarmaceutică, antibiotice, farmacognozie şi biochimie clinică. 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Tehnologie,  
Departmentul de ştiinte aplicate, biotehnologie, Str. Sinaa, Baghdad, Irak. 

Lucrări 
publicate 

1. Serum gamma glutamyle transferase, alkaline phosphatase and amylase in type II 
diabetes mellitus. Journal of the college of basic education. 2009. 15 (59): 115-124. 

2. Investigation of antibacterial and antifungal activity of Anastatica hierochuntica. 
Journal of the college of basic education. 2009. 15 (60): 59-64. 

3. Investigation of antibacterial activity of Cardamom. Journal of the college of basic 
education. 2009. 15 (60):15-22. 

4. In vivo study of cherry stick effect on concentration of serum total cholesterol, 
triglyceride and total protein in white albino male mice.  Journal of the faculty of 
medicine Baghdad. 2010. 52 (3):340-343.  

5. Serum alkaline phosphatase and Gamma Glutamyl Transferase in different bone 
diseases. Journal of the college of basic education. 2010. 16 (61):19-26. 

6. Biological study of the effect of licorice roots extract on serum lipid profile, liver 
enzymes and kidney function tests in albino mice. African journal of Biotechnology. 
2011. 10(59):12702-12706.  

7. Serum Enzyme Activities in Human thyroid Diseases. Iraqi postgraduate medical 
journal the official journal of Iraqi board for medical specializations. 2011. 10 (4): 549-
554. 

8. Serum total sialic acid and enzymes levels in patients with asthma, abdominal 
bacterial infections and bone disorders. Engineering and technology journal.2013. 13 
(1): 93-106.  

9. Effect of Different Doses of Paracetamol on Liver Enzyme Activities in White Albino 
Male Mice. Engineering and technology journal. 2013. 31(7): 859-866.  

10. Biosynthesis, antimicrobial and cytotoxic effects of silver nanoparticals using 
rosmarinus officinalis extract. Digest journal of nanomaterials and biostructures. 
2013. 8 (1): 273-280. 

11. Dermatoglyphic study of pattern indensty index and Dankmijers in schizophrenia 
patients. Journal of the college of basic education. 2013. 19 (78):39-44. 

12. Biological effects of stick cherry, soybean seed and licorice root extracts on 
concentration of serum hormone levels in male mice. Journal of al-Nahrain University. 
2014. 17(4):18-26. 
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Aniversarea a 85 de ani de viață a Prof. Dr. Dr.H.C. Iustin Cosoroabă 
 

Celebrating 85 years of Prof. Dr. Dr.hc Justin Cosoroabă 
 

Prof. Dr. Gheorghe Dărăbuș 
Președinte Senat USAMVB Timișoara, Membru titular ASAS 

 
In data de 29 noiembrie 2017, prof. Dr. 

Dr.H.C. Iustin Cosoroabă a implinit vârsta de 
85 de ani. 

 

 

 
 

Cu această ocazie, colegii de la disciplina 
de Parazitologie și boli parazitare, pe care a 
slujit-o aproape 40 de ani, au organizat un work-
shop cu titlul ”Progresele parazitologiei în ultimii 
50 de ani”. La această sărbătoare au fost invitați 
să participe, pe lângă personalul disciplinei de 
Parazitologie și boli parazitare, colegi 
parazitologi de la Facultățile de Medicină 
Veterinară din țară, foști doctoranzi ai 
profesorului, alți foști doctoranzi în 
parazitologie, actuali doctoranzi, prieteni și 
membrii ai familiei. 

În prima parte acestui eveniment, a fost 
evocată personalitatea prof. Dr. Dr.H.C. Iustin 
Cosoroabă. În acest sens, prof. dr. Gheorghe 
Dărăbuș, titularul disciplinei de parazitologie de 
la F.M.V. Timișoara, în cuvântul său, s-a axat 
pe trei dintre caracteristicile personalității 
profesorului: calitatea de dascăl desăvârșit, 

creatorul de școală parazitologică și omul de 
știință. 

 

 
 

Prin erudiția sa, prof. Dr. Dr.H.C. Iustin 
Cosoroabă a reușit pe parcursul anilor să 
capteze atenția studenților, fiind unul din cei mai 
apreciați profesori. Prin doctoranzii pe care i-a 
format, creind o Școală de parazitologie la 
Timișoara, a contribuit la dezvoltarea 
învățământului și cercetării, discipolii săi 
afirmîndu-se pe plan didactic, științific și 
administrativ. 

 

 
 

Ca om de știință, o parte din rezultatele 
cercetării sale s-au materializat și într-un tratat 
de mare valoare: Parazitologie veterinară - 
Acarioze-Entomoze, cu peste 600 de pagini, cu 
aprecieri elogioase din partea unuia din cei mai 
mari parazitologi ai lumii, prof. Dr. Dr.H.C. 
Jacque Euzéby. Acesta spunea în prefața la 
acest tratat: “calitatea științifică este reală: 
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este suficient pentru a ne convinge de asta 

să luăm în considerare abundenta 

bibliografie care urmează fiecărui capitol din 

carte. ... Sunt foarte onorat și mândru de a 

putea să-mi exprim toate gândurile bune 

despre opera lui Iustin Cosoroabă, care 

onorează învățământul veterinar 

românesc...” O carte care face cinste 
parazitologiei românești, prin documentarea 
bibliografică excepțională completată cu 
rezultatele experienței personale, stilul elevat, 
fraza cursivă și clară. Este un tratat greu de 
egalat, cel puțin în literatura românească. 

A luat cuvântul, în continuare, prof. Dr. 
Vasile Cozma, titularul disciplinei de 
parazitologie de la F.M.V. Cluj-Napoca, care a 
apreciat personalitatea deosebită a 
profesorului, opera sa constituindu-se într-un 
imbold pentru Școala parazitologică clujeană.  

În alocuțiunea sa, prof. Dr. Vasile Cozma a 
arătat că F.M.V. Cluj-Napoca, în semn de 
prețuire pentru întreaga activitate și pentru 
contribuția la dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două facultăți surori, ia acordat titlul de Doctor 

Honoris Causa.  

Au luat cuvântul, de asemenea prof. Dr. 
Dr.H.C. Horia Cernescu, prof. Dr. Alexandru 
Stupariu, prof. Dr. Ioan Oprescu, prof. Dr. 
Romeo T. Cristina, Dr. Eugeniu Avram 
(DSVSA Satu-Mare) și alții care au evocat 
contribuția prof. Dr. Dr.H.C. Iustin Cosoroabă la 
dezvoltarea parazitologiei românești și a FMV 
Timișoara. 

În partea a doua a acestei aniversări a avut 
loc work shopul ”Progresele parazitologiei în 
ultimii 50 de ani” dedicat aniversării a 85 de 
ani de viață pentru prof. Dr. Dr.H.C. Iustin 
Cosoroabă. Au luat pe rând cuvântul: prof. Dr. 
Gheorghe Dărăbuș, prof. Dr. Vasile Cozma, 
prof. Dr. Călin Gherman, prof. Dr. Ioan 
Oprescu, prof. Dr. Sorin Morariu, prof. Dr. 
Romeo T. Cristina, șef lucr. Dr. Marius Ilie, 
șef lucr. Dr. Kalman Imre, asistent Dr. Mirela 
Imre, asistent Dr. Ionela Hotea.  

S-au făcut remarci cu privire la evoluția 
parazitologiei românești și mondiale, cu privire 
la dezvoltarea tehnicilor de diagnostic, 
schimbările în etiologia unor parazitoze, noi 
dezvoltări privind epidemiologia bolilor 
parazitare, epidemiologia moleculară, noi 
concepte privind controlul bolilor parazitare, 
inclusiv contribuția parazitologilor în 
dezvoltarea ”fermelor organice”.  

S-a concluzionat că Școala românescă de 
parazitologie a fost printre primele din țară care 
s-au aliniat cercetării europene și mondiale. 

Acest regal de știință parazitologică a adus 
o mare satisfacție atât sărbătoritului, prof. Dr. 
Dr.H.C. Iustin Cosoroabă, cât și tuturor 
participanților prin nivelul ridicat al discursului 
științific cât și prin participarea activă și 
profesională la discuții. A fost un exemplu cum 
poți să sărbătorești un om dedicat școlii și 
științei prin știință. 
La Mulți Ani Domnule Profesor! 
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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! 
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Rezumatul: obligatoriu în română şi engleză,  
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). 
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- dacă se face referire la un autor, care la rândul lui este 
citat de către alt autor: (Trif şi col. cit. de Oros, 2006)[..]. 
- 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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