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1. ELEMENTE ESENȚIALE DE FITOTERAPIE LA ANIMALE 

 
1.1. Etnobiologia – evoluţie 

 

Etnobiologia este studiul dinamicii istorice a relaţiilor dintre popoare, biotop şi mediu.  

Interacţiunile ˝oameni – biotop - mediu˝ au fost studiate de-a lungul timpului, în diferitele 

culturi, interdisciplinar, pentru a identifica răspunsuri valabile la cele două întrebări esențiale care 

definesc etnobiologia [3, 8, 14, 35, 113, 124, 149, 207]: 

1. ˝Cum şi în ce fel utilizează societatea umană natura? ˝ 

2. ˝Cum şi în ce fel vede societatea umană natura?˝ 

Începuturile (1400-1800) 

Naturaliştii au fost interesaţi de cunoaşterea biologiei locale încă de la începuturile secolului al 

XV-lea, de când europenii au început să exploreze lumea [35, 124, 148, 149]. 

Cunoştinţele biologice, locale, colectate, au adus informaţii semnificative pentru dezvoltarea 

ulterioară a biologiei moderne, fiind esențiale domeniului. În secolul al XVII-lea Georg Eberhard 

Rumphius beneficiind de cunoştiiţele biologiei locale, a realizat ˝Herbarium Amboinense˝, în care a 

prezentat peste 1200 de specii de plante din Indonesia. În secolul al XVIII-lea, Carl Linnaeus, 

bazându-se pe lucrarea lui Rumphius dar și ca urmare a corespondenței cu oameni din toată lumea, a 

realizat prima schemă de taxonomiere, care acum stă la baza cunoştiinţelor acumulate în ştiinţele 

biologice. În secolul al XIX-lea, Charles Darwin, ˝tatăl˝ teoriei evoluţionismului, în călătoria sa cu 

vasul Beagle a fost preocupat de acumularea cunoştinţelor noi în biologie și antropologie. 

Etapa I (1900-1940) 

Etnobiologia, ca știință distinctă, a apărut în secolul al XX-lea, ca rezultat al înregistrărilor 

realizate pînă atunci, despre oameni, sau alte culturi. Această ˝primă fază˝, din dezvoltarea 

etnobiologiei ca şi practică, a fost descrisă ca având un scop utilitar, deseori focalizându-se pe 

identificarea acelor plante, animale sau tehnologii ˝native˝, finalitatea fiind folosirea utilităţii și a 

valorii potenţiale, în cadrul sistemului economic dominant din vest [35, 124, 148, 149]. 

Etapa a-II-a (1950-1970)
  

Este esențială în dezvoltarea „etnobiologiei”, cercetătorii căutând să înţeleagă mecanismele 

prin care diferitele alte popoare „în sine” conceptualizează şi categorizează natura din jurul lor. Acestă 

a „două” fază, a fost marcată de numeroase evenimente cruciale. În anii ´50, în America de Nord, 

Harold Conklin prezintă pentru prima dată „Relaţia dintre cultura Hanunoo și lumea plantelor”. În 

anii ´60, în Marea Britanie, Claude Lévi - Strauss publică lucrarea „Savage Minds”, care legitimizează 

clasificarea biologică rurală „ca şi o veritabilă strădanie de cercetare interculturală”. În fine, în 

Franţa anilor ´70, André-Georges Haudricourt, publică ״Studii de nomenclatură lingvistică botanică 

unitară״, în timp ce Roger Porteres pune bazele biologiei economice [35, 124, 148, 149]. 

Etapa a-III-a (1980-2000) 
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La începutul secolului al XX-lea practicile etnobiologice, rezultatele obţinute, au avut impact 

semnificativ, influenţând domenii biologice, inclusiv ecologia ca știință [35, 148, 202]. Etnobiologia a 

ieşit de la locul său din cadrul practicii auxiliare, din umbra altor obiective de bază, pentru a apărea ca 

un întreg domeniu de anchetă şi de cercetare în sine. 

 

1.1.1. Aplicațiile etnobiologiei 
 

Toate societăţile umane folosesc sistemul biologic din lumea de relație, în care sunt situate, 

existând mari diferenţe de uz, apărute, datorită evoluției informaţiilor, tehnologiilor disponibile, 

precum şi datorită dezvoltării conceptului de cultură, de moralitate şi de durabilitate. Etnobiologii 

investighează ce forme de viaţă sunt folosite şi pentru ce scopuri, tehnicile speciale utilizate, motivele 

pentru care sunt făcute aceste alegeri, şi implicaţiile simbolice şi spirituale ale acestora [ 3, 8, 14, 35, 

113, 124, 149, 207]. Diferitele societăţi demarcă lumea vie în moduri diferite. Etnobiologii au încercat 

să înregistreze terminologia folosită în diferitele culturi pentru lucrurile vii, de la cei mai specifici 

termeni (denumiri analoage cu speciile din biologia Linneană) până la termeni generali (cum ar fi 

“arbore”, “plante” etc.). De asemenea, s-a încercat înţelegerea structurii globale şi ierarhizarea 

sistemului de clasificare [148, 166].  

 

1.1.2. Subdisciplinele etnobiologiei 
 

Etnobotanica 

Etnobotanica investighează relaţia dintre societăţile umane şi lumea plantelor, modul de 

utilizare al plantelor de către om (ca, alimente, tehnologie, medicină, dar şi în contextul ritual, adică, 

modul în care le vede şi le înţelege) şi rolul lor simbolic şi spiritual în cadrul culturii [147]. 

Etnozoologia 

Etnozoologia se concentrează asupra relaţiei dintre animale şi om, în toată istoria omenirii. Ea 

studiază practicile umane, cum ar fi: practici de vânătoare, pescuit şi de creştere a animalelor în spaţiu 

şi timp, precum şi perspectivele umane despre animale, cum ar fi locul lor în domeniile morale şi 

spirituale. 

Etnoecologia 

Etnoecologia se referă la o paradigmă de cercetare etnobiologică dominantă, care se 

focalizează în primul rând pe documentare, descriere şi înţelegere a modului de percepere al altor 

popoare, pe gestionare şi utilizare ca întreg [90, 144]. 

Discipline conexe 

Studiile şi lucrările din etnobiologie implică şi bazele de cercetare şi cercetători din discipline 

şi domenii ale cunoaşterii precum: arheologia, geografia, lingvistica, sistematica, biologia 

populaţiilor, ecologia, antropologia culturală, etnografia, nutriţia, conservarea şi dezvoltarea 

durabilă. 
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1.2. Fitoterapia 
 

1.2.1. Scurt istoric 
 

De-a lungul secolelor, civilizaţiile au folosit plantele în scopul vindecării. Cunoaşterea 

progresivă şi recunoaşterea valorii ecologice, au transformat aceste plante într-un solid suport al 

medicinei tradiţionale [3, 14, 35, 60, 148, 175, 197]. 

Primele scrieri despre plante sunt datate din vremea asirienilor, babilonienilor şi fenicienilor şi 

reprezintă o sinteză a cunoştintelor acelor vremuri despre proprietăţile curative ale plantelor. 

Începând cu anul 3000 î.Ch. și până în zilele noastre se cunosc numeroase referiri şi scrieri, 

printre care, faimosul papirus egiptean Ebers, scris în timpul Dinastiei a XVIII-a Thebas (1550 d.H.), 

ce descrie numeroase preparate medicinale pe bază de plante. 

Homer, în una din lucrările sale, laudă principiile curative ale plantelor din Egipt. Într-una din 

povestiri, prezintă cum Elena toarnă într-un bol un suc, pe care îl dă lui Telemac să îl bea, acesta fiind 

dezolat de amintirea tatalui său. Drogul este descris astfel încât se poate recunoaşte cu uşurinţă - sucul 

de mac, plantă din care este obţinut opiumul [8]. 

"Sedimentul de bere" era utilizat de doctorii egipteni în tratarea multor boli. Acest sediment era 

folosit ca modalitate de a amesteca plantele sub formă de pudră, care apoi trebuiau ingerate, pentru că 

flora egipteană era foarte bogată în plante aromatice şi medicinale.  

Şi nu a mai durat mult până când acest sediment egiptean a început să fie folosit ca drojdie de 

bere, în mod constant, pentru tratarea bolilor digestive şi ca depurativ. 

Prima atestare a unei farmacopee a fost datată la 2100 îCh. în Sumer (Farmacopeea de la 

Nippur, care a fost scrisă pe argilă arsă). 

În Japonia, prima farmacopee a apărut în jurul anului 900, în aceasta fiind descrise 1025 de 

produse provenite din surse chineze. În 1679 Pharmacopeia Japonica a ajuns la 70000 de pagini fiind 

considerată o adevărată enciclopedie a produselor naturale. 

Prima farmacopee arabă includea peste 200 de plante medicinale, multe utilizate şi astăzi.  

Primele farmacopei naţionale din Europa, au apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 

începutul secolului al XIX-lea: Confederaţia Helvetică (1775), Farmacopeea Batava (Ţările de Jos, 

1805), Franţa 1818, Italia (Torino, Sardinia, Siena, Veneţia, Parma, Florenţa, Ferrara, 1840-1882), 

Regatul Unit (1864), etc. În cazul monografiilor referitoare la produsele vegetale, numele plantei 

precede partea utilizată (ex. Ipecacuanhae radix = rădăcină de ipeca), după titlu urmând definirea 

produsului, care precizează partea plantei cu rol în terapie, modul de uscare, gradul de mărunţire, 

conţinutul în substanţe active şi un paragraf de „descriere”, care include caracterele macro şi 

microscopice ale produsului [35,38]. 
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În 1865 a avut loc Primul Congres Internaţional de Farmacologie, unde s-a iterat pentru prima 

oară necesitatea unei farmacopee unitare. După două eşecuri, în 1939 şi în 1946, a apărut lucrarea 

Pharmacopeea Internationalis, abia în 1952. În perioada 1968-1971 (completată anual cu suplimente) 

a apărut Farmacopeea Pieţei Comune. 

Prima Farmacopee Română a apărut în 1862, în perioada domnitorului A.I. Cuza, sub îngrijirea 

eruditului farmacist Constantin C. Hepites, fiind una din primele lucări de acest gen din răsăritul 

Europei. Din 1862 şi până în 1993 au apărut zece ediţii ale Farmacopeei Române, ediţia a XI-a fiind 

în lucru.  

Prima Farmacopee veterinară a apărut în 1977 şi a fost publicată în Marea Britanie, ca urmare 

a publicării în 1953, 1965 şi 1970 a British Veterinary Codex, la care s-au adăugat standardele de 

control şi calitate din British Pharmacopoeia din 1972. În S.U.A echivalentul farmacopeelor europene 

îl constituie United Stated National Formulary (U.S.P). 

Odată cu sosirea Imperiului Roman, s-au remarcat o serie de medici iluştrii, printre care Celso, 

Andromaco, Escribonito, Plinio, precum şi unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti în plante 

medicinale, Dioscorides. Medic şi chirurg în timpul domniei lui Nero (50-75) se spune că este 

fondatorul medicinei ca ştiinţă, şi cel mai bun dintre botanişti; începând din secolul al XVIII-lea, 

lucrările sale reprezentând bază pentru studiul Botanicii medicale. 

În 1498 a fost publicată prima ediţie a lucrării "Farmacopee şi Botanică", care a rămas până în 

prezent cea mai de preţ lucrare pentru medici, farmacişti ori vraci. 

Printre alte relatări inedite, se ştie că, de exemplu, Cleopatra folosea aloe pentru a-şi spori 

frumuseţea, iar astăzi, aloe se foloseşte ca tratament pentru arsurile suferite în urma radiaţiilor solare. 

Prima carte importantă despre proprietăţile medicale ale plantelor a fost "Despre știința 

medicală", în anul 50 d.H., şi este consultată chiar şi în zilele noastre. Mai târziu, în secolul al XI-lea, 

mânăstirile au preluat acestă ştiinţă, devenind experţi recunoscuți în botanică.  

Prepararea uleiurilor, siropurilor şi unguentelor din extracte de plante medicinale s-a făcut cu 

precădere pe toată perioada Evului Mediu, când s-a pus piatra de temelie a farmacopeei universale. 

În perioada renaşterii, alchimiştii, astrologii şi medicii cunoșteau plantele halucinogene şi chiar 

le foloseau.  

În lucrarea lui Giambattista Della Porta, scrisă în 1578, deja este descris modul de preparare şi 

administrare a drogurilor care pot stimula psihicul. 

În secolul al XVIII-lea, în Spania, se comercializau numeroase plante medicinale, ca remedii 

unice. La sfârşitul secolului XIX şi la începutul secolului XX, datorită dezvoltării ştiinţei, drogurile 

vegetale au început să fie izolate şi sintetizate în laborator, principiile active ale plantelor, luând avânt 

în medicina bazată pe sinteză, în detrimentul remediilor naturale. 

Medicamentele sintetice, deși foarte utile, au multe efecte negative, de aceea, adesea, sunt de 

preferat remediile naturiste, foarte bine tolerate, fără efecte secundare și uşor de administrat. 
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În ciuda secolelor de tradiţie, fitoterapia a evoluat greu şi şi-a dobândit prestigiul şi eficacitatea 

abia în ultimele decenii.  

Ca rezultat, în prezent, se cunosc mult mai bine proprietăţile medicinale ale plantelor, fiind 

descifrate secretele principiilor lor active şi, astfel, acţiunea lor, datorită informaţiilor acumulate 

despre potenţialul terapeutic al acestora [216, 222, 227, 234, 238, 239, 246, 262, 264, 325]. 

Actualmente fitoterapia cunoaște un reviriment, 25% din medicamentele cunoscute fiind de 

origine vegetală [3, 14, 35, 93, 102, 161, 196, 213, 221]. 

Eficacitatea tratării neplăcerilor provocate de boli, depinde de selectarea corespunzatoare a 

plantelor. Trebuie observat dacă planta este bolnavă, fără vitalitate sau dacă are paraziţi; trebuie 

verificat dacă sunt complete şi sănătoase organele plantei, precum şi dacă planta nu este nici matură, 

dar nici prea tânără [3, 14, 35, 103, 113, 124, 192]. 

Bineînţeles, pentru a culege o plantă sunt necesare o serie de cunoştinţe de bază asupra stării şi a 

organelor care prezintă interes. Culegerea trebuie făcută controlat, avându-se în vedere să nu se 

recolteze întreaga tufă, pentru a nu conduce la un dezechilibru ecologic. 

Primavara şi toamna sunt cele mai bune momente de recoltare a rădăcinilor plantelor.  

Primavara pentru că planta nu a înmugurit încă şi toate principiile active sunt localizate în 

rădăcină. Toamna, se întâmplă un proces similar, planta îşi încheie ciclul de creştere, înflorire şi 

reproducere, iar când se ofileşte, principiile active sunt concentrate în rădăcină. 

Alt aspect important îl reprezintă şi ora de recoltare.  

Este preferată dimineaţa, înainte de amiază şi întotdeauna în zile însorite.  

Dimineaţa, prea devreme, roua face ca umiditatea să fie prea mare, iar planta culeasă în acest 

moment va putrezi în timpul procesului de uscare. În plus, tot în acest moment, florile sunt într-o stare 

de letargie, iar principiile active nu sunt 100 %. 

În tabelul 1.1. sunt prezentate principalele plante cu utilzare cunoscută în fitoterapie. 

Tabelul 1.1.  
Încrengături de plante cu utilizare cunoscută în fitoterapie [14, 103, 192, 212]. 

 

Încrengatura 

Pterydophyta Gymnospermatophyta Angiospermatophyta 
 

Familia Lycopodiaceae 
Lycopodium clavatum (Brădişor, Pedicuţă) 
Familia Equisetaceae 
Equisetum arvense (Coada calului) 
Clasa Filicatae 
Familia Polypodiaceae (Aspidiaceae) 

Dryopteris Filix-mas (Feriga comună, Feriga masculă) 

Familia Hypolepidaceae 
Pteridium aquilinum (Feriga de câmp, Țolul lupului) 

 

Clasa Pinatae 

Familia Taxaceae 
Taxus baccata (Tisa) 

Familia Pinaceae 
Abies alba (Bradul argintiu) 

Picea abies (Molid, Bradul roşu) 

Pinus silvestris (Pin) 

Larix decidua (Zadă, Lariţă) 

Familia Cupressaceae 

Juniperus oxycedrus (Ienupăr) 
Thuia occidentalis (Tuia) 
Familia Ephedraceae 
Ephedra distachya (Cârcel) 

 

Clasa Dycotiledonatae 
Familia Lauraceae 
Cinnamomum camphora (Arborele de camfor) 
Familia Ranunculaceae 

Genul Anemone  
Anemone pulsatila (Dediţei) 

Anemone nemorosa (Floarea paştelui) 

Anemone ranunculoides (Păştiţă) 

Anemone silvestris (Oiţă) 
Genul Ranunculus 
Ranunculus sceleratus (Leuşteanul broaştei) 
Ranunculus repens (Piciorul cocoşului) 
Ranunculus acer (Floarea broştească) 
Ranunculus arvensis (Cornicel) 
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1.3. Plante cu eficacitate cunoscut

1.3.1. Afi

Face parte din familia Ericaceae

Alte denumiri populare: Afin de munte, Afin negru, Afene, Asine, Popu

Descriere. Subarbust stufos, ră

Frunzele sunt mici, ovale, de culoare verde

roşietice sau albe, roze, cu petale unite sub form

Fructele sunt bace rotunde, zemoase, de culoare albas

plăcut, dulce-acrişor. Înflorirea are loc în lunile mai

Răspândire. Arbustul creşte în regiuni montane pân

versanţi umbriţi şi umezi, prin păduri de conife

dealuri păduroase, formând tufărişuri compacte prin asociere cu meri

Drogul utilizat: Folium Myrtilli

Recoltare. Frunzele se culeg în tot timpul verii pân

rupându-se ramurile fără flori şi fructe. 

acrişor şi colorează apa în violet. Se transport

ramurile, în locuri bine aerisite sau artificial la 40ºC. Dup

strujire. 

Fructele se adună la maturitatea deplin

pieptene cu cuie şi se comercializeaz

temperaturi de 60-70ºC. Se ambaleaz

mucegăirea.  

Acţiune farmacodinamică şi utiliz

• antidiabetic, hipoglicemiant, diuretic;
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1.3. Plante cu eficacitate cunoscută și în bolile dermatologice 
 

1.3.1. Afinul (Vaccinium myrtillus L.) 
 

Ericaceae (fig.1.1.) 

Afin de munte, Afin negru, Afene, Asine, Popuşoare. 

 
Fig. 1.1. Afinul [269] 

 

Subarbust stufos, rămuros, cu tulpini verzi, costate, lungi de 30-60 cm. 

sunt mici, ovale, de culoare verde-deschis, crestate pe margini. Florile

ietice sau albe, roze, cu petale unite sub formă de clopoţel, dispuse câte 1-2 sub fiecare frunz

sunt bace rotunde, zemoase, de culoare albastră-brumărie cu suc violaceu. Au gust 

or. Înflorirea are loc în lunile mai-iunie [80, 195, 269].  

şte în regiuni montane până la altitudinea de 2.000 m, mai ales pe 

ăduri de conifere, tăieturi de pădure, pajişti montane, stânci sau pe 

ă şuri compacte prin asociere cu merişorul. 

Folium Myrtilli frunze şi Fructus Myrtilli fructe [269]. 

Frunzele se culeg în tot timpul verii până în toamnă, în lunile mai

şi fructe. Frunzele au gust uşor astringent, iar fructele au gust dulce

Se transportă înfoiate în coşuri şi se usucă la umbră, împreun

n locuri bine aerisite sau artificial la 40ºC. După uscare se separă prin scuturare sau 

 la maturitatea deplină (lunile iunie-septembrie), fie manual, fie cu un 

i se comercializează proaspete sau se usucă la soare, în etuve sau cuptoare

70ºC. Se ambalează la umiditatea de 20% şi se păstrează în locuri uscate, evitând 

şi utilizări terapeutice 

antidiabetic, hipoglicemiant, diuretic; 
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• antidiareic, antidizenteric, antiseptic intestinal, antihelmintic; 

• antiseptic urinar, dizolvant uric; 

• coronaro-dilatator; 

• ameliorare a acuităţii vizuale nocturne; 

• aperitive şi nutritive.  

Indicaţii specifice 

•  afecţiuni dermatologice: răni, arsuri, eczeme, cuperoză, ulceraţii trofice sângerânde. 

• afecţiuni ale tractului gastro-intestinal: diaree, dizenterie, enterocolite de fermentaţie şi 

putrefacţie, insuficienţă biliară, dispepsii, colon iritabil, hemoragii, parazitoze intestinale (oxiuroză), 

precipită proteinele florei patogene diminuând acţiunea substanţelor toxice şi iritante; 

• infecţii urinare, cistite, uremie, uretrită, calculoză renală; 

• afecţiuni cardiace: hipertensiune arterială, arteroscleroză cerebrală, sechele după infarct 

miocardic, tonic pentru vene şi capilare, reglarea microcirculaţiei sanguine, tensiune oculară; 

reumatism, gută, varice, picioare greoaie, arterite, flebite, rahitism; 

• stomatite, faringite, afte, candidoze, glaucom, retinopatie; 

• creşterea acuităţii vizuale în timpul nopţii la aviatori, şoferi, mineri, vatmani, mecanici de căi 

ferate, marinari; 

• diabet zaharat fără insulino-dependenţă. 

 
1.3.2 Aloe (Aloe vera L.) 

 
Face parte din familia Liliacee (fig. 1.2.) 

Alte denumiri populare: Planta nemuririi 

Răspândire şi descriere: Majoritatea botaniştilor au ajuns la un acord în ceea ce priveşte 

originea plantei aloe vera, şi anume climatul cald şi secetos al Africii. Totuşi, datorită faptului că 

planta se poate adapta foarte uşor, în zilele noastre poate fi găsită în aproape toate locurile cu climă 

caldă [228].  

 
Fig. 1.2. Aloe vera [270]. 
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Deşi Aloe vera este o plantă tropicală, rădăcina ei poate supravieţui şi la temperaturi de îngheţ, 

atâta timp cât rădăcina nu se distruge.  

Frunzele se pot distruge iar substanţele nutritive se pot pierde la temperaturi în jur de 4-5°C. 

Dimpotrivă, planta se dezvoltă foarte bine la temperaturi de 40°C.  

Poate supravieţui chiar la temperaturi mai mari şi, chiar poate depăşi perioade de secetă severă. 

Însă, se poate adapta şi în jungla umedă, atâta timp cât rădăcina nu stă în apă sau umezeală. În 

prezent, Aloe vera nu are o recunoaştere oficială în comunitatea medicală [195, 228].  

În ciuda unei lipse de promovare oficială, este una dintre cele mai răspândite plante pentru 

tratarea arsurilor şi contuziilor. Chiar dacă nu a câştigat înca încrederea deplină a lumii medicale, 

studii amanunţite se realizează în mod continuu.  

Aceste studii sunt mult mai serioase decât îşi închipuie mulţi, având multe implicaţii.  

De exemplu, sunt cercetări orientate spre folosirea acestei plante în tratamentul cancerului. 

Constituienţii plantei de aloe sunt derivaţi pornind de la frunză şi mai precis de la cele trei 

secţiuni principale: cuticula externă, constituită din celule vegetale periciclice, xilema şi floema, pe 

unde trece limfa şi are loc procesul de fotosinteză, stratul mucilaginos şi paranchimul intern, cu 

renumitul său gel. Cantităţile relative de substanţă care creează planta de aloe sunt destul de reduse şi 

reprezintă de fapt, 3% din fracţiunea solidă totală [195, 228].  

Acest lucru semnifică faptul că planta de aloe este constituită practic 97% din apă.  

Apa, nu este o substanţă oarecare, ci aceea aleasă de plantă pentru propria creştere şi necesitate. 

Cine cunoaşte principiile homeopatiei şi teza "memoriei apei" poate înţelege cît este de important 

rolul său, în aparenţă, o simplă substanţă, în sucul final produs.  

Mulţi cercetători susţin că asemenea efecte, sunt totuşi produse principale ale acţiunii sinergice 

a 80 de clase de compuşi diverşi şi mai bine de 200 de molecule active din punct de vedere biologic. 

Trebuie ştiut că multitudinea acestor principii e conţinută în gel şi că glicozele antrachinonice şi 

antracene, cum ar fi aloina, sunt conţinute sub protecţia cuticulară şi epidermică a frunzei, împreună 

cu cristalele de oxalat de calciu.  

O înlăturare manuală a coajei frunzei de aloe le garantează prezenţa, deşi redusă, în sucul finit. 

De fapt, xilemele, uşor vizibile în gel, conţin circa 30-40 mg la un litru de suc. Când planta de aloe 

este aplicată pe o arsură, pe o rană sau pe o iritaţie a pielii, o multitudine de substanţe se mişcă, în 

mod ordonat, niciodata la întâmplare, într-o unică şi bine definită direcţie [213]. 

Proprietaţile de anti-îmbătrânire 

Preţioasele oligoelemente prezente în sucul de aloe, manganul şi seleniul constituie enzimele 

superoxido-dismutaza şi glutation-peroxidiaza, cunoscute ca puternici agenţi antioxidanţi şi de anti-

îmbătrânire celulară.  

De fapt, celulele sunt mai puternice în combaterea efectelor negative datorate oxigenului şi 

amplului spectru de radiaţii cărora le suntem supuşi în fiecare zi.  
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Prolina, aminoacid neesenţial, este constituent al colagenului, care asigură o perfectă ţinută şi 

elasticitate a ţesuturilor epidermice. 

Alţi constituenţi activi, precum saponinele, favorizează descuamarea rapidă a pielii. Un corect 

aport vitaminic şi mineral, prezent în plantă stimulează buna irigare sanguină garantând aşadar, 

oxigenarea şi deci o rapidă expulzare a toxinelor.  

Astfel, pielea este curaţată, hidratată şi mai elastică, protejată împotriva radicalilor liberi şi a 

activităţii lor degenerative, producând un miraculos efect anti îmbătrânire.  

Proprietăţile antimicotice 

Această proprietate este dezvoltată de doi acizi organici conţinuţi în sucul de aloe: acidul 

cinamic şi cel crizofanic. Primul îşi produce opera germicidă acţionând împotriva ciupercilor, care 

intră în organismul nostru, atacându-le. Activitatea se datorează în special citotoxicităţii sale care se 

exprimă în mod coordonat, după protecţia citoplasmei, împotriva atacurilor patogene externe 

producând mai mulţi macrofagi şi întărind pereţii celulari [308].  

Acidul crizofanic, este un bun fungicid, depurativ, laxativ, diuretic şi stimulator al secreţiei 

biliare. Acest lucru se datorează structurii sale moleculare, în care e prezent un radical antrachinonic. 

Are loc o curăţire netă a reziduurilor toxice produse de către fungi.  

În cazul Candidei albicans din tractul intestinal, se recomandă asocierea acţiunii plantei de aloe 

cu un ulei esenţial de arbore de ceai. 

Proprietăţi antioxidante 

Sunt multe substanţele din interiorul sucului de aloe, care au efecte antioxidante şi combat 

radicalii liberi şi, în special, oxigenul monovalent, produs de reacţii secundare, responsabil de 

distrugerea ţesuturilor intracelulare şi de producerea activităţii precanceroase [213]. 

Aceste substanțe sunt mineralele, manganul şi cuprul, vitaminele B2, B6, C şi E şi cisteina.  

Manganul este un element dotat cu o ridicată putere antioxidantă, ce încetineşte procesul de 

îmbătrânire, făcând celulele mai puternice. El constituie parte din enzima superoxid dismutaza, aliat al 

radicalilor liberi prezenți în pancreas, ficat şi rinichi. 

Cuprul este un oligoelement esenţial pentru starea de sănătate a omului. Şi acest antioxidant, 

limitează daunele radicalilor liberi, în special prin proteina ceruloplasmină, care oxidează forma 

redusă a fierului responsabil de formarea radicalilor. 

Cuprul, prin enzima superoxid dismutază, a cărui parte constituentă este, previne acțiunea 

acizilor graşi polisaturaţi menţinând puternice membranele celulare. În acest fel se explică şi 

proprietăţile anticancerigene. 

Vitamina B2 participă în mod activ la complexele procese metabolice celulare. Riboflavina 

limitează şi inhibă toxinele produse de respiraţia celulară, proces metabolic natural, foarte oxidant. 

Vitamina B6 face parte din metabolismul unui aminoacid important esenţial, triptofanul, 

implicat în sinteza proteinelor cu mare putere antioxidantă. 
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Vitamina C este un puternic antioxidant, întrucât limiteaz

radicalilor liberi, cauzate de globulele albe.

Vitamina E intervine în procesele de produc

pentru sănătate, mai ales în cadrul bolilor nervoase 

Cisteina participă la echipa antioxidant

De fapt, acest aminoacid neesen

inactivi radicalii liberi prin grupul func

al membranelor celulare de atacurile externe. 

Studii recente au demonstrat c

moleculelor toxice formate din procese patologice, pentru a constitui compu

 

1.3.3. Angelica

 

Alte denumiri populare: Anghel

Descriere: Face parte din familia Umbeliferae

culoare maroniu-deschis, lungi de 10 cm 

lungime şi 1 cm grosime.  

Tulpina aeriană apare în anul II, are în

ramificată în partea superioară. Frunzele sunt mari, penat

Florile sunt alb-verzui sau gă

cuprind 30-40 umbele.  

Fructele sunt diachene elipsoidale, galbene, aripate lateral 

iulie-august [195, 271].  

Răspândire. Specia este prezent

râurilor şi a pârâielor din pădurile montane 

păduri, turbării, locuri stâncoase, poieni umede. 
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C este un puternic antioxidant, întrucât limitează daunele provocate de oxidarea 

ate de globulele albe. 

E intervine în procesele de producţie energetică celulară, fiind foarte important

tate, mai ales în cadrul bolilor nervoase şi de sistem imunitar. 

 la echipa antioxidantă a plantei de aloe.  

t aminoacid neesențial, este garantul sănătaţii şi al longevităţii, întrucât face 

inactivi radicalii liberi prin grupul funcţional sulfurat, optim antioxidant şi deci protector 

al membranelor celulare de atacurile externe.  

ecente au demonstrat că cisteina împreuna cu vitaminele din grupul B se pot lega 

moleculelor toxice formate din procese patologice, pentru a constitui compuşi inofensivi 

Angelica (Angelica archangelica L.) 

Anghelina, Antonina, Buciniș (fig. 1.3.) 

familia Umbeliferae, erbacee, bianuală sau perenă cu rizomi de 

deschis, lungi de 10 cm şi groşi de 4-6 cm, prelungiţi cu rădăcini adventive de 30 cm 

apare în anul II, are înălţime de 60-150 cm, cilindrică, goală în interior 

. Frunzele sunt mari, penat-sectate, lungi de 5-8 cm.  

verzui sau gălbui, grupate în umbele globuloase cu diametrul de 8

sunt diachene elipsoidale, galbene, aripate lateral şi costate. Înflorirea are loc în lunile 

Specia este prezentă în zona montană a Europei şi în Siberia. Creşte pe ma

durile montane şi subalpine (altitudinea de 500-1.500 m), margini de 

rii, locuri stâncoase, poieni umede.  

 
Fig. 1.3. Angelica [271] 

Curs pentru studenții la doctorat 

                                          Februarie 2018 

 daunele provocate de oxidarea 

, fiind foarte importantă 

ăţii, întrucât face 

i deci protector şi fortifiant 
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A fost introdusă în cultură, în secolul XX, dând producţii mari la altitudini de 500-600 m, în 

locuri adăpostite, însorite şi în apropierea apelor curgătoare. 

Droguri: Herba, Fructus, Radix Angelicae partea aeriană şi rădăcini cu rizomi [213]. 

Acţiune farmacodinamică şi utilizări terapeutice 

• tonic-amar, digestiv, stomahic, carminativ, antispastic; 

• cardiotonic, excitant-cerebral; 

• diuretic, sudorific, antibiotic, antiseptic; 

• aromatizant. 

Indicaţii specifice 

• combate indigestiile, colicile intestinale, vărsăturile spasmodice, catarul cronic, enteritele, 

meteorismul (balonări), scorbutul, anorexia, procesele de fermentaţie, diabetul zaharat. 

• febra tifoidă, durerile de cap, anemia; 

• previne extinderea cancerului; 

• combate contuziile, ulceraţiile şi guta. 

 

1.3.4. Anghinarea (Cynara scolymus L, Cynara cardunculus L.) 

 

Este un reprezentant al familiei Compositae (fig. 1.4.) 

Alte denumiri populare: Anghina, Angina. 

Descriere. Plantă erbacee, perenă, cu frunze mari, lungi de 30-120 cm, păroase, alb-cenuşii pe 

faţa inferioară şi verzi-albicioase şi lipsite de peri pe faţa superioară [195]. 

Origine. Cultura a fost începută de egiptenii antici şi amintită de Plinius cel Bătrân, care o 

recomanda ostaşilor pentru liniştirea inimii. În Evul Mediu a fost adusă de arabi în Spania şi Italia 

(secolul XV), unde s-au extins culturile cu forme selecţionate din cardonul sălbatic (Cynara 

cardunculus). În medicină s-a utilizat în tratamentul bolilor hepatice şi biliare mai întâi în Franţa, apoi 

și în Anglia, încă din secolul XVI [195, 213].  

Răspândire 

În flora spontană creşte pe dealuri mici, la margini de păduri şi zăvoaie. 

 
Fig. 1.4. Anghinarea [272] 
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În România se cultivă ca plantă bianuală, în zonele în care temperaturile iernii nu coboară sub -

10ºC (judetele Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt, Dolj). 

Drogul: Folium Cynarae - frunze mari cu peţiol despicat longitudinal. Au gust puternic amar. 

Drogul este oficinal [195]. 

Recoltarea. Se face la începutul înfloririi până în toamnă, înainte de apariţia primelor geruri 

(lunile iunie-octombrie). 

Compoziţia chimică 

Drogul conţine principii amare: cinarina, mucilagii, flavonozide, tanin şi acizi organici. 

Acţiune farmacodinamică şi utilizări terapeutice 

• coleretic, colagog, hepatoprotector, stomahic, tonic-aperitiv; 

• descongestiv renal, diuretic, galactogog; 

• tonic-cardiac, depurativ-sanguin, anticolesterolemiant, energizant; 

• antibiotic, antitoxic, antimicrobian. 

• afecţiuni dermatologice: urticarie, prurit, eczeme, alergii alimentare [272]; 

• boli hepatobiliare şi stomahice (hepatita cronică, icter, ciroză hepatică, regenerarea 

celulelor hepatice lezate, alergii pe fond hepatic, insuficienţă hepatică, colici hepatice, stimularea 

funcţiei antitoxice a ficatului, calculoză biliară, dischinezie biliară, fluidizarea bilei, vomă, 

constipaţie, colică abdominală, hemoroizi); 

• boli renale şi genitale (pielită, nefrită acută şi cronică, mărirea diurezei cu eliminarea ureei şi 

a unor substanţe toxice din rinichi, insuficienţă renală, gută, eliminarea excesului de Na şi Cl); 

• afecţiuni cardiovasculare: angină pectorală, congestie cerebrală, cardiopatie ischemică, 

insuficienţă cardiacă cu edeme, arteroscleroză, hipertensiune arterială, infarct; 

• tratamentul diabetului: hipoglicemiant, reducerea colesterolului prin conţinutul de cinarină şi 

polifenoli şi prevenirea tulburărilor datorate hipercolesterolemiei; 

• disfuncţii ale metabolismului lipidic, cu stări congestive de supraabundenţă; 

• anorexie, obezitate şi celulită; 

• astm bronşic; 

• reumatism; 

• conjunctivită. 

 

1.3.5. Arnica (Arnica montana L.) 
 

Face parte din familia Asteraceae (fig. 1.5.). 

Alte denumiri populare: Podbal de munte, Carul zânelor  

Răspândire şi descriere: Arnica este o specie ierboasă de 30-40 cm înalţime, cu flori mari 

(uneori pot fi 3-4 pe o tulpină), frumoase, ce se aseamănă cu o floarea-soarelui, în miniatură.  



Romeo T. Cristina                                                                             
 
Elemente esențiale de fitoterapie la animale                                                                                
 

Creşte pe fâneţele şi pajiştile alpine, fiindu

secetoşi înfloreşte mai puţin abundent. 

Frunzele au formă oval alungit

tulpinile florifere (unde au o culoare ro

Înfloreşte, în funcţie de zonă

august. Este întâlnită în toata Europa, Asia 

 

 

Drogul: În scop terapeutic se recolteaz

deşi în alte ţări se utilizează toată planta 

De altfel, biologii au fundamentat tehnologia prin care aceast

poată fi extinsă şi în culturi. Recoltarea se face dup

Floarea conţine multă apă şi uleiuri volatile, ceea ce 

inconfundabil. Prin uscare naturală, din p

floarea îşi continuă procesul de maturizare 

mai săracă în proprietăţi terapeutice. De aceea

macerat în ulei), la scurt timp după recoltare (câteva ore)

Compoziţie chimică: 

În urma studiilor biochimice realizate, au fost identificate 

mult de jumatate biologic active (principii active cu ac

Arnica are un conţinut bogat în ulei volatil 

concrete de climă şi sol. Mai conţine:

- alcooli triterpenici: arnidiol, arnisterina, feradiol;

- carotinoide: helenienă; 

- pigmenţi galbeni (până la 4%): arnicin

- acizi: cafeic, fumaric, succinic;

- inulină; 

- timol, etc. 
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iştile alpine, fiindu-i necesară multă lumină şi umiditate. În anii 

in abundent.  

 oval alungită şi sunt acoperite cu peri scurţi şi aspri, care se g

tulpinile florifere (unde au o culoare roşietică).  

ie de zonă, în toată perioada, în care Soarele e la maximum: lunile iunie 

 în toata Europa, Asia şi America de Nord [195]. 

 
Fig. 1.5. Arnica montana [233, 273] 

În scop terapeutic se recoltează numai florile (aceasta şi pentru supravieţ

planta şi mai ales rădăcinile [195, 233].  

De altfel, biologii au fundamentat tehnologia prin care această valoroasă plantă medicinal

i în culturi. Recoltarea se face după ce s-a ridicat roua, între orele 11:00

ă şi uleiuri volatile, ceea ce îi conferă un miros pătrunzător, dar pl

Prin uscare naturală, din păcate, se pierd foarte multe din proprietăţile sale

 procesul de maturizare şi consumă rezervele, rezultând în final un pulbere

i terapeutice. De aceea, se recomandă realizarea unor preparate (tinctur

ă recoltare (câteva ore) [195]. 

În urma studiilor biochimice realizate, au fost identificate peste 70 de substanţe

mult de jumatate biologic active (principii active cu acţiune biologică recunoscută) [213

inut bogat în ulei volatil - până la 3,8%, puternic influenţat de condi

ţine: 

alcooli triterpenici: arnidiol, arnisterina, feradiol; 

 la 4%): arnicină; 

acizi: cafeic, fumaric, succinic; 
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i umiditate. În anii 

i aspri, care se găsesc şi pe 

în care Soarele e la maximum: lunile iunie - 

i pentru supravieţuirea speciei), 

 plantă medicinală să 

t roua, între orele 11:00-13:00.  

trunzător, dar plăcut, 

ăţile sale, întrucât 

rvele, rezultând în final un pulbere mult 

 realizarea unor preparate (tinctură sau 

peste 70 de substanţe, din care mai 

[213]. 

la 3,8%, puternic influenţat de condiţiile 
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Acţiune farmacodinamică şi utilizări terapeutice: 

Uz intern: 

- antibiotic puternic; 

- antidepresiv; 

- antifebril; 

- antiinfecţios urinar şi respirator; 

- antisclerozant cerebral; 

- diuretic şi hipotensiv; 

- imunostimulent general; 

- tonic cardiac şi nervos; 

- vasodilatator coronarian. 

Uz extern: 

- antiseptic şi cicatrizant puternic, balsamic; 

- favorizează consolidarea ligamentelor şi a oaselor; 

- rubefiant mediu (activează local circulaţia sanguină). 

Indicaţii terapeutice: 

Pentru uz intern: arnica este cunoscută, mai ales în homeopatie, ca plantă "antişoc". Aceasta, 

întrucât ea previne şocurile apărute în urma unor traumatisme fizice sau emoţionale, mai ales dacă 

este administrată la scurt timp după producerea şocului.  

Se recomandă un vârf de cuţit de pulbere (0,5 g), de 3-4 ori pe zi. 

- în amigdalită, bronşita, guturai, viroză pulmonară: pulberea de plantă sau tinctură, 50 de 

picături diluate în jumatate de pahar de apă, de 4 ori pe zi; se poate realiza şi gargara cu macerat la 

rece din plantă; 

- afecţiuni urinare cistită, nefrită, pielonefrită: pulbere sau tinctură, asociat cu alte plante; 

- hipertensiune, angină pectorală, insuficienţă coronariană (măreşte viteza de circulaţie a 

sângelui în vasele coronare): 0,25-0,5 g pulbere de 3 ori pe zi; 

- paralizie, semipareză, accident vascular: 0,25-0,5 g pulbere de 3 ori pe zi  

- se poate asocia cu plantele rozmarin, salvie, maghiran şi brânca-ursului sau tinctură, 2 

linguriţe pe zi, dimineaţa/seara; 

- depresie psihică, nevroze: 0,25-0,5 g pulbere de 3 ori pe zi; 

- insomnie, coşmaruri (şi pe fond traumatic), palpitaţii: un vârf de cuţit de pulbere, seara, 

combinată eventual cu aceeaşi cantitate de pulbere de valeriană [226]. 

Pentru uz extern: se utilizează mai ales cataplasmele cu arnică, accelerând foarte mult 

procesele de reducere a inflamaţiilor şi de regenerare a ţesuturilor.  

Se aplică în: 

- luxaţii, entorse, întinderi musculare; 
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- contuzii; 

- răni (care se vindecă greu), ră

- cicatrici inestetice, cicatrici cheloide, cancer de piele (adjuvant)

Uleiul obţinut prin macerarea florilor proaspete într

de măsline) este un foarte bun ulei de masaj, atât terapeutic (rigiditate articular

musculare etc.) cât şi de întreţinere, mai ales pentru persoanele cu o constitu

prezintă tendinţe accentuate de uscare a pielii. 

Conferă o deosebită stare de tonus, protec

1.3.6. B
 

Este membru al familiei Asteraceae 

Alte denumiri populare: Podbalul mare, Lipan, Clococean

Este o plantă bienală cultivată

Descriere. Brusturele este înalt, put

alternate, cordate, cu un peţiol lung ş

Florile sunt mov-violet şi grupate în capitule globulare, unite în grupuri. Acestea apar la 

mijlocul verii  

Capitulele sunt înconjurate de un involucru format din numeroase bractee, fiecare curbat

forma unui cârlig, permiţând să se ag

Fructele sunt achene; sunt lungi, comprimate, cu papusuri scurte. 

Rădăcina cărnoasă poate ajunge pân

Drogul este format din flori 

înfloririi, pentru a nu se obţine un produs cu papus 

 

Compoziţia chimică. Drogul con

Rădăcinile conţin în plus: tanin, acid cafeic, fumaric, inulin
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 greu), răni apărute la persoanele imobilizate mult timp la pat;

ice, cicatrici cheloide, cancer de piele (adjuvant) [243]. 

inut prin macerarea florilor proaspete într-un ulei vegetal presat la rece (spre exemplu 

sline) este un foarte bun ulei de masaj, atât terapeutic (rigiditate articulară, reumatism, d

inere, mai ales pentru persoanele cu o constituţie mai fragil

e accentuate de uscare a pielii.  

 stare de tonus, protecţie şi elasticitate articulară şi musculară

 

1.3.6. Brusturele (Arctium lappa L.) 

Asteraceae (fig. 1.6.). 

Podbalul mare, Lipan, Clococean 

 cultivată în grădini pentru rădăcinile sale comestibile [195].

Brusturele este înalt, putând ajunge până la 2 metri înălţime. Are frunze mari, 

iol lung şi pufoase pe partea inferioară.  

şi grupate în capitule globulare, unite în grupuri. Acestea apar la 

urate de un involucru format din numeroase bractee, fiecare curbat

 se agăţe de blana animalelor şi să fie cărate pe distanţe mari. 

sunt achene; sunt lungi, comprimate, cu papusuri scurte.  

ate ajunge până la 50 cm lungime. [195].  

este format din flori – Arnici flores. Se recoltează în lunile iunie-iulie, la începutul 

ine un produs cu papus [213, 292]. 

  
Fig. 1.6. Brusturele [274] 

 

Drogul conţine ulei volatil, compusi triterpenici, carotenoizi.

tanin, acid cafeic, fumaric, inulină, timol. 
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rute la persoanele imobilizate mult timp la pat; 

un ulei vegetal presat la rece (spre exemplu 

, reumatism, dureri 

ie mai fragilă sau care 

i musculară. 

]. 

ime. Are frunze mari, 

i grupate în capitule globulare, unite în grupuri. Acestea apar la 

urate de un involucru format din numeroase bractee, fiecare curbată sub 

ţe mari.  

iulie, la începutul 

ulei volatil, compusi triterpenici, carotenoizi.  
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Acţiune farmacodinamică, utiliz

Are acţiune antiinflamatoare, cicatrizant

Se utilizează extern sub formă

Intern rizomul are efect toxic [295].

Frunzele se utilizează la compr

respiratorie, artrită, epilepsie, astm. 

ulceroase, canceroase, plăgi usturătoare, în combaterea m

 

1.3.7. Cătina alb
 

Face parte din familia Elaeagnaceae 

Alte denumiri populare: Cătina de râu, C

Descriere. Arbust spinos, foarte ramificat, cu în

cu numeroase nodozităţi.  

Tulpina prezintă o scoarţă brun

Frunzele alterne, liniar-lanceolate au culoarea verde

faţa inferioară. Sunt acoperite cu peri

Florile sunt mici, galben-ruginii 

Fructele sunt drupe false, foarte suculente, cu diametrul de 5

culoare galben-portocalie. Înflorirea are loc în lunile aprilie

Răspândire. Arbustul creşte pe albia râurilor, pe nisipuri 

abrupte, lastărişuri, liziere de păduri, islazuri, formând uneori pâlcuri dese din zona litoral

etajul montan, la altitudini sub 1.800 m. Mai frecvent este întâlnit în Delta Dun

Negre, Subcarpații Munteniei şi Moldovei, între râurile Olt 

Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bac

Recoltarea se face din august pân

Drogul: este reprezentat de 

sau uscată [195].  
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, utilizări terapeutice, efecte toxice. 

iune antiinflamatoare, cicatrizantă.  

 extern sub formă de tinctură ca cicatrizant pe plăgi, sau sub formă

. 

 la comprese. Boli în care se utilizează, în caz de febră

, epilepsie, astm. Compresele se folosesc în caz de luxaţii, entorse, arsuri, leziuni 

ătoare, în combaterea mătreţii şi a căderii părului [274

1.3.7. Cătina albă (Hippophae rhamnoides L.) 

Elaeagnaceae (fig. 1.7.) 

ătina de râu, Cătina cenuşie, Spin de nisip, Ananas siberian

spinos, foarte ramificat, cu înălţimea de 2-5 m. În sol are rădăcini superficiale 

ţă brun-închisă, care se transformă într-un ritidom brăzdat. 

lanceolate au culoarea verde-cenuşie pe faţa superioară ş

. Sunt acoperite cu perişori solzoşi şi stelaţi [195].  

ruginii şi apar înainte de înfrunzire.  

sunt drupe false, foarte suculente, cu diametrul de 5-8 mm, rotunde sau ovale, de 

portocalie. Înflorirea are loc în lunile aprilie-mai.  

şte pe albia râurilor, pe nisipuri şi prundişuri, în locuri stâncoase 

ăduri, islazuri, formând uneori pâlcuri dese din zona litoral

etajul montan, la altitudini sub 1.800 m. Mai frecvent este întâlnit în Delta Dunării, litoralul M

şi Moldovei, între râurile Olt şi Siret, respectiv în jude

u, Vrancea, Bacău.  

 
Fig. 1.7. Cătina albă [242] 

 

se face din august până la primul îngheţ. 

este reprezentat de Fructus Hippophae - fructe mature consumate în stare proaspat
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gi, sau sub formă de comprese. 

în caz de febră, insuficienţă 

ii, entorse, arsuri, leziuni 

[274].  

ie, Spin de nisip, Ananas siberian. 

ă ăcini superficiale 

ăzdat.  

a superioară şi argintie pe 

de sau ovale, de 

n locuri stâncoase şi 

duri, islazuri, formând uneori pâlcuri dese din zona litorală şi până în 

ării, litoralul Mării 

i Siret, respectiv în judeţele Argeş, 

cte mature consumate în stare proaspată 
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Compoziţia chimică: Conţine caroteni (cantităţi mari de beta caroten), flavone, vitamine (B1, 

B2, C, PP), ulei gras bogat în vitamine. 

Proprietaţi terapeutice . 

• epitelizant, antiinflamator, anticanceros; 

• vitaminizant, antiscorbutic, tonifiant, reconfortant, aromatic; 

• antidiareic, astringent, vermifug, antiseptic, bactericid; 

• seminţele sunt uşor laxative [320]. 

Acţiune farmacodinamică şi utilizări terapeutice 

• afecţiuni dermatologice: urticarie, eczeme, arsuri, degerături, plăgi necicatrizate, întărirea 

părului, tumori canceroase, protejarea pielii şi a oaselor de acţiunea nocivă a radiaţiilor. 

• Avitaminoze, hipovitaminoze, scorbut, hepatită epidemică şi cronică, diaree, constipaţie 

(seminţele), ciroză hepatică, colită, dureri acute de stomac, anorexie; 

• gripă, tuberculoză pulmonară, reumatism, gută, artrită; 

• astenie nervoasă, nevroze, insomnie, stări depresive, oboseală, paralizie; 

• boli cardiovasculare: cardiopatie ischemică, ateroscleroză, hipertensiune arterială, depuraţia 

sângelui; 

• infecţii urinare, gonoree, impotenţă, prostatită, sterilitate la femei, litiază, insuficienţă; 

• anemie, convalescenţă, debilitate, reglarea metabolismului, accelerarea creşterii copiilor, 

prevenirea distrofiei musculare, diabetului, ameliorarea vederii, prevenirea îmbătrânirii premature. 

 
1.3.8. Cicoarea (Chihorium intybus L.) 

 
Face parte din familia Asteraceae (fig. 1.8.). 

Alte denumiri populare: Cicoare, Cicoare de câmp, Andiva, Cicoare de vară, Cicoare amară, 

Cocita, Doruleţ, Dudău, Floarea secarei, Încingătoare, Mestică, Scai voinicesc, Scăluşet de casă, 

Sporis [70, 80]  

Descriere şi răspândire. Este o plantă uşor adaptabilă ce adevereşte prezenţa ei pretutindeni, în 

câmpie, prin pajişti, pe marginea drumurilor şi a căilor ferate, în poienile din pădure. 

Are multă nevoie de umiditate şi luminozitate, preferă solurile cu textură mijlocie sau uşoară, 

fertile, bogate în humus, profunde, cu reacţie neutră.  

Perioada de vegetaţie: creşte din luna mai până în luna octombie, începutul lunii noiembrie.  

Perioada şi organul de recoltare. În scopuri medicinale pot fi utilizate părţile aeriene, care se 

recoltează în prima parte a perioadei de înflorire a plantei, în lunile iulie-august, când tulpinile nu au 

intrat în faza de lignificare. Pentru ca produsul să fie de calitate superioară, se taie şi rozeta de frunze 

bazale. Rădăcinile se recoltează în lunile septembrie-octombrie.  

Drogul – este format din rădăcină – Cichorii radix şi partea aeriană Cichorii herba. 
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Compoziţie chimică: rădăcina con

şi un principiu amar. 

 

Acţiune farmacodinamică şi utiliz

Drogurile au acţiune colagogă

(sub formă de ceai, în asociaţie cu ră

Uz intern: angiocolită, colicistit

Uz extern: vindecarea rănilor ş

1.3.9. Cimbri

 

Este membru al familiei Labiatae

Alte denumiri populare: Cimbri

de balsam, Iarba cucului, Șerpunel, Simbru, T

Descriere. Subarbust peren, erbaceu, cu tulpina culcat

ramuri de 10-40 cm.  

Frunzele sunt persistente, mici, ovale, cu peri

limbului, pline cu ulei eteric.  

Florile au culoarea roz-purpuriu 

tulpinilor secundare. Înflorirea are loc în lunile mai

Răspândire. Planta este frecvent

m), fiind originară din nordul şi centrul Europei. Cre

păduri, locuri aride şi stâncoase, pe soluri nisipoase 

mușuroaiele de furnici [195].  

Drogul este format din partea aerian

înfloririi [276].  

                                                                                                 Curs pentru studen

iale de fitoterapie la animale                                                                                                                          

22 

ina conţine inulină, tanin, zaharuri, iar partea ierboasă

 
Fig. 1.8. Cicoarea [275] 

 

şi utilizări terapeutice:  

iune colagogă, laxativă. De asemenea se poate utiliza în furunculo

ie cu rădăcină de brusture şi iarbă de trei fraţi pătaţi).  

, colicistită, tuse, insuficienţă cardiacă, seboree. 

nilor şi a plăgilor.  

 

1.3.9. Cimbrişorul (Thymus serpyllus L.) 

Labiatae (fig. 1.9.). 

Cimbrişor de câmp, Cimbru păsăresc, Cimbrul ciobanului, Buruian

erpunel, Simbru, Tămâiţa.  

Subarbust peren, erbaceu, cu tulpina culcată, lignificată la bază, din care pornesc 

sunt persistente, mici, ovale, cu perişori (cili), care poartă pungi secretoare la baza 

purpuriu şi sunt grupate în inflorescenţe scurte, situate în vârful 

tulpinilor secundare. Înflorirea are loc în lunile mai-septembrie [195].  

Planta este frecventă în zone deluroase şi montane (până la altitudinea de 2.500 

şi centrul Europei. Creşte în păşuni şi fâneţe uscate, poieni, margini de 

i stâncoase, pe soluri nisipoase şi pietroase cu expoziţie sudic

este format din partea aeriană nelignificată – Serpylli herba –recoltat
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, iar partea ierboasă acid cicoric 

n furunculoză şi acnee 

resc, Cimbrul ciobanului, Buruiană 

ă, din care pornesc 

 pungi secretoare la baza 

curte, situate în vârful 

 la altitudinea de 2.500 

e uscate, poieni, margini de 

ie sudică, pe lângă 

recoltată în timpul 
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Compoziţia chimică. Conţine ulei volatil cu compozi

provenienţă: timol, borneol, cineol, carvacrol

natură flavonică, o substanţă amară 

 

 
Acţiune farmacodinamică şi utiliz

Planta a fost denumită “antibioticul s

• expectorant, antiseptic pulmonar 

• hepatoprotector, colagog, coleretic, carm

antihelmintic; 

• diuretic, diaforetic, uşor depurativ, stimulatoar

• antihemoragic, hemostatic; 

• sedativ al sistemului nervos;

• vulnerar, puternic antiseptic extern, bactericid, antiviral, dezinfect

• stimulent general, tonic local, reconfortant

Indicaţii specifice 

• ulceraţii tegumentare, răni, furuncule, abcese, arsuri, panari

traheite, gripă, bronşite, infecţii respiratorii 

• stimulează funcţiile hepatice (secre

de mâncare la anemici şi are rol în dischinezie biliar

dispepsii nervoase, crampe abdomin

interne, hemoroizi; 

• reumatism, artrite, sciatica, scleroz

• nevroză astenică, neurastenie, st

convalescenţă, anemie, stări de slăbiciun

• stimularea memoriei; 

• inflamaţii ale sânilor, dureri menstruale, spasme ale organelor genitale;

• eliminarea viermilor intestinali (ascaridoz
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ţine ulei volatil cu compoziţie variată în funcţie de specie 

timol, borneol, cineol, carvacrol. Drogul mai conţine tanin, acid cafeic, un derivat de 

 amară –serpilina. 

 
Fig. 1.9. Cimbrişorul de câmp [296] 

şi utilizări terapeutice 

antibioticul săracului”. 

expectorant, antiseptic pulmonar şi intestinal, antiastmatic, sudorific, 

hepatoprotector, colagog, coleretic, carminativ, stomahic, antidiareic,

or depurativ, stimulatoar al funcţiei renale; 

 

al sistemului nervos; 

vulnerar, puternic antiseptic extern, bactericid, antiviral, dezinfectant; 

general, tonic local, reconfortant.  

ăni, furuncule, abcese, arsuri, panariţiu, efect curativ în laringite, 

ii respiratorii şi tuse convulsivă, tuberculoză (datorită uleiului eteric);

iile hepatice (secreţia bilei de către ficat şi contracţiile vezicii biliare) 

i are rol în dischinezie biliară, enterocolite, enterite, dureri de stomac, 

dispepsii nervoase, crampe abdominate, constipaţie, aerofagie, meteorism intestinal, hemoragii 

reumatism, artrite, sciatica, scleroză în plăci; 

, neurastenie, stări de oboseala, depresie psihică, migrene, apatie, 

ăbiciune, epilepsie, paralizie; 

ii ale sânilor, dureri menstruale, spasme ale organelor genitale; 

eliminarea viermilor intestinali (ascaridoză, oxiuroză) datorită timolului din ulei;
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ţie de specie şi 

, un derivat de 

inativ, stomahic, antidiareic, antispastic, 

efect curativ în laringite, 

 uleiului eteric); 

iile vezicii biliare) şi pofta 

, enterocolite, enterite, dureri de stomac, 

ie, aerofagie, meteorism intestinal, hemoragii 

, migrene, apatie, 

 timolului din ulei; 
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1.3.10. Ciuboţica cucului
 

Face parte din familia Primulaceae

clopoţele, Cizma cucului, Oglicel, Mâneca doamnei, 

 
Descriere. Plantă erbacee, peren

lungi de 5 cm şi groşi de 0,5-1 cm, din care pornesc r

cm. La început apare o rozetă de frunze ondulate di

păroasă, catifelată, goală în interior 

Frunzele sunt mari, ovale, alungite, ondulate pe margini, cu nervuri proeminente, des

păroase pe faţă inferioară.  

Florile încreţite în formă de pâlnio

sus. Sunt reunite câte 6-18 într-o inflorescen

Răspândire. Creşte în liziere

poieni din zonele deluroase şi de munte. 

Drogul este format din rizomi 

Recoltare. De la plantă se recolteaz

codiţe în timpul înfloririi (aprilie-mai), pe

artificial la 35-40°C. După uscare, florile p

dulceag. Coeficientul specific de uscare al florilor este 

devreme sau toamna, se spală repede, se usuc

până la 50°C. După uscare păstrează

astringent-amărui. Coeficientul de u

Acţiune farmacodinamică şi utiliz

• extern: hemostatic, cicatrizant, calmant

• intern: antiseptic, emolient, expectorant, fluidificant al

antispastic, sedativ, calmant, antistres

cardiac, antireumatic, fortifiant al organismului.
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ica cucului (Primula officinalis Hill., sin. Primula veris L.)

Primulaceae (fig. 1.10.). Alte denumiri populare: Aglica, Anglicel, Cinci 

ele, Cizma cucului, Oglicel, Mâneca doamnei, Țâţa oii, Țâţa vacii, Urechea ursului

 
Fig. 1.10. Ciuboțica cucului [277] 

 erbacee, perenă, cu rizomi lungi de 5 cm, albicioşi sau roşietici în interior, 

1 cm, din care pornesc rădăcini adventive dese, neramificate, lungi de 20 

 de frunze ondulate din care se ridică tulpina florală, înaltă

 în interior [195].  

sunt mari, ovale, alungite, ondulate pe margini, cu nervuri proeminente, des

ă de pâlnioară, galben-aurii, parfumate, catifelate, cu deschiderea în 

o inflorescență. Înflorirea are loc în lunile aprilie-mai. [103

te în liziere de păduri, tufişuri, fâneţe, păşuni însorite, livezi, crânguri 

i de munte.  

este format din rizomi şi rădăcini – Primulae rhizoma cum radicibus. 

 se recoltează uneori şi florile – Primulae flos Florile se culeg f

mai), pe vreme însorită şi se usucă la umbră în încăperi aerisite sau 

 uscare, florile păstrează culoarea galbenă, mirosul plăcut de miere 

dulceag. Coeficientul specific de uscare al florilor este 6-7: 1. Rădăcinile se scot din

 repede, se usucă la soare sau în poduri acoperite cu tabl

strează culoarea cafeniu-cenuşie, au miros caracteristic de anason 

Coeficientul de uscare a rădăcinilor este 3-4: 1. 

şi utilizări terapeutice 

: hemostatic, cicatrizant, calmant; 

: antiseptic, emolient, expectorant, fluidificant al secreţiilor bronşice, sudorific, 

antispastic, sedativ, calmant, antistresant, diuretic, depurativ al sângelui în timpul primaverii, tonic

organismului. 
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sin. Primula veris L.) 

Aglica, Anglicel, Cinci 

a vacii, Urechea ursului [195].  

şietici în interior, 

cini adventive dese, neramificate, lungi de 20 

, înaltă de 15-30 cm, 

sunt mari, ovale, alungite, ondulate pe margini, cu nervuri proeminente, deseori 

aurii, parfumate, catifelate, cu deschiderea în 

[103]. 

uni însorite, livezi, crânguri şi 

Florile se culeg fără 

ăperi aerisite sau 

cut de miere şi gustul 

cinile se scot din sol primăvara 

 la soare sau în poduri acoperite cu tablă şi artificial 

ie, au miros caracteristic de anason şi gust 

iilor bronşice, sudorific, 

impul primaverii, tonic-
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1.3.11. Coada calului
 

Este membru al familiei Equisetaceae 

Alte denumiri populare: Barba ursului, Barb

Coada goală, Peria ursului, Iarba de cositor.

Descriere. Plantă erbacee, peren

60 cm, ramificate, verzi, asimilatoare, aspre 

apar primăvara în lunile aprilie-mai. 

Frunzele de pe tulpinile sterile sunt mici, f

195].  

Creşte în locuri umede, argiloase 

umede, râpe, livezi, terasamente de că

Răspândire. Emisfera nordică în Europa, America de Nord 

Drogul: este format din tulpini sterile lipsite de flo

Este un drog oficinal. Recoltarea se face în perioada mai

Recoltarea. se face în lunile iulie

Se taie la 5-6 cm de la sol, dup

la 40°C, cu întoarcere zilnică, evitând brunificarea. 

Produsul uscat este verde-deschis, f

 

Compoziţia chimică este complex

Planta conţine alcaloizi: equisetin

Acţiune farmacodinamică şi utiliz

• cicatrizant, epitelizant, antiinflamato

• diuretic (în reumatism şi gută

• hipoacidifiant gastric; 

• expectorant, bronhodilatator (da
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1.3.11. Coada calului (Equisetum arvense L.) 

Equisetaceae (fig. 1.11.). 

Barba ursului, Barba sasului, Brădişor, Coada iepei, Coada pisicii, 

, Peria ursului, Iarba de cositor.  

erbacee, perenă, cu tulpini de două tipuri: unele sterile (de vară), înalte de 40

60 cm, ramificate, verzi, asimilatoare, aspre şi tari, altele fertile (producătoare de spori), brune, care 

mai.  

erile sunt mici, fără nervură. Înflorirea are loc în martie

de, argiloase şi mlăştinoase, fâneţe, marginea râurilor, lunci nisipoase 

pe, livezi, terasamente de căi ferate, de la câmpie până în regiunea montană.  

Emisfera nordică în Europa, America de Nord şi Asia (Iran, China).  

este format din tulpini sterile lipsite de flori şi de rădăcini – Equiseti herba

Este un drog oficinal. Recoltarea se face în perioada mai-septembrie [213]. 

se face în lunile iulie-septembrie, pe vreme frumoasă, după ce s-a ridicat roua. 

6 cm de la sol, după care se usucă, rapid, la umbră, în încăperi aerisite sau artificial 

, evitând brunificarea.  

deschis, fără miros şi cu gust dulceag.  

 
Fig. 1.11. Coada calului [229] 

este complexă: oxizi de siliciu, saponozide, flavone, ulei eteric. 

equisetină, nicotină, o tiaminază (antivitamină B1), acid aconitic.

şi utilizări terapeutice 

, antiinflamator, rezolutiv, antiseptic, antimicrobian; 

şi gută), antiseptic urinar (datorită acidului salicilic şi equisetoninei);

expectorant, bronhodilatator (datorită saponinelor); 
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or, Coada iepei, Coada pisicii, 

tipuri: unele sterile (de vară), înalte de 40-

toare de spori), brune, care 

nflorirea are loc în martie-aprilie [103, 

or, lunci nisipoase şi 

 

 

Equiseti herba.  

a ridicat roua.  

peri aerisite sau artificial 

iciu, saponozide, flavone, ulei eteric.  

acid aconitic. 

şi equisetoninei); 
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• remineralizant osos (datorită

• hemostatic, cu mărirea numă

Indicaţii specifice 

• afecţiuni dermatologice: rol în vindecarea unor boli de piele (r

pecingine, negi, panariţiu, degerături, erup

piele, reduce transpiraţia picioarelor).

• afecţiuni renale: evită enurezisul, combate nefritele, prostatita 

renală cu eliminarea nisipului şi a calculilor; 

• afecţiuni cardiace: acţioneaz

angină pectorală, activează circulaţia sîngelui, ateroscleroz

• afecţiuni gastro-intestinale

gastrice şi intervine în absorbţia fermenta

• combate: hemoragiile interne, metroragii

(datorită proprietăţilor hemostatice ş

• tuberculoză, bronşite, uşureaz

• previne: caria dentară, fragilitatea unghiilor, fracturile oase

țesuturilor conjunctive; 

 

1.3.12. Coada 

 

Este membru al familiei Asteraceae 

Alte denumiri populare: Crâvalnic, Iarba oilor, Iarba 

Răspândire. Specia este comun

Se cultivă în scop medicinal. 
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(datorită acidului salicilic şi a sărurilor minerale); 

rirea numărului de eritrocite.  

rol în vindecarea unor boli de piele (răni vechi, eczeme, pl

ături, erupţii cutanate însoţite de urticarie, stomatite, aft

ia picioarelor). 

 enurezisul, combate nefritele, prostatita şi adenomul de prostat

calculilor;  

ţionează favorabil în bolile de inima, insuficienţă cardiac

rculaţia sîngelui, ateroscleroză, arterite, retenţia apei în pericard;

intestinale: pansament gastric şi intestinal în gastritele hiperacide, ulcere 

mentaţiilor anormale, diaree sau dizenterie; 

: hemoragiile interne, metroragiile uterine şi menstrele abundente,

ilor hemostatice şi astringente); 

şurează expectoraţia, calmează tusea (datorită saponinelor);

, fragilitatea unghiilor, fracturile oaselor prin creşterea rezisten

1.3.12. Coada şoricelului (Achillea millefolium L.) 

Asteraceae (fig. 1.12.). 

Crâvalnic, Iarba oilor, Iarba șoarecelui  

Specia este comună în toate regiunile ţării, prin pajişti.  

 

 
Fig. 1.12. Coada șoricelului [230] 
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ni vechi, eczeme, plăgi, 

ite de urticarie, stomatite, afte, cancer de 

i adenomul de prostată; litiază 

 cardiacă cu edeme, 

ia apei în pericard; 

i intestinal în gastritele hiperacide, ulcere 

le abundente, epistaxisul 

 saponinelor); 

şterea rezistenţei 
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Drogul. Este format din flori – Millefolii flos, care se recoltează în timpul înfloritului, şi din 

partea aeriană – Milefolii herba. 

Compoziţie chimică: cineol, borneol, pinen, limonen, cariofilen, azulen, achileină, acid 

achileic, acizi organici, formic, acetic, proionic, valerianic, alcool etilic, metilic [213]. 

Acţiune farmacodinamică şi utilizări terapeutice 

Intern: bronhodilatator, expectorant, antispastic bronşic, diminuează secreţiile gastrice, 

dezinfectant şi calmant gastrointestinal, antispastic biliar, decongestiv hemoroidal, analgetic, 

hemostatic [195]. 

Indicaţii terapeutice 

Extern: calmant antiinflamator şi dezinfectant (băi sau comprese), în arsuri, plăgi supurate, 

ulcere varicoase, eczeme, sub formă de băi sau comprese, iar în abcese dentare, gargară. Pentru băi, 

30-60 g plantă/1 l apă. Se adaugă şi rădăcină de tătăneasă.  

Intern: Anorexie, enterocolite, gastrită, colici hepatice, bronşite, hipermenoree, dismenoree 

(reglează hemoragiile abundente şi calmează durerile), hemoroizi, cistite. Pentru nematozi intestinali - 

infuzie de 10 g din plantă la 100 ml apă. Se bea dimineaţa înainte de masă. Se recomandă şi în stările 

alergice. Are proprietatea de a regenera ţesuturile. Pentru hemoroizi, se recomandă un amestec de 

coada-şoricelului cu frunze de urzică, intern, 2-3 căni pe zi. 

 
1.3.13. Cruşinul (Rhamnus frangula L., sin. Rhamnus alnus) 

 
Face parte din familia Rhamnaceae (fig. 1.13.). 

Alte denumiri populare: Pațachina, Salbă moale, Sălbiş, Crasci, Spinul cerbului. 

Descriere. Arbust nespinos, înalt de 1-4 m, cu tulpina cilindrică, scoarţa netedă, cu striuri 

longitudinale şi lenticele albicioase.  

Frunzele sunt caduce, alterne, mari, eliptice sau obovate, lucioase, cu nervuri proeminente.  

Înflorirea are loc în lunile aprilie - iulie. Florile mici, alb-verzui, grupate câte 2-10 în buchete, 

aşezate la baza frunzelor superioare [103, 195].  

 

 
Fig. 1.13. Cruşinul [278] 
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Răspândire. Creşte în flora spontană prin lunci, tufişuri, luminişuri de pădure, locuri umede şi 

umbrite, de la câmpie până în zona montană (sporadic). 

Drogul- Frangulae cortex - scoarţa recoltată, uscată şi păstrată 1-2 ani înainte de consum sau 

după păstrare timp de 60 minute la 120°C.. 

Compoziţie chimică. Conţine hidroximetilantrachinone, tanozide, mucilagii, flavonoide şi 

săruri minerale. Fructele conţin cantităţi reduse de derivaţi antrachinonici şi cantităţi mari de glicozizi: 

ramnoemadină. 

Acţiune farmacodinamică şi utilizări terapeutice: 

• laxativ (în doze mici), purgativ (în doze mai mari). Efectele sunt mai puţin drastice decât la 

alte tratamente şi nu produc obişnuinţa; 

• excitant colagog şi coleretic în insuficienţa biliara, cu stimularea secreţiei bilei în ficat şi 

evacuarea bilei în duoden; 

• vermifug, antihemoroidal, antiparazitar (la animale) [307]. 

Indicaţii specifice 

• afecţiuni dermatologice: râie, dermatoze rebele, prurit, negi;  

•  măreşte peristaltismul intestinal, cu rol în eliminarea toxinelor; 

• paraziţi intestinali; 

• conjunctivită. 

• combate: constipaţiile cronice, insuficienţa hepatică cronică, icterul, ficatul congestionat, 

cancerul hepatic, angiocolite (inflamaţia căilor biliare), dischinezia biliară, măreşte secreţia bilei, mai 

ales în asociere cu alte plante (anghinare, cicoare, păpădie); 

 

1.3.14. Gălbenelele (Calendula officinalis L.) 

 

Este membru al familiei Compositae (fig. 1.14.). 

Alte denumiri populare: Câinica, Filimica, Salomie, Ochi galbeni, Flori oşeneşti, Calce.  

Descriere. Plantă anuală, cultivată sau spontană, cu tulpină înaltă de 30-70 cm, ramificată, 

păroasă. Frunzele sunt lipsite de peţiol, păroase pe ambele feţe.  

Florile sunt galbene sau portocalii, grupate în calatidiu. Înflorirea are loc în lunile iunie-

octombrie [195].  

Răspândire. Specia este originară din sudul Europei, Asia de sud-vest şi Insulele Canare Încă 

din Evul Mediu a fost cultivată în grădinile mânăstirilor din nordul munţilor Alpi. Ca plantă 

medicinală a fost menţionată de stareţa Hildegard von Bingen din secolul XII care o numea Ringula 

sau Ringelia. Botaniştii Albertus Magnus o numea Sponsa Soils (mireasa soarelui). În România a fost 

introdusă ca plantă ornamentală, medicinală şi meliferă. Este cultivată în toate zonele, de la câmpie 
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până la munte. Mult timp a fost considerat

orele 6-7 dimineaţa petalele sunt deschise, vremea va fi frumoas

ploaia.  

 
Drogul: este format din inflorescen

receptacul şi Herba Calendulae - partea aerian

Recoltarea se face în timpul infloririi, la interva

după ce s-a ridicat roua. Uscarea se face imediat dup

bine aerisite, sau artificial la 40-45°C, pentru a evita decolorarea sau brunificarea petalelor 

Compoziţia chimică 

• saponine şi saponozide triterpenice (deriva

• flavonoizi, glicozizi flavonici 

flavoxantina, violaxantina, crizantemoxantina);

• rutinozizi şi derivaţi ai cvercetolului, gumirezine, mucilagii;

• acizi graşi (lauric, miristic, palmitic, margaric);

• acizi organici (salicilic, oleanolic, malic);

• principiu amar (calendona), r

• vitamine (A, C, K).  

Acţiune farmacodinamică şi util

• cicatrizant (intern şi extern) prin stimularea circula

astringent, emolient, sedativ, calmant al

• se recomandă în tratamentul pl

• antiinflamator (gastro-intestinal 

• antispastic, antivomitiv; 

• antiseptic, antimicotic, anticandidozic, vermifug

• antiviral, antistafilococic, imunostimulant

• colagog, coleretic, emenagog, diuretic, laxativ 
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 la munte. Mult timp a fost considerată plantă meteo-sensibilă, care prezicea vremea; dac

a petalele sunt deschise, vremea va fi frumoasă, iar dacă sunt închise prevestea

 
Fig.1.14. Gălbenelele [279] 

este format din inflorescenţe Flores Calendulae cum sine receptaculis flori cu sau f

partea aeriană cu flori, frunze şi tulpini [236].  

se face în timpul infloririi, la intervale scurte (3-4 zile), numai pe vreme însorit

a ridicat roua. Uscarea se face imediat după recoltare, la umbră, în încăperi curate, uscate 

45°C, pentru a evita decolorarea sau brunificarea petalelor 

i saponozide triterpenice (derivaţi ai acidului glucuronil-oleanolic); 

flavonoizi, glicozizi flavonici şi carotenoizi (licopina, luteina, caroten, xantofila, rubixantina, 

flavoxantina, violaxantina, crizantemoxantina); 

i ai cvercetolului, gumirezine, mucilagii; 

i (lauric, miristic, palmitic, margaric); 

acizi organici (salicilic, oleanolic, malic); 

principiu amar (calendona), răşini, ulei eteric; 

şi utilizări terapeutice 

i extern) prin stimularea circulaţiei sângelui la nivelul ţesuturilor lezate, 

astringent, emolient, sedativ, calmant al durerilor.  

 în tratamentul plăgilor, al ulcerelor cutanate, polipilor; 

intestinal şi hemoroidal), decongestiv, hemostatic; 

antiseptic, antimicotic, anticandidozic, vermifug,  

antiviral, antistafilococic, imunostimulant; 

colagog, coleretic, emenagog, diuretic, laxativ [245]. 
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vremea; dacă între 

 sunt închise prevestea 

flori cu sau fără 

4 zile), numai pe vreme însorită, 

peri curate, uscate şi 

45°C, pentru a evita decolorarea sau brunificarea petalelor [195].  

 

i carotenoizi (licopina, luteina, caroten, xantofila, rubixantina, 

ţesuturilor lezate, 
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1.3.15. Iarba ma
 

Este mebru al familiei Compositae

Alte denumiri populare: Oman, Lacrimile Elenei, At

Bruscalan, Homan, Frumoasă, Smântânica

Descriere. Plantă erbacee, peren

de 30-50 cm.  

Tulpina este dreaptă, de 1-2 m, ramificat

Frunzele sunt mari, ovale, dinţate, aspre pe fa

Florile sunt mari, galbene, situa

lax. Înflorirea are loc in lunile mai-septembrie. 

 

Răspândire. Creşte spontan î

şanţuri, livezi, vii, din zonele de deal 

Drogul: Rhizoma cum radicibus Inulae

Recoltarea. Rădăcinile de la plante cu minim 3 ani de vegeta

septembrie-noiembrie) sau primăva

spală în curent de apă, se taie în fragmente de 10

strat subţire şi în încăperi încălzite sau artificial la 35

Coeficientul specific de uscare este 

camforat, balsamic, de violete şi gust aromat

Compoziţie chimică 

•  inulina (30-45%), substanţe pectice

•  ulei volatil (1-3%) cu propriet

•  saponine sterine (stigmasterina), alantolactone (helenina), alantopicrina, fridelina, 

sitosteroli, rezine; 

•  principii amare;  
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1.3.15. Iarba mare (Inula helenium L.) 

Compositae (fig. 1.15.). 

Oman, Lacrimile Elenei, Atăut, Iarba neagră, Ochiul boului, L

, Smântânica [195].  

 erbacee, perenă cu rădăcină cărnoasă, tuberizată, groasă de 2

2 m, ramificată, păroasă, muchiată, apare in al doilea an de vegeta

ate, aspre pe faţa superioară.  

sunt mari, galbene, situate in vârful tulpinii şi al ramurilor, reunite câte 6

septembrie.  

 
Fig. 1.15. Iarba mare (omanul) [280] 

te spontan în fâneţe umede, margini de pădure, malurile pâraielor, gropi, 

livezi, vii, din zonele de deal şi munte, sub altitudinea de 800 m.  

Rhizoma cum radicibus Inulae - rizomi cu rădăcini. 

cinile de la plante cu minim 3 ani de vegetaţie se scot din sol toamna (lunile 

ăvara (aprilie-mai) când au procentul maxim de inulină

, se taie în fragmente de 10-15 cm, despicate longitudinal. Se usuc

lzite sau artificial la 35-40°C, evitând înnegrirea.  

Coeficientul specific de uscare este 4 - 5:1. După uscare, rădăcinile devin brune, au miros 

şi gust aromat-amar [241].  

substanţe pectice; 

3%) cu proprietăţi antibiotice (fitoncide) datorită sesquiterpenetor biciclice

saponine sterine (stigmasterina), alantolactone (helenina), alantopicrina, fridelina, 
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, Ochiul boului, Lăut, 

 de 2-3 cm şi lungă 

, apare in al doilea an de vegetaţie. 

i al ramurilor, reunite câte 6-8 în racem 

dure, malurile pâraielor, gropi, 

ie se scot din sol toamna (lunile 

mai) când au procentul maxim de inulină.Se curăţă, se 

15 cm, despicate longitudinal. Se usucă la soare în 

cinile devin brune, au miros 

sesquiterpenetor biciclice; 

saponine sterine (stigmasterina), alantolactone (helenina), alantopicrina, fridelina, 
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•  vitamina C; 

•  săruri minerale [281].  

Acţiune farmacodinamică şi utilizări terapeutice 

•  Expectorant, antiseptic, antispastic  

•  calmant în tuse şi spasme bronsice, sudorific, antifebril; 

•  colagog, coleretic, antiinflamator în congestii hepatice, tonifiant al stomacului,  

• diuretic, diaforetic; 

•  antiinfecţios, antibiotic (asupra bacilului Koch), vermifug; 

•  astringent, antipruriginos; 

•  calmant în stări nervoase; 

•  tonic, aperitiv.  

Acţiuni specifice 

•  afecţiuni dermatologice: dermatoze, eczeme uscate, răni purulente, ulcer varicos. 

•  afecţiuni respiratorii: bronşite acute cu eliminarea secreţiilor, astm, tuse convulsivă, traheită, 

tuberculoza produsă de bacilul Koch; 

•  afecţiuni digestive: insuficienţa hepatică, icter, arsuri gastrice, hipoaciditate, pancreatită, 

indigestii, diaree, colecistită, dischinezie biliară, litiaza biliară, otrăviri, hemoroizi, viermi intestinali 

(oxiuroza, ascaridoza), lipsa poftei de mâncare; 

•  afecţiuni uro-genitale: nefrite, dismenoree, leucoree (scurgeri vaginale), amenoree, uretrita, 

uremie, calculoza renală, sifilis, eliminarea azotaţilor, clorurilor, toxinelor, otrăvurilor şi drogurilor 

prin urină; 

•  reumatism, gută, artrite, spondilita anchilozantă; 

•  anemie la adolescente, oboseală, alergii, nevroze, insomnii; 

•  insuficienţa cardiacă cu edeme; 

 

1.3.16. Ipcărigea (Gypsophila paniculata L.)  

 

Face parte din familia Caryophyllaceae (Fig. 1.16.). 

Alte denumiri populare: Ciulin alb, Floarea miresei, Coroana miresei, Gipsărita, Ipărige, 

Ipsorita, Scuturice.  

Descriere. Plantă erbacee, perenă, cu rizom gros de 6-8 cm în diametru, din care pornesc 

rădăcini brun-gălbui lungi de 1,5 - 2 m.  

Tulpinile sunt erecte, înalte de 60-90 cm, ramificate de la bază.  

Frunzele sunt opuse, lanceolate, ascuţite, cu 3 nervuri paralele şi margini întregi.  

Florile sunt mici, albe sau roz, grupate în inflorescente foarte laxe. Înflorirea are loc în lunile 

iunie-septembrie [195].  



Romeo T. Cristina                                                                             
 
Elemente esențiale de fitoterapie la animale                                                                                
 

Răspândire. Specia este originar

soluri nisipoase şi ușoare, permeabile 

terenuri calcaroase, margini de drumuri 

Preferă locurile însorite din Dobrogea, inclusiv în Delta Dun

Olteniei, Câmpia de Vest. În cultura sunt introduse câteva soiuri (Flamingo, Bristol Fairy, Floros 

Plena, Floros alb).  

Drogul: Radix Gypsophilae sau 

grosimi de 2-4 cm, de culoarea brun

 

Recoltarea se face toamna (lunile se

existenţă sau primăvara devreme (lunile martie

desfundat sau cu cazmaua. După venirea înghe

După spălare, în curent de apă

rondele groase de 1 cm. Uscarea se face în strat sub

Artificial se usucă la 40-50°C, având un coeficient de uscare de 

Rădăcinile uscate au miros slab, gust dulceag

Compoziţie chimică 

• saponozide de natură triterpenic

• substanţe grase, zaharuri reduc

organici (glucuronic); 

• uleiuri eterice; 

• săruri minerale.  

Acţiune farmcodinamică şi utiliz

• expectorant, depurativ, diuretic, sudorific

• antireumatic; 

• antihelmintic; 
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Specia este originară din sud-estul Europei, Caucaz şi vestul Siberiei. Cre

oare, permeabile şi bine aerisite în care poate pătrunde sistemul radicula

margini de drumuri şi căi ferate.  

 locurile însorite din Dobrogea, inclusiv în Delta Dunării, sudul Moldovei, Munteniei 

Olteniei, Câmpia de Vest. În cultura sunt introduse câteva soiuri (Flamingo, Bristol Fairy, Floros 

sau Radix Saponariae albae - rizomi groşi şi rădăcini cilindrice cu 

4 cm, de culoarea brun-gălbuie la exterior şi alb-gălbuie la interior [103, 315]

  
Fig. 1.16. Ipcărigea [306] 

 

se face toamna (lunile septembrie-noiembrie) la plante aflate după

vara devreme (lunile martie-aprilie). Rădăcinile se scot din sol cu plugul de 

ă venirea îngheţurilor, saponinele din rădăcini scad treptat. 

în curent de apă, se fasonează la lungimi de 10-20 cm, se despică

rondele groase de 1 cm. Uscarea se face în strat subţire la soare sau în locuri bine aerisite. 

50°C, având un coeficient de uscare de 4: 1.  

e uscate au miros slab, gust dulceag-amărui şi iritant.  

triterpenică (6-20%) cu gipsogenina ca aglicon; 

e grase, zaharuri reducătoare (glucoza, arabinoza, galactoza, ramnoza), acizi 

i utilizări terapeutice 

expectorant, depurativ, diuretic, sudorific; 
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i vestul Siberiei. Creşte pe 

trunde sistemul radicular sau pe 

rii, sudul Moldovei, Munteniei şi 

Olteniei, Câmpia de Vest. În cultura sunt introduse câteva soiuri (Flamingo, Bristol Fairy, Floros 

ăcini cilindrice cu 

315].  

noiembrie) la plante aflate după anul III de 

cinile se scot din sol cu plugul de 

cini scad treptat.  

20 cm, se despică sau se taie în 

ire la soare sau în locuri bine aerisite.  

toare (glucoza, arabinoza, galactoza, ramnoza), acizi 
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• cicatrizant; 

• aperitiv, stimulent, tonic [323]

Indicaţii specifice 

• afecţiuni respiratorii (bronş

secreţiilor bronşice); 

• afecţiuni cronice ale aparatului urinar

• anemie şi limfatism; 

• reumatism cronic şi gută; 

• helmintiază (oxiuri); 

• răni, eczeme, furunculoză; 

• dischinezie biliară, boli de ficat, stomac 

1.3.17. Lumân
 

Face parte din familia Scrofulariaceae 

Alte denumiri populare: Lumân

vacii, Cucuruz galben, Lumanarea domnului, Rânzi

Descriere: Plantă erbacee, înalt

puţin asimetrice în inflorescenţe terminale lungi

Drogul: Este format din flori 

 

Compoziţia chimică:  

Principiile active sunt: mucilagii, saponine, flavonoizi, carotenoide, ulei volatil

Acţiune farmacodinamică şi utiliz

Frunzele proaspete aplicate sub form
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[323].  

(bronşită, astm bronşic, faringită granuloasă, tuse şi gripă, cu eliminarea 

iuni cronice ale aparatului urinar, cu acţiune diuretică şi sudorifică; 

 

, boli de ficat, stomac şi splină. 

 
1.3.17. Lumânărica (Verbascum thapsus L.) 

Scrofulariaceae (fig. 1.17). 

Lumânărică; Coada boului, Coada lupului, Coada mielului, Coada 

uruz galben, Lumanarea domnului, Rânzișoara.  

 erbacee, înaltă până la 2 m, cu frunze eliptice mari şi păroase, flori galbene 

e terminale lungi. 

Este format din flori Verbasci flores. La toate speciile drogul este oficinal 

 
Fig.1.17. Lumânărica [282] 

 

mucilagii, saponine, flavonoizi, carotenoide, ulei volatil. 

şi utilizări terapeutice:  

Frunzele proaspete aplicate sub formă de comprese favorizează plăgile greu vindecabile. 

Curs pentru studenții la doctorat 

                                          Februarie 2018 

i gripă, cu eliminarea 

; Coada boului, Coada lupului, Coada mielului, Coada 

roase, flori galbene 

le drogul este oficinal [195]. 

 

gile greu vindecabile.  
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Expectorant, emolient, diuretic, antiinflamator, ac

antispastic, facilitează vindecarea ră

Lumânărica este un remediu respirator eficient în majoritatea bolilor care afecteaz

sistem vital. Este un remediu ideal pentru tonificarea muscular

producţia de fluide şi expectoraţia [241]

Este considerat un remediu specific pe

proprietăţilor antiinflamatoare şi emoliente, este folosit în tratarea inflama

asociate [195]. Extractul de lumână

ameliorează şi vindecă inflamaţiile cutanate. A fost recomandat pentru tratamentul 

furunculilor, abceselor, hemoroizilor,

1.3.18. Limba mielului
 

Este membru al familiei Borraginacea

Alte denumiri populare: Alior, Arariel, Boranta, Limba câinelui, Limba boului, Mierea ursului, 

Otrăţel.  

Descriere. Planta erbacee, anual

aspri şi alburii.  

Frunzele sunt păroase, ovale, cu margini zim

iar cele mijlocii sunt oval-îngustate, alburii, cu pe

Florile au formă de stea, la început ro

lunile mai-august. [195].  

Răspândire. Specia este originar

ulterior în Asia Mica şi sudul Europei. 

Planta a fost cunoscută încă din anti

terenuri mai umede până la altitudinea de 1

dărâmături şi case părăsite. 
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Expectorant, emolient, diuretic, antiinflamator, acţionează sedativ asupra sistemului nervos, 

 vindecarea rănilor, tonic, sporeşte metabolismul, astringent [247]

un remediu respirator eficient în majoritatea bolilor care afecteaz

sistem vital. Este un remediu ideal pentru tonificarea musculară reducând inflamaţia 

[241].  

Este considerat un remediu specific pentru bronşite cu tuse severă şi dureri. Datorit

şi emoliente, este folosit în tratarea inflamaţiei traheei şi a afec

Extractul de lumânărică, asociat cu uleiul de măsline, este un remediu extern ce 

 inflamaţiile cutanate. A fost recomandat pentru tratamentul 

hemoroizilor, şi degerăturilor, printre altele [282]. 

 
1.3.18. Limba mielului (Borrago officinalis L.) 

Borraginaceae (fig. 1.18.). 

Alior, Arariel, Boranta, Limba câinelui, Limba boului, Mierea ursului, 

Planta erbacee, anuală, cu tulpină înaltă de 30-60 cm, ramificată, acoperit

e, ovale, cu margini zimţate, cele superioare au forme alungit

îngustate, alburii, cu peţiol aripat.  

 de stea, la început roşii şi ulterior albastre sau albe-azurii. Înflorirea are loc în 

Specia este originară din ţinuturile apusene ale Africii de Nord 

i sudul Europei.  

 încă din antichitate de români şi greci. Creşte în flora spontan

 la altitudinea de 1800 m, pe marginea drumurilor şi căilor ferate, prin 

 
Fig. 1.18. Limba mielului [297] 
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 sedativ asupra sistemului nervos, 

[247].  

un remediu respirator eficient în majoritatea bolilor care afectează acest 

 reducând inflamaţia şi stimulând 

şi dureri. Datorită 

iei traheei şi a afecţiunilor 

sline, este un remediu extern ce 

iile cutanate. A fost recomandat pentru tratamentul negilor, 

Alior, Arariel, Boranta, Limba câinelui, Limba boului, Mierea ursului, 

ă, acoperită de peri 

ate, cele superioare au forme alungit-lanceolate, 

azurii. Înflorirea are loc în 

inuturile apusene ale Africii de Nord şi răspândită 

te în flora spontană pe 

ăilor ferate, prin 
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În România este cultivată, ca plantă ornamentală, condiment şi medicinală, în grădini din 

Transilvania (Bihor, Arad, Turda, Sibiu, Braşov), în Moldova (Neamţ, Suceava) şi în Oltenia.  

Drogul: frunze şi flori în stare proaspătă  - Borrago herba, Borrago flores.  

Compoziţia chimică: 

• mucilagii, saponine, flavonoide, carotenoizi, rezine, răşini; 

• taninuri, alantoina, acizi graşi, vitamina C; 

• săruri minerale (K, Ca, Mn, Mg), mai ales azotat de potasiu. 

Uleiul eteric din seminţe este foarte bogat în acizi graşi nesaturaţi (ex. vitamina F), acid 

linolenic (24%) şi acid linoleic (38%), care acţionează în regenerarea ţesuturilor, la nivelul pielii.  

Proprietăţi terapeutice 

•  calmant, cicatrizant (datorită alantoinei), depurativ şi diuretic (datorită sărurilor de K); 

• emolient, pectoral, sudorific, febrifug; 

• laxativ, diaforetic; 

• galactogog; 

• tonic [241]; 

• afecţiuni dermatologice: răni, edeme, urticarie, erupţii, inflamaţii, eczeme, celulită, crampe 

musculare, bătături [67]; 

• afecţiuni ale aparatului respirator: răceală, astm, bronşită, guturai, gripă, tuse, pneumonie, 

catar pulmonar, congestie pulmonară, pleurezie, boli ale gurii şi gâtului (laringită), febră eruptivă 

(scarlatina, rujeola, vărsat), cu grăbirea erupţiei cutanate; 

• afecţiuni hepatice şi digestive: congestia ficatului, hepatita, friguri, icter, colite, constipaţie, 

intoxicaţii, digestie leneşă; 

• afecţiuni renale: congestie, retenţie, cistită, litiază, favorizant al eliminării clorurilor; 

• afecţiuni ale sistemului nervos: spasme, stări nervoase şi depresive, insomnii; 

• reumatism şi gută; 

• iritaţii ale ochilor; 

• colorant natural din flori. 

 

1.3.19. Muşeţelul (Matricaria chamomilla L.) 

 
Face parte din familia Asteraceae (fig. 1.19.). 

Alte denumiri populare: Romaniță, Matrice 

Produs vegetal: Florile, fără peduncul, recoltate în lunile mai-august. 

Compoziţie chimică. Ulei volatil, azulen, chemazulen, flavonozide, colina, matricina, 

epigenina, umbeliferona, acid salicilic, rezine, fitosterine, substanţe de natură cumarinică cu acţiune 

spasmolitică [195]. 
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Acţiune farmacodinamică şi utiliz

Acţiunea farmacodinamică este divers

măreşte cantitatea de bilă secretată, reduce tensiunea arterial

Anestezic, dezinfectant, antiinflamator, antiseptic, bacteriostatic, bactericid, sedativ, 

carminativ, antispastic, gastric şi intestinal, cicatrizant, s

antiinflamatoare, antiseptică, cicatrizant

Indicaţii terapeutice 

Gastrite, enterocolite, diaree, balon

amenoree, insomnii, orhite, nefrite, 

 

1.3.20. Nalba mare

 

Este membru al familiei Malvaceae

Alte denumiri populare: Alba alb

Descriere. Plantă ierboasă, peren

cenuşie, iar după îndepărtarea scoarţ

Frunzele sunt lungi, peţiolate, u

Florile au petale de culoare al

roşii. 

Răspândire. Creşte prin locuri ruderale, umede, nisipoase. În flora spontan

zona de câmpie. 

Drogul – atât rădăcina – Althaeae radix

flores au calităţi terapeutice.  

Compoziţie chimică 

Principiile active din rădăcini sunt 

substanţe grase, pectine, betaină, tanin, rezine

Frunzele conţin şi ulei volatil.
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Fig. 1.19. Mușețelul [322] 

 

şi utilizări terapeutice  

ă este diversă. Achileina reduce timpul de coagulare a

ă, reduce tensiunea arterială.  

Anestezic, dezinfectant, antiinflamator, antiseptic, bacteriostatic, bactericid, sedativ, 

şi intestinal, cicatrizant, sudorific, antidiareic Uleiul volatil are ac

, cicatrizantă [103].  

Gastrite, enterocolite, diaree, balonări, colici intestinale, dismenoree (tulburări menstruale), 

 conjunctivite, gingivite, abscese [217]. 

1.3.20. Nalba mare (Althaea officinalis L.)  

Malvaceae (fig. 1.20.). 

Alba albă, Nalba bună, Nalba de luncă 

ă, perenă, cu rădăcină lungă, cărnoasă, cilindrică, la exterior brun

rtarea scoarţei, albă. Tulpina este erectă, păroasă, lignificată la baz

iolate, uşor lobate, cordiforme, cu margini neregulate dinţ

au petale de culoare alb-roz, formă triunghiulară, staminele de culoare violet

te prin locuri ruderale, umede, nisipoase. În flora spontană vegeteaz

Althaeae radix, frunzele – Althaeae folium cât şi florile 

ă ăcini sunt substanțe mucilaginoase (15-25%), amidon, zaharuri, 

, tanin, rezine.  

i ulei volatil.  
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uce timpul de coagulare al sângelui, 

Anestezic, dezinfectant, antiinflamator, antiseptic, bacteriostatic, bactericid, sedativ, 

udorific, antidiareic Uleiul volatil are acţiune 

ri, colici intestinale, dismenoree (tulburări menstruale), 

, la exterior brun-

ă la bază.  

or lobate, cordiforme, cu margini neregulate dinţate.  

, staminele de culoare violetă cu antene 

 vegetează numai în 

şi florile –Althaeae 

amidon, zaharuri, 
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Fig. 1.20. Nalba mare [283] 

 

Rădăcinile sunt mai întâi decorticate (curăţate de coajă până la stratul alb), apoi tăiate în 

bucăţele mai mici şi apoi se usucă la temperatura de maximum 400C [195]. 

Când se recoltează, rădăcina de nalbă nu se spală, deoarece apa dizolvă cu uşurinţă mucilagiile.  

Acţiune faramcodinamică şi utilizări terapeutice 

Se foloseşte ca emolient în tuse, bronşită, răguşeală.  

Intern: emolient, expectorant.  

Extern: emolient, antiinflamator în eczeme, calmant (cataplasme). 

 
1.3.21. Nucul (Juglans regia L.) 

 
Este din familia Juglandaceae (fig. 1.21.). 

Alte denumiri populare: Nucar, Nuc costeliv. 

Descriere. Arbore fructifer, majestos, înalt de 10-30 m, cu rădăcină pivotantă puternică şi 

coroană foarte bogată şi ramificată.  

Frunzele sunt împaripenat compuse, cu 5-11 foliole, obovate şi asimetrice.  

Florile sunt unisexuat-monoice, cele mascule grupate în amenti negricioşi (matişori), iar cele 

femele au pozitie terminală. Fructul este o drupă globulară, mare, cu învelis verde, cărnos (pericarp). 

Înfloreste în lunile mai-iunie [195]. 

Răspândire. Specia este originară din Orientul Mijlociu, de la Marea Caspică şi nordul Iranului 

până în nordul Indiei. A fost introdusă în Europa de către romani încă din antichitate.  

În România, nucul este cultivat în toată ţara, fie în nucete compacte, fie ca arbori izolaţi în 

livezi, vii, pe marginea şoselelor, în grădini şi curţi. În stare sălbaticită creşte prin păduri din zone 

deluroase, până la altitudini de 800 m, mai frecvent în regiuni cu influenţe mediteraneene (Banat, 

vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei).  

Drogul: - Juglandis folium - frunze tinere fără peţiol; coaja fructelor verzi şi fructe mature  
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Recoltare. Frunzele tinere se recolteaz

foliolele se usucă la umbră, în straturi sub

lumină pentru a păstra culoarea verde

Frunzele brunificate se înlătură

 

 

Fructele verzi se recoltează când acul trece prin ele (lunile iunie

Cojile fructelor se adună în toamn

scobitura în sus, fără a fi pătate sau înnegrite. 

Fructele mature se adună toamna

Compoziţie chimică  

Frunzele conţin taninuri, acid galic, acid elagic, ulei volatil, vitamina C

Frunzele şi coaja fructului con

Acţiune farmacodinamică şi utiliz

• frunze şi pericarp 

- depurativ, hipoglicemiant, stimulato

- stomahic, astringent (datorit

dezinfectant gastro-intestinal; 

- uşor hipotensiv, antialergic;

- antileucoreic, antiinflamator, 

• miezul fructelor - nutritive, antianemice, emoliente, calmante.

Indicaţii specifice 

• frunze 

- afecţiuni dermatologice:

degerături, panariţiu, antrax, r

mătreaţă, căderea părului;

- afecţiuni digestive: enterite acute, diaree, dizenterie, hemoragii interne, stimularea digestiei 

şi a funcţiilor hepatice, hepatit
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Frunzele tinere se recoltează în lunile iunie-iulie, se îndepărtează

, în straturi subţiri, în poduri bine aerisite, acoperite cu tabl

stra culoarea verde-închis, mirosul aromat şi gustul amărui-astringent 

ătură.  

 
Fig. 1.21. Nucul [284] 

ă când acul trece prin ele (lunile iunie-iulie) [103].  

ă în toamnă (lunile august-septembrie), se usucă în strat sub

tate sau înnegrite.  

ă toamna (septembrie-octombrie) prin baterea crengilor cu pr

taninuri, acid galic, acid elagic, ulei volatil, vitamina C.  

i coaja fructului conţin un pigment brun. 

şi utilizări terapeutice 

, stimulator tonic-amar; 

atorită taninului), antidiareic, vermifug, antiseptic, antifungic 

; 

antileucoreic, antiinflamator, antisudorific, dezinfectant urinar, cicatrizant; 

nutritive, antianemice, emoliente, calmante. 

iuni dermatologice: eczeme zemuinde, furunculoza, ulceraţii, acnee juvenil

iu, antrax, răni, scabie, supuraţia degetelor şi a unghiilor la picioare, 

rului; 

: enterite acute, diaree, dizenterie, hemoragii interne, stimularea digestiei 

iilor hepatice, hepatită, lipsa poftei de mâncare; 
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rtează peţiolul, iar 

iri, în poduri bine aerisite, acoperite cu tablă, ferite de 

astringent [195].  

 în strat subţire cu 

octombrie) prin baterea crengilor cu prăjini. 

 taninului), antidiareic, vermifug, antiseptic, antifungic şi 

ii, acnee juvenilă, 

i a unghiilor la picioare, 

: enterite acute, diaree, dizenterie, hemoragii interne, stimularea digestiei 



Romeo T. Cristina                                                                                                                                    Curs pentru studenții la doctorat 
 
Elemente esențiale de fitoterapie la animale                                                                                                                          Februarie 2018 

 

39 
 

- infecţii uro-genitale: edeme ale rinichilor, leucoree, metroanexite, poliurie, hidropizie 

(transpiraţie excesivă); 

- afecţiuni cardiace: hipetensiune arterială, inflamaţia vaselor sanguine; 

- boli ale cavităţii bucale (stomatite, amigdalite, scorbut, laringită, gingivită; 

- diabet zaharat (cu scăderea glicemiei), purificarea sângelui; 

- rahitism, artroze, reumatism. 

• coji de nuci verzi 

- fortificarea stomacului slăbit şi a intestinelor leneşe; 

- purificarea sângelui şi refacerea consistenţei sângelui. 

• fructe mature 

- nutritive (hipercalorice) im tuberculoză, anemie şi convalescente; 

- constipaţie, paraziţi intestinali; 

- litiaza renală, leucoree, enurezis, sifilis; 

- diabet zaharat. 

 
1.3.22. Podbalul (Tussilago farfara L.) 

 
Apartine Familiei Asteraceae (fig. 1.22.). 

Alte denfmiri populare: Podbeal, Brustur alb, Brustur de râu, Brusturel, Păpălungă, Guşa 

găinii, Limba vecinului, Cenuşoară, Rotungioară. 

Descriere. Plantă erbacee, perenă, de talie mică, cu rizom cărnos, alb, acoperit cu solzi din care 

apare, la începutul primăverii, tulpina roşiatică, înaltă de 10-30 cm, des-păroasă, cu flori galbene-

aurii, cu miros plăcut, grupate într-o inflorescenţă din vârf.  

Inflorirea are loc primavara devreme (lunile februarie-aprilie). 

Florile se închid pe vreme urâtă şi se apleacă în jos. Ulterior (în mai) apar frunzele tulpinale, 

mici şi frunzele bazale, aproape rotunde, cu margini crestate, albe pe faţa inferioară, cu peţiol lung 

[103]. 

Răspândire. Plantă originară din Europa şi Asia, creşte în ţara noastră pe locuri umede, de la 

câmpie până la munte, mai frecvent în jurul Arcului Carpatic (ex. văile Vrancei), pe malurile râurilor 

şi torenţilor de munte, izvoare, şanturi, ravene, râpe, grohotişuri, taluzuri, povârnişuri, cariere de 

piatră, locuri degradate, abrupte şi erodate. 

Drogul: - este format din frunze: Farfarae folium şi flori: Farfarae flos [195]. 

Compoziţie chimică 

• mucilagii, inulina; 

• taninuri fitosterine, rutozizi, hiperina, steroli, flavonoizi; 

• principiu amar (tusibagina); 

• acizi organici (gabic, malic, fosforic, tartric, citric); 
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• acizi graşi (palmitic, stearic);

• insulina; 

• pigmenţi (caroten, xantofibe), vitamine;

• ulei eteric (urme); 

• săruri minerale (K, Na, Ca, Mg, Fe, S, Zn, Cu, P)

Acţiune farmcodinamică şi utiliz

• emolient, expectorant, pe

respirator, secretolitic; 

• diuretic, sudorific, depurativ

• tonic-aperitiv, antiscorbutic, colagog

• antiinflamator, vulnerar, astringent 

Indicaţii specifice 

• afecţiuni dermatologice: plă

scrofulos, inflamaţii, înţepături de insecte.

• afecţiuni ale căilor respiratorii

pulmonar, gripă, guturai, tuse uscată

silicoză pulmonară, tuberculoză; 

• protejarea vocii la oratori, avoca

• afecţiuni ale tractului gastro

intestinală, dispepsii; 

• afecţiuni renale şi genitale;

• rahitism la copii, scrofuloză

• otite şi otalgii (dureri de urechi)

1.3.23. Saschiul

Este membru al familiei Apocynaceae 
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i (palmitic, stearic); 

i (caroten, xantofibe), vitamine; 

ruri minerale (K, Na, Ca, Mg, Fe, S, Zn, Cu, P). 

 
Fig. 1.22. Podbalul [309] 

 

i utilizările terapeutice 

, pectoral, antispastic-bronşic, antitusiv, antiseptic al apar

diuretic, sudorific, depurativ; 

, antiscorbutic, colagog; 

antiinflamator, vulnerar, astringent [285]. 

plăgi, răni superficiale, erizipel, abcese, tăieturi, ulcera

turi de insecte. 

ilor respiratorii: bronşită cronică şi tabagice, astm bronşic, pleurezie, emfizem 

, guturai, tuse uscată şi convulsivă, laringită, traheită, faringită, amigdalit

protejarea vocii la oratori, avocaţi, actori, cântăreţi, profesori; 

iuni ale tractului gastro-intestinal: diskinezie biliară, ulcer gastric şi duodenal, co

; 

rahitism la copii, scrofuloză, flebită, edeme la membrele inferioare cu flebite; 

i otalgii (dureri de urechi) [241]; 

 
1.3.23. Saschiul (Vinca minor L.) 

 
Apocynaceae (fig. 1.23.). 
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, antiseptic al aparatului 

ieturi, ulceraţii, ulcer 

ic, pleurezie, emfizem 

, amigdalită, răguşeală, 

şi duodenal, colică 
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Alte denumiri populare: Sasc

Violeta vrăjitoarei.  

Descriere. Plantă perenă, erbacee, cu tulpin

Frunzele sunt persistente, groase 

Florile sunt albastre-violacee, cu 5 petale.

Răspândire. Creşte spontan în locuri umbroase (p

se cultivă în parcuri şi cimitire ca plant

Recoltarea. Se face în tot timpul anului, mai ales înainte 

conţinutul maxim în principii active. 

Se usucã repede la umbră, în straturi sub

frunzelor [195]. 

Drogul – este format din partea aerian

Compoziţia chimică 

• alcaloizi cu nucleu indolic

vincinina); 

• taninuri, carotenoizi, pectine, flavonozide;

• acizi organici (fenolici, triterpenici);

• aminoacizi liberi; 

• săruri minerale. 

 

Acţiune farmacodinamică şi utiliz

• hipotensiv, vasodilatator; 

• antidiabetic, depurativ, diuretic

• antihemoragic, astringent, spasmolitic, antifebril

• antigalactogog; 

• antiscorbutic, tonic digestiv, aperitiv, antianemic, fortifiant 
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Sascău, Brabanoc, Brebenel, Bănuţ, Caprifoi, Cununi

, erbacee, cu tulpină târâtoare, parţial lemnoasă, lungă până

sunt persistente, groase şi lucioase, cu forme eliptice, de culoare verde închis. 

violacee, cu 5 petale. Înflorirea are loc în lunile aprilie-iunie.

te spontan în locuri umbroase (păduri de fag şi stejar), tufărişuri, crânguri sau 

i cimitire ca plantă ornamentală. 

Se face în tot timpul anului, mai ales înainte şi în timpul înfloririi când exist

inutul maxim în principii active.  

ă, în straturi subţiri, sau artificial la 50-60°C pentru a evita brunificarea 

este format din partea aeriană – tulpini cu frunze – Vincae minoris herba 

alcaloizi cu nucleu indolic (circa 40)(vincamina, izovincamina, vincina, vincamicina, 

carotenoizi, pectine, flavonozide; 

acizi organici (fenolici, triterpenici); 

 
Fig. 1.23. Saschiul [309] 

şi utilizări terapeutice 

antidiabetic, depurativ, diuretic; 

ihemoragic, astringent, spasmolitic, antifebril; 

antiscorbutic, tonic digestiv, aperitiv, antianemic, fortifiant [286]. 
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, Caprifoi, Cununiţă, Pervinca, 

ă până la 1 m.  

lucioase, cu forme eliptice, de culoare verde închis.  

iunie. 

şuri, crânguri sau 

i în timpul înfloririi când există 

a evita brunificarea 

Vincae minoris herba [103]. 

vincamina, izovincamina, vincina, vincamicina, 
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Indicaţii specifice 

• vindecă ulceraţiile sângerânde, plăgile deschise, echimoze, contuzii, grăbirea cicatrizării. 

• scăderea tensiunii arteriale, îmbunătăţirea circulaţiei sanguine la nivel cerebral, diminuarea 

ritmului cardiac, dilatarea arterelor cerebrale şi prevenirea aterosclerozei şi a tahicardiei 

neurovegetative (datorita vincaminei); 

• stimulent cerebral prin transportul normal al sângelui, oxigenului şi substanţelor minerale; 

• scăderea glicozuriei în diabet şi reducerea senzaţiei de sete; 

• combate hemoptizia tuberculoasă, hemoragiile nazale, uterine şi hemoroidale; 

• combate ameţelile în convalescente şi anemii sau în cazul pierderii memoriei; 

Este considerat cel mai bun remediu pentru persoanele cu probleme de circulaţie cerebrală, cu 

pierderea memoriei şi îmbătrânirea prematura a ţesuturilor din creier (boala Altzheimer). 

 

1.3.24. Sânzienele (Galium verum L.) 

 

Este reprezentantul familiei Rubiaceae (fig. 1.24.). 

Alte denuimiri populare: Drăgaica, Petala miresii 

Răspândire: Vegetează în Europa şi Asia, în fâneţe, tufişuri, marginea pădurilor, de la câmpie 

până la munte. Aceste plante au fost mult folosite în medicina populară românească, considerându-se 

ca au puteri magice, prin care ne pot apăra de duhurile rele şi de numeroase boli.  

Sânzienele galbene sunt foarte răspândite la noi în ţara şi au flori mici, galben-aurii, parfumate, 

grupate, care apar în perioada mai-septembrie. De la ele se foloseşte în scop terapeutic mai ales partea 

aeriană [195].  

Drogul – este format din partea aeriană (Galii vera herba), care se recoltează în momentul 

înfloririi maxime. Temperatura de uscare nu este permis să depăşească 45°C [103]. 

Compoziţie chimică  

Drogul conţine glicozizi, uleiuri esenţiale, enzime. 

Acţiune farmacodinamică şi utilizări terapeutice  

Părţile înflorite ale plantei conţin substanţe cu acţiune antiinflamatoare, analgezică şi 

cicatrizantă. Ele ajută vezica biliară şi rinichii să-şi îndeplinească funcţiile (având acţiune colagogă, 

coleretică şi diuretică). Au, de asemenea, proprietăţi calmante, pentru care se folosesc în insomnie.  

Tradiţional, planta se folosea pentru tratarea epilepsiei, dar şi pentru proprietăţile tinctoriale 

(colorează în galben) sau de coagulare a laptelui (se mai numea în popor şi 'smântanica').  

Printre acţiunile caracteristice plantei o regăsim şi pe cea de reglator al metabolismului 

tiroidian, la utilizarea internă (pulbere, macerat, tinctură), dar şi externă (gargara, cataplasme, 

unguente). În utilizarea externă, planta se recomandă pentru tratamentul bolilor dermatologice, al 

diverselor erupţii - acnee, furuncule, eczeme, dar şi în psoriazis.  
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Pornind de la aceste acţiuni ş

sânziene, folosit cu rezultate foarte bune mai ales în tratamentul bolilor tiroidei. 

Baza de preparare a unguentului (ra

o penetrabilitate foarte bună în ţesuturi a substan

Unguentul este parfumat cu ulei volatil de lavand

recomandă, de exemplu, să fie aplicat pe negi). 

Unguentul de sânziene se poat

cancer tiroidian sau laringian), aplicâ

compresă cu Bitter românesc, lasat 2 ore, zilnic. 

Această metodă este utilă şi în cazul

tiroidieni, etc.). Unguentul de sânziene se folose

cele mai diverse (eczeme, impetigo, acnee, psoriazis etc.) 

El are un bun efect şi în caz de reumatism, dac

 
1.3.25. Schinelul

Este reprezentant al familiei Asteraceae. 

Alte denumiri populare: Scai binecuvântat, Scai amar, Iarba amar

Descriere. Plantă erbacee anual

lânoşi de culoare verzui sau roşie-brun. 

Frunzele sunt alungit-lanceolate, cu nervuri proeminente, albe 

spinos-dinţate pe margini.  

Florile sunt galbene sau verde

iunie - august [195].  

Drogul: Herba cardui benedicti sau Herba Cnici 

Răspândire. Planta originară din India, de un
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Fig. 1.24. Sânzienele [302] 

 

iuni şi utilizări tradiţionale ale plantei, a fost conceput unguentul de 

nziene, folosit cu rezultate foarte bune mai ales în tratamentul bolilor tiroidei.  

Baza de preparare a unguentului (raşina de brad, ceara naturală, ulei de floarea-soarelui) asigur

ţesuturi a substanţelor active din plantă.  

fumat cu ulei volatil de lavandă, care îi asigură şi proprietăţi antiseptice (se 

 fie aplicat pe negi).  

nziene se poate folosi ca adjuvant în cazul tumorilor (mai ales cancer al pielii, 

tiroidian sau laringian), aplicându-l în strat subţire pe zona afectată şi punând deasupra o 

 cu Bitter românesc, lasat 2 ore, zilnic.  

ă şi în cazul celorlalte boli tiroidiene (hipotiroidie, tiroidit

nziene se foloseşte ca atare şi pentru tratarea unor boli de piele, din 

cele mai diverse (eczeme, impetigo, acnee, psoriazis etc.) [213, 321].  

i în caz de reumatism, dacă se aplică pe articulaţiile dureroase.

1.3.25. Schinelul (Cnicus benedictus L.) 
 

Asteraceae. (fig. 1.25.). 

Scai binecuvântat, Scai amar, Iarba amară, Șofran sălbatic.

 erbacee anuală cu tulpina în 5 muchii, înaltă până la 1 m, acoperit

brun.  

lanceolate, cu nervuri proeminente, albe şi păroase, cu vârf ascu

sunt galbene sau verde-deschis, grupate în calatidii terminale Înflorirea are loc î

Herba cardui benedicti sau Herba Cnici - frunze, inflorescențe şi lăstari tineri

Planta originară din India, de unde a fost adusă în secolul al XV-lea. 
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a fost conceput unguentul de 

soarelui) asigură 

ăţi antiseptice (se 

e folosi ca adjuvant în cazul tumorilor (mai ales cancer al pielii, 

i punând deasupra o 

celorlalte boli tiroidiene (hipotiroidie, tiroidită, noduli 

i pentru tratarea unor boli de piele, din 

iile dureroase. 

lbatic. 

 la 1 m, acoperită cu peri 

roase, cu vârf ascuţit, 

i terminale Înflorirea are loc în lunile 

stari tineri  

lea.  



Romeo T. Cristina                                                                                                                                    Curs pentru studenții la doctorat 
 
Elemente esențiale de fitoterapie la animale                                                                                                                          Februarie 2018 

 

44 
 

Creşte în flora spontană şi cultivată din sudul Europei, iar în România în judeţele Prahova, 

Buzău, Giurgiu, pe soluri umede şi profunde, în locuri însorite, nisipoase şi aride, cu conţinut ridicat 

de Ca, până la altitudinea de 1000 m. 

Recoltarea. Se execută în timpul înfloririi, pe vreme uscată şi însorită, prin tăiere la 8-10 cm de 

la nivelul solului.  

Uscarea se face în locuri aerisite, ferite de soare, în straturi subţiri sau artificial la 45-50°C. Se 

păstrează în saci textili. 

 
Fig. 1.25. Schinelul [287] 

 
Compoziţia chimică 

• substanţe amare (benedictina, artemisiifolina), lactona amară (cnicina), glicozide, 

flavonozide, fitosterine, taninuri (8 %); 

• acizi organici (rezinici, nicotinic); 

• mucilagii, ulei gras, ulei eteric (0,3 %); 

• vitamina B1; 

• săruri minerale (K, Ca, Mg). 

Acţiune farmacodinamică şi utilizări terapeutice 

• eupeptic, tonic-amar în indigestii, boli hepatice şi anorexie, calmant în tulburări digestive, 

eupeptic, antihemoragic, vermifug; 

• stimulent al sistemului nervos, sedativ în dureri reumatismale; 

• depurativ, diuretic, febrifug, sudorific; 

• antiseptic extern, dezinfectant, antifungic, antibiotic, antiputrid, cicatrizant [244]. 

Indicaţii specifice 

• afecţiuni dermatologice: arsuri, degerături, răni purulente, ulceraţii, ulcer varicos, zona zoster, 

edeme; 

• afecţiuni ale aparatului digestiv: afecţiuni hepatice, gastrite hipoacide, ciroză, ascită, 

dispepsii, dilatarea şi deplasarea stomacului, ulcer gastric, gastrite, constipaţie, paraziţi intestinali; 
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• afecţiuni ale căilor respiratorii: astm bronşic, tuse, febră, catar bronşic, aerofagie; 

• reumatisme şi artroze; 

• tonic în oboseală generală, slăbiciune şi anemie; 

• uleiul extras din frunze serveşte la fabricarea săpunurilor. 

Observaţii: nu se recomandă în afecţiuni renale, gangrene carcinomatoase. 

 

1.3.26. Tătăneasa (Symphytum officinale L) 
 

Este reprezentantul familiei Boraginaceae (fig. 1.26.). 

Alte denumiri populare: Iarba Iui Tatin, Gavat, Iarba băloasă, Iarba întăritoare, Salacina 

neagră, Mierea ursului, Lutatina, Nadar, Rădăcina lipitorii, Tătana, Zlac. 

Descriere. Planta erbacee, perenă care are în sol un rizom scurt şi gros, de culoare neagră, 

prelungit cu rădăcini lungi de 25-30 cm şi groase de 1-2 cm, ramificate, cărnoase, negre la exterior şi 

alb-gălbui în interior.  

Tulpina este erectă, înaltă de 30-120 cm, ramificată, muchiată, păroasă.  

Frunzele sunt mari, aspre, păroase pe ambele feţe, lungi de 15-20 cm, dispuse altern.  

Florile au culoarea roşie-violacee sau roz-pal, grupate în raceme scurte în forma unei cozi de 

scorpion. Înflorirea are loc în lunile mai-iunie [195]. 

Răspândire. Planta creşte pe soluri grele, argiloase, cu apă stagnantă, pajişti, fâneţe, şanţuri, 

zăvoaie, mlaştini din luncile râurilor curgătoare, margini de păduri, drumuri, garduri, cariere de 

pietriş, din zona de câmpie până în zona montană inferioară. 

Drogul: Herba Radix Sympliyti - partea superioară a plantei cu flori şi frunze şi rizomul cu 

rădăcini [103].  

Recoltarea. Herba se taie înainte şi după înflorire (lunile aprilie-august) şi se usucă la umbră.  

Rădăcinile se recoltează primavara (lunile martie-mai) şi toamna (septembrie-noiembrie), se 

curăţă, se spală, se taie în fragmente de 10-15 cm, eventual despicate şi se usucă rapid la soare, în 

poduri acoperite cu tablă, încăperi bine aerisite sau în uscătorii artificiale la 40-50°C.  

După uscare, rădăcinile devin gălbui în interior .  

Compoziţia chimică 

• alantoina (derivat din metabolismul purinelor); 

• mucilagii, glicozizi (consolidina, consolicina), taninuri, colină, gumerezine, sitosteroli; 

alcaloizi: simfitocinoglozina, coniferina, chelidonina, cheliritina, sanguinarina, sparteina, potopina; 

• glucide solubile, amidon, inulină, aminoacizi, asparagină; 

• vitamine (C, A); 

• acizi organici (rozmarinic, dihidrocafeinic); 

• săruri minerale (Ca, K); 

• substanţe carcinogene (simfitina, care poate provoca tumori canceroase). 
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Acţiune farmacodinamică şi utiliz

• expectorant, emolient, antitusiv, calmant

• antitumoral, cicatrizant, antiinflamator

(datorită alantoinei) [195]; 

• antispastic, antidiareic, antidizenteric, hemostatic, antimitotic, imunostimulator
 

 

Indicaţii specifice 

• afecţiuni dermatologice: 

varicoase, furunculi, inflamaţii ale încheieturilor, în

• afecţiuni respiratorii: bron

tuberculoză; 

• afecţiuni digestive: ulcer gastric 

ficat şi vezica biliară, diaree, dizenterie, hemoragii digestive, hemoroizi;

• circulaţie periferică deficitară

• afecţiuni uro-genitale; 

• reaumatism, gută, artrite, spondilite, discop

• abcese dentare, gingivite, dureri în gât, inflama

Observaţii: Consumul intern în exces prezint

toxici sau carcinogeni hepatici. 

 
1.3.27. Urzica

Face parte din familia Urticaceae

Alte denumiri populare: Urzica mare, Urzica mica, Urzica creata, Oi

Descriere. Plantă erbacee, peren

medicinale şi alimentare. În sol are un rizom sub

Tulpina aeriana este înaltă de 50
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şi utilizări terapeutice 

expectorant, emolient, antitusiv, calmant; 

antitumoral, cicatrizant, antiinflamator, astringent, decongestiv, regenerator

antispastic, antidiareic, antidizenteric, hemostatic, antimitotic, imunostimulator.

 
Fig. 1.26. Tătăneasa [288] 

 răni, arsuri, inflamaţii, fracturi, contuzii, echimoze, ulcera

ii ale încheieturilor, înţepături de insecte, cancer de piele şi mamar.

: bronşite, tuse spastică, pneumonie, pleurezie, astm bron

: ulcer gastric şi duodenal, gastrite hiperacide, colici abdominale, boli de 

, diaree, dizenterie, hemoragii digestive, hemoroizi; 

 deficitară, purificarea sângelui, psoriazis, diabet; 

, artrite, spondilite, discopatii, paralizii; 

abcese dentare, gingivite, dureri în gât, inflamaţii bucale, sinuzită; 

Consumul intern în exces prezintă pericole poţenţiale, întrucât alcaloizii devin 

1.3.27. Urzica (Urtica dioica L., Urtica urens L.) 
 

Urticaceae (fig. 1.27.). 

Urzica mare, Urzica mica, Urzica creata, Oiştea. 

 erbacee, perenă, cunoscută încă din antichitate pentru propriet

un rizom subţire, târâtor.  

ă de 50-150 cm, erectă, păroasă şi urticantă.  
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ingent, decongestiv, regenerator de ţesuturi 

. 

ii, fracturi, contuzii, echimoze, ulceraţii 

turi de insecte, cancer de piele şi mamar. 

, pneumonie, pleurezie, astm bronşic, 

racide, colici abdominale, boli de 

iale, întrucât alcaloizii devin 

 din antichitate pentru proprietăţile 
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Frunzele sunt puternic urticante datorit

piele (acid formic şi o toxalbumină). Au forma ovala, l

Florile au culoare verzuie; sunt dioice, dispuse pe plante diferite (mascule 

are loc în lunile iunie-octombrie) [103, 195

 

Răspândire. Creşte pe tot globul în locuri cultiv

ruine, marginea apelor şi pădurilor, tufi

2.400 m altitudine. 

Drogul: frunzele – Urticae folium

Recoltarea. Frunzele se adună

rădăcinile se scot din sol toamna (septembrie

Uscarea frunzelor se face la umbr

tulpinile şi frunzele îngălbenite [323]

Din 5 kg frunze proaspete se ob

După uscare, frunzele au miros caracteristic 

fragmente şi se usucă la soare sau artificial la 50

Compoziţia chimică 

• proteine, amine, aminoacizi, lecitin

• flavonoizi, carotenoizi, clorofil

mucilagii, saponine; 

• acizi organici (formic, folic, acetic, pan

• vitamine (K, B, E, provitamina A 

• săruri minerale (Fe, Ca, Mg, Si, K, P, Mn

Acţiune faramcodinamică şi utiliz

• cicatrizant, epitelizant, revulsiv, astringent, antiseptic, antimicrobi
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sunt puternic urticante datorită perişorilor rigizi care conţin substanţe vezicante pentru 

ă). Au forma ovala, lanceolate sau cordate, dinţate.  

au culoare verzuie; sunt dioice, dispuse pe plante diferite (mascule şi femele Înflorirea 

[103, 195]. 

Fig. 1.27. Urzica [309] 
 

te pe tot globul în locuri cultivate şi necultivate, şanturi, gropi abandonate, 

durilor, tufişuri, stâne, locuri virane, de la câmpie până în zona montan

Urticae folium, partea aeriană în totalitate – herba şi rădăcina 

Frunzele se adună în lunile aprilie-octombrie, manual, cu mânuşi de protec

cinile se scot din sol toamna (septembrie-noiembrie) sau primavara (martie-aprilie).

Uscarea frunzelor se face la umbră, în strat subţire, folosind locuri bine aerisite, eliminând 

[323].  

Din 5 kg frunze proaspete se obţine 1 kg frunze uscate.  

 uscare, frunzele au miros caracteristic şi gust amărui. Rădăcinile se spal

sau artificial la 50-60°C. 

proteine, amine, aminoacizi, lecitină, histamină; 

flavonoizi, carotenoizi, clorofilă (0,3-0,8%), protoporfirine, glicozide, taninuri, fitosteroli, 

acizi organici (formic, folic, acetic, pantotenic, galic); 

vitamine (K, B, E, provitamina A şi C - de 200 ori mai mult decât merele); 

ale (Fe, Ca, Mg, Si, K, P, Mn). 

şi utilizări terapeutice 

cicatrizant, epitelizant, revulsiv, astringent, antiseptic, antimicrobien, insecticid;
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ţe vezicante pentru 

şi femele Înflorirea 

 

anturi, gropi abandonate, 

 în zona montană la 

 – radix. 

şi de protecţie, iar 

. 

locuri bine aerisite, eliminând 

cinile se spală, se taie în 

0,8%), protoporfirine, glicozide, taninuri, fitosteroli, 

; 
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• digestiv, antidiareic, antihemoragic (datorită vitaminei K), antianemic, tonic, vitaminizant, 

aperitiv, mineralizant, energizant, antihelmintice 

• expectorant, emolient, antitusiv, antiastmatic, antibronşitic; 

• antidiabetic, hipocolesterolemiant, depurativ, hematopoetic, dezintoxicant pentru sânge, 

diuretic (datorită flavonoidelor) [289]; 

• antireumatic; 

Indicaţii specifice 

• afecţiuni ale pielii: plăgi, eczeme cronice, pecingine, psoriazis, arsuri, ulcer varicos, unghii 

casante, fisuri anale; 

• combaterea căderii părului, seboree şi mătreaţă. 

• afecţiuni ale aparatului digestiv: ulcer gastric şi duodenal, insuficienţă pancreatică, litiază 

biliară, diaree, dizenterie, colită, enterită, balonări, hemoragii interne, dureri de splină, hemoroizi, 

cancer stomacal prin prevenirea formării tumorilor maligne; 

• afecţiuni respiratorii: astm bronşic, congestie pulmonară, tuse convulsivă, fluidificarea 

secreţiilor bronşice (datorită mucilagiilor); 

• afecţiuni renale şi genitale: vaginită atrofică, hemoragii uterine, dismenoree, litiază renală, 

favorizarea eliminarii toxinelor şi a excesului de apă din ţesuturi prin mărirea diurezei; 

• adjuvant în diabetul zaharat; 

• combate leucemia şi formarea tumorilor maligne; 

• reduce durerile de reumatism cronic şi degenerativ, sciatică, gută (cu eliminarea acidului uric) 

şi artroze (cu refacerea cartilagiilor); 

• combate durerile de cap prin acţiuni depurative, oboseală, epuizare (în carenţă de Fe), anemie 

de primavară, obezitate, rahitism, hemoragii nazale, avitaminoze; 

 
1.3.28. Valeriana (Valeriana officinalis L.) 

 
Este membru al familiei Valerianaceae (fig. 1.28.). 

Alte denumiri populare: Odolean, Iarba pisicii, Guşa porumbelului, Năvalnic. 

Descriere. Plantă erbacee, perenă, cu rizom scurt (2-5 cm), gros şi cărnos, cu numeroase 

rădăcini adventive, fibroase.  

Tulpina este erectă, cilindrică, goala în interior, înaltă de 50-200 cm. 

Frunzele sunt opuse, rare, imparipenat-sectate.  

Florile sunt mici, cu petale roze, liliachii sau albe, cu miros plăcut de vanilie, reunite în 

inflorescenţe terminale. Înflorirea are loc în lunile mai-septembrie. 

Rizomii cu rădăcini sunt de culoare galben-brună la exterior şi albicioși la interior [195].  

Răspândire. Plantă originară din Asia Centrală şi Orientală, a fost folosită încă din antichitate 

ca remediu calmant al sistemului nervos.  
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Creşte prin lunci, zăvoaie, luminişuri de pădure, tufişuri, marginea păraielor, fâneţe, locuri 

umede şi umbroase din zone deluroase şi montane, până la altitudinea de 1.800 m.  
 

 
Fig. 1.28. Valeriana [290] 

 

Frecvent se cultivă în grădini. 

Drogul: Rhizoma cum radicibus Valerianae  

Recoltarea. Se face toamna (lunile septembrie-noiembrie), după veştejirea părţii aeriene, în 

primul an de cultură, sau primăvara (lunile martie-aprilie). Rizomii cu rădăcini se taie în bucăţi scurte, 

se spală se zvântă în aer liber şi se usucă în locuri bine aerisite. Artificial se usucă la 35-40°C.  

Prin uscare, produsul are miros specific, gust dulceag, apoi amărui, dar pierde o parte din 

proprietăţi. 

Compoziţia chimică 

• ulei eteric (1-2 %) care se formează în timpul uscării prin scindarea enzimatică a unor 

glicozide. Uleiul brut conţine: 

• compuşi sesquiterpenici (aprox. 80 % din total) cu: valenol, valerianol, valeranona, 

valerenal, bisabolen, cadinen, cariofilen, copaen, curcumen, elemol, nerolidol, patciulol; 

• compuşi monoterpenici oxigienaţi: izovalerianat de bornil (10%), borneol, camfor, mirtenol, 

mirtenal, piperitona, terpineol, cineol, citronelol, acetat (de bornil, citronelil, terpenil); 

• hidrocarburi monoterpenice: pinen, camfen, fenchen, mircen, limonen, sabinen, felandren, 

cimen, terpinen, tujen, caren; 

• compuşi de altă natură: eugenol, izovalerianat (de amil, benzil, eugenil). 

Specia Valeriana Wallichii conţine 40% patciulol (47). 

• alcaloizi de natură actinică (valerianină, colinină); 

• flavonoizi (cvercetol, camferol, apigenina, luteolina); 

• taninuri, rezine, răşini, parafine, lactone, glucoză; 
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• acizi organici (cafeic, clorogenic, valerianic, butiric, malic, formic, acetic); 

• săruri minerale (K, Ca, Mg, Mn) în proporţii de 5-10%. 

Toate aceste componente acţionează sinergic asupra organismului. 

Acţiune farmacodinamică şi utilizări terapeutice 

• neurosedativ la nivelul encefalului, hipnotic şi calmant asupra sistemului nervos şi cardiac 

(mai eficace decât tranchilizantele chimice, fără a da obişnuinţa sau dependenţă); 

• antispastic, antiepileptic, antiemetic (contra greţurilor şi vomei),  

• carminativ, hipoacidifiant, antihelmintic; 

• hipotensiv, antidiabetic; 

• antiastmatic, antiseptic pulmonar [225, 249]. 

Acţiuni specifice 

• nervozitate, stres, insomnii, isterie, epilepsie, paralizie, oboseală, astenie, migrene, sughiţ, 

ameţeli, anxietate, distonii neurovegetative, excitabilitatea creierului şi a măduvei spinării, convulsii 

la copii, stări de excitaţie nervoasă, tremurături, dureri de cap datorate alcoolului şi fumatului, 

pierderea vocii de natură emoţională; 

• favorizează apariţia somnului la persoane surmenate; 

• colici stomacale de natură nervoasă, balonări, vome, diminuarea secreţiilor gastrice, diaree, 

dizenterie, antihelmintic în distrugerea ascarizilor; 

• aritmie extrasistolică, nevroze cardiace, angina pectorală, tahicardie, ateroscleroză, tulburări 

circulatorii, hipertensiune; 

• bronşită, astm bronşic, tuse; 

• tulburări de menopauză, dureri menstruale, retenţie urinară; 

• dureri sciatice, reumatice, nevralgii, spasme, hipersensibilitate motorie şi senzoriala; 

• asigură dezintoxicarea tabagică, dând senzaţie dezagreabila la fumători; 

• amelioreaza durerile si vindeca dermatozele, plagi, ulceratii, eruptii, varice, urticarie. 

 

1.3.29. Ventrilica (Veronica officinalis L.) 

 

Este reprezentantul familiei Plantaginaceae (fig. 1.29.). 

Alte denumiri populare: Matrice, Pana cucului, Stratornică, Ventricea, Cuscrişor, Mătasea 

pământului, Plămânărica.  

Este o plantă ce creşte pretutindeni în păduri, la marginea tufişurilor, în luminişuri şi locuri 

umede. Este o plantă care are tulpina păroasă plagiotropă.  

Poate atinge 20-30 cm înaltime, are frunze mari, ovale. Are flori de culori diferite: roşu, 

albastru, mov, legate în bucheţele [195].  
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Drogul: partea aeriană a plantei

înflorire: din mai până în august [223]

 

Indicaţii terapeutice: eczeme, nervozitate, tuse, bron

colesterol mărit.  

Frunzele şi rădăcinile sunt alterative, astringente, u

Ele au fost folosite în tratamentul unor afec

1.4. Grupe de afecţiuni dermatologice
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 a plantei- fără rădăcină; - Herba veronica. Are o perioad

[223]. 

 
Fig. 1.29. Ventrilica [303] 

 

eczeme, nervozitate, tuse, bronşite, hemoroizi, reumatism, artrit

unt alterative, astringente, uşor diuretice, uşor expectorante 

Ele au fost folosite în tratamentul unor afecţiuni ale pielii şi în tratamentul plăgilor [219, 223, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

iuni dermatologice principale la animalele de companie
 

Curs pentru studenții la doctorat 

                                          Februarie 2018 

Are o perioadă mare de 

ite, hemoroizi, reumatism, artrită, diabet, 

or expectorante şi tonice. 

219, 223, 237]. 

le de companie  
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Pielea este un organ complex, conjunctivo-epitelial de origine ectomezoblastică, îndeplinind 

funcţii multiple.  

Afecţiunile sale pot fi proprii sau simptomatice, apărute în evoluţia altor boli primare.  

Cele mai frecvente entităţi morfoclinice ale fanerelor şi ale pielii vor fi prezentate în continuare 

după o prealabilă clasificare a lor (fig. 1.30.). 

Clasificarea dermatopatiilor a fost făcută de diverşi autori în raport cu o varietate foarte mare 

de criterii: etiologice, patogenice, morfoclinice etc [33, 57, 128, 145, 152, 169, 189, 326]. 

Harvey R. şi Manson I. (1993) cit. de Pop şi. Cristina [145] clasifică dermatopatiile la câini şi 

pisici în următoarele categorii (Tab. 1.2.). 

Tabel 1.2. 
Clasificarea princilalelor dermatopatii la animalele de companie  

 (după Harvey R. şi Manson I. (1993) cit. de P, Pop şi R.T. Cristina [145] 

1. Dermatopatii alergice 
Dermatită de tip hipersensibilizant Dermatită prin hipersensibilizare hormonală 
Atopie canină (Alergia inhalantă) Dermatită alergică de contact 
Atopia felină Dermatită alergică la muşcătura de căpuşe 
Dermatită alergică alimentară şi prin intoleranţă alimentară Dermatită alergică la Otodectus cynotis 
Dermatită prin autosensibilizare - 

 2. Dermatopatii de natură endocrină  
Dermatopatie de tip hipotiroidian Dermatopatie de tip hipoadrenocortical- Sindrom Cushing 
Dermatopatie de tip hipofizo-somatotropă Dermatopatie de hiperestro-genic 
Dermatopatie de tip hipoestrogenic Dermatopatie de tip hipogonadic la masculi 

  3. Dermatopatii de tip kerato-seboreic 
Dermatopatie seboreică idiopatică Dermatopatie hiperkeratozică a perniţelor plantare 
Dermatopatie prin deficit secundar în cheratinizare Dermatită lichenoidă psorioziformă 
Dermatopatie de tip displazic a epidermului Dermatopatie de tip plachetar 
Ichtioza Dermatopatie prin displazie foliculară 
Dermatopatie prin deficit de acizi graşi Aneea 
Dermatoze zinc dependente Dermatopatie de tipul sindromului Schnautzer-Comadon 
Dermatoze prin hipovitaminoză A Dermatopatie discheratozică 

4. Dermatopatii autoimune 
Lupulus eritematos Uveodermatita sau sindromul Vogt-Kaianogi-Harada-Like 
Pemfigusul Alopecia aerată 
Pemfigoidul Sclerodermia 
Erupţia medicamentoasă Sindromul Sjögren 
Eritem multiform Dermatita herpetiformă 
Celulita juvenilă Dermatita pustulo-subcorneană 
Piogranulomul steril Pustulita eozinofilică sterilă 

5. Dermatoze unice ale pisicilor 
Complexul granular eozinofilic Imunodeficienţa virală 
Dermatita miliară Sindromul hipereozinofilic 
Alopecia simetrică Pododermatita plasmo-celulară 
Neurodermatita sau alopecia psihogenă Xantomatoza 
Leucemia virală a pisicii - 
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Fig.1.30.

 
Alopecia aerată (zonală) reprezint

lor pe suprafeţe întinse, uneori pe întreaga suprafa

generalizată sau completă (fig. 1.31.).

Alopecia poate fi: congenitală

Alopecia genetică se transmite prin gene recesive, putînd fi letal

Frecvent, alopeciile congenitale sunt 

de ordin disendocrin, hipotiroidian, hipofizar, hiposuprarenali

Alopecia congenitală este frecvent generalizat

Alopecia câştigată simptomatic

variabilă, dependentă de cauză. 

Etiologie. Cauzele alopeciei pot fi interne sau externe, congenitale sau câ

Cauzele interne primare pot fi de ordin genetic 

fi nutriţionale, parazitare, infecţioase, fizice, chimice, mecanice, rezultat al stresului sau terapiei 

iatrogene [33]. 

Patogeneza este explicată prin disgenezia sau disfunc

afecta troficitatea şi dezvoltarea fanerelor de acoperire, rezultând atrichoza, hipotrichoza, alopecia, 

aplumaţia, deplumaţia. 

Tabloul clinic implică rărirea sau absen

Alopecia poate fi generalizată

aspect normal, lipsit de prurit, fără leziuni 

sau erupţii de aspect diferit ca formă

În forma câştigată, alopecia 

după care pot să apară complicaţii prin infec
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Fig.1.30. Tipuri de alergeni frecvenți la câine [215]  

 
1.4.1. Alopecia  

reprezintă lipsa fanerelor de acoperire pe zone circumscrise, iar lips

uneori pe întreaga suprafaţă a corpului, poartă denumirea de 

(fig. 1.31.).  

congenitală, condiţionată genetic sau ca urmare a unor fetopatii

mite prin gene recesive, putînd fi letală sau neletală.  

Frecvent, alopeciile congenitale sunt şi de ordin carenţial în iod, vitaminele complexului B, sau 

dian, hipofizar, hiposuprarenalian, hipogonadic.  

este frecvent generalizată.  

simptomatică apare circumscrisă sau difuză cu tendinţe spre extindere 

Cauzele alopeciei pot fi interne sau externe, congenitale sau câştigate. 

are pot fi de ordin genetic şi rezulat al unor organopatii. Cele externe pot 

ţioase, fizice, chimice, mecanice, rezultat al stresului sau terapiei 

ă prin disgenezia sau disfuncţia bulbilor piloşi sau plumiferi care vor 

i dezvoltarea fanerelor de acoperire, rezultând atrichoza, hipotrichoza, alopecia, 

rirea sau absenţa firelor de păr.  

Alopecia poate fi generalizată sau localizată, circumscrisă sau difuză. Pielea poate avea fie un 

ă ă leziuni şi depigmentată sau poate prezenta prurit, leziuni de grataj, 

ii de aspect diferit ca formă şi întindere.  

alopecia poate debuta prin rărirea firelor de păr şi prin pseudotundere, 

ţii prin infecţie cu germeni epifiţi piogeni.  
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tigate.  

i rezulat al unor organopatii. Cele externe pot 

ioase, fizice, chimice, mecanice, rezultat al stresului sau terapiei 

i sau plumiferi care vor 

i dezvoltarea fanerelor de acoperire, rezultând atrichoza, hipotrichoza, alopecia, 

. Pielea poate avea fie un 

 sau poate prezenta prurit, leziuni de grataj, 

i prin pseudotundere, 



Romeo T. Cristina                                                                             
 
Elemente esențiale de fitoterapie la animale                                                                                
 

Dintre formele eredeopatologice cu semnifica

foliculară a părului negru la câine

caracterul dominant sau recesiv al acesteia. 

Ea constă din apariţia alopeciei zonale circumscrise, la scurt timp dup

păr negru, în timp ce regiunile cu pă

Zonele afectate prezintă fire de p

Alopecia congenitală prin muta

prezentând doar o şuviţă de păr în frunte 

Diagnosticul clinic este uşor de precizat, este mai dificil de stabilit diagnosticul etiopatologic, 

impunându-se investigaţii de laborator. 

Evoluţia depinde de etiologie, putând fi considerat

Prognosticul este dependent de factorul ca

Tratamentul va consta din aplicarea m

condiţiilor de adăpost, igienă corporal

E) şi oligoelemente (zinc, iod). În mă

parazitozelor, a dismetaboliilor, a bolilor infec

alergice şi pruriginoase, a dermatomicozelor

Tratamentul local implică toaleta 

salicilic, soluţie alcoolică, unguent ichtiolat, vezic

prin vitamine (A, B, H), Gerovital la carnivore, p

extracte proteice, preparate arsenicale sulfurate, iodate 

 

Hipertrichoza presupune creş

genetic sau reprezintă un caracter de ras

acţiunilor iritante ale lanţului etc [

carenţelor proteice, organopatiilor cronice (hepatice), 
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Fig.1.31. Alopecie la câine [250] 
 

Dintre formele eredeopatologice cu semnificaţie mai deosebită pot fi menţio

rului negru la câine, presupune o genă homozigotă autosomală, fără a fi identificat 

caracterul dominant sau recesiv al acesteia.  

ia alopeciei zonale circumscrise, la scurt timp după naştere, pe zonele cu 

r negru, în timp ce regiunile cu păr alb rămân intacte.  

 fire de păr foarte fin şi scurt; 

 prin mutaţie genetică la câinele african, implică aspectul nud al corpului, 

r în frunte şi în vârful cozii. 

şor de precizat, este mai dificil de stabilit diagnosticul etiopatologic, 

ii de laborator.  

depinde de etiologie, putând fi considerată, frecvent, cronică. 

ndent de factorul cauzal. 

va consta din aplicarea măsurilor igieno-dietetice, presupunând optimizarea 

 corporală, administrarea raţiilor bogate în principii vitaminici (A, B, H, 

măsura în care este posibil se va interveni etiotrop, prin combaterea 

parazitozelor, a dismetaboliilor, a bolilor infecţioase şi toxice, a disendocrinozelor, a manifeste

i pruriginoase, a dermatomicozelor [98, 108, 117, 118, 123, 128, 170].  

ă toaleta şi dezinfecţia locului, roburante pe bază de camfor, iod, acid 

, unguent ichtiolat, vezicători etc. Reactivitatea generală poate fi stimulat

prin vitamine (A, B, H), Gerovital la carnivore, premixuri mineralo-vitaminice, proteinoterapie sau 

extracte proteice, preparate arsenicale sulfurate, iodate şi hepatoprotectoare.  

 

1.4.2. Hipertrichoza 

Hipertrichoza presupune creşterea excesivă a părului în grosime şi lungime. Poate fi un defect 

 un caracter de rasă la unele specii (canine, feline). Alteori este rezultatul 

[170]. Hipertrichoza, cel mai adesea, este rezultatul: subnutri

elor proteice, organopatiilor cronice (hepatice), acţiunii prelungite a frigului ce determin
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nate: displazia 

ă ă a fi identificat 

ştere, pe zonele cu 

 aspectul nud al corpului, 

or de precizat, este mai dificil de stabilit diagnosticul etiopatologic, 

dietetice, presupunând optimizarea 

iilor bogate în principii vitaminici (A, B, H, 

sura în care este posibil se va interveni etiotrop, prin combaterea 

i toxice, a disendocrinozelor, a manifesteărilor 

 de camfor, iod, acid 

ă poate fi stimulată 

vitaminice, proteinoterapie sau 

i lungime. Poate fi un defect 

 la unele specii (canine, feline). Alteori este rezultatul 

. Hipertrichoza, cel mai adesea, este rezultatul: subnutriţiei, 

iunii prelungite a frigului ce determină 
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năpârlirea întârziată, persistând părul lung de iarnă, dând aspectul neuniform al robei sau creşterea 

excesivă a părului secundar de acoperire. Hipertrichoza generalizată se întâlneşte mai rar la animale, 

fiind mai frecvent rezultatul disendocrinozelor suprarenale, ovariene, hipofizare, caracterizată prin 

apariţia hirsutismului la femele şi nu numai [145]. 

 

1.4.3. Trichorexis nodosa 
 

Trichorexia nodoasă constă din îngroşarea firelor de păr sub aspect nodular sau fusiform, în 

special în zonele cu păr lung, fără a exclude părul de acoperire.  

Aceste aspecte implică tulburări de nutriţie a folicului pilos, ca urmare a unor iritaţii chimice 

(băi prea dese cu săpun prea alcalin, detergenţi, şampoane excesive, soluţii antiparazitare), a 

deficienţelor de igienă corporală (lipsa pansajului), al ectoparaziţilor (pediculoză, micoză, scabie), al 

raţiilor carenţate, respectiv al afecţiunilor mecanice locale.  

În asemenea situaţie firul de păr se desface în microfibre şi nu prezintă cuticulă şi medulară. 

Capătul rupt al părului are aspect de perie [145]. 

Clinic se remarcă zone cu pseudotundere, rezistenţa părului redusă,rupându-se în dreptul 

modificărilor nodulare. Pielea poate fi nemodificată sau prezintă scuame, cruste, grataj. Starea 

generală este nemodificată, poate fi afectat şi temperamentul productiv.  

Diagnosticul se stabileşte pe baza preudotunderii şi a modificărilor nodulare sau fusiforme pe 

lungimea firelor de păr. 

Evoluţia este cronică, vindecarea se produce spontan sau prin tratamentul timp de 3-4 luni. 

Profilaxia implică evitarea cauzelor. 

Tratamentul constă din respectarea normelor de igienă corporală, de adăpostire şi alimentaţie. 

Nutriţional se recurge la raţii echilibrate în vitamine (A, H, B2), în proteine şi microelemente pentru 

stimularea reactivităţii generale. 

 
1.4.4. Seboreea- steatoreea 

 
Seboreea reprezintă o hipersecreţie de sebum, insuficient clarificată etiologic. 

Etiopatogeneza, implică fie alimentaţie excesivă prin forţaj productiv, fie subnutriţie, respectiv 

malnutriţie.  

Stările carenţiale în: zinc, vitamine (A, B, H), acizi graşi esenţiali prin utilizarea înlocuitorilor 

de lapte sau stările anemice, în hepato şi nefropatii cronice, eczemă, ectoparazitism pot fi însoţite şi de 

seboree. 

Clinic. Din punct de vedere morfoclinic se pot întâlni seboreea uscată sau umedă, generalizată 

sau localizată (fig. 1.32., fig. 1.33.).  

În seboreea umedă (uleioasă) părul şi piela sunt unsuroase, iar părul şi pielea emană un miros 

neplăcut. Această formă se întâlneşte relativ frecvent la  canine. 
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În seboreea uscată, denumită ş

pelicule de sebum aglomerat, imprimând aspectul t

Culoarea acestor pelicule este albicioas

grăsime. Mirosul pieli este neplăcut, rânced 

Ptiriazisul seboreic şi/sau furfuraceu

generând alopecia. La câine, forma uscat

lombo-sacral, iar forma umedă pe zone cu p

 

Fig. 1.33.
 

Diagnosticul. Se stabileşte pe baza aspectelor clinice

Diagnosticul diferenţial se va face fa

părului, pielea este îngroşată, hiperkeratinizat

Evoluţia şi prognosticul depind de cauz

Profilaxia este de ordin igienic sau nutri

Tratamentul se orientează dup

Pentru troficitatea pielii se recomand

preparate iodate (iodisept, colagen iodat), pe baz

grăsimilor din alimentaţie. Local, în formele u

sulf, cu gudron sau borax pentru îmbă
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, denumită şi ptiriazis seboreic sau furfurceu, apar zone cutate cu exfolieri 

pelicule de sebum aglomerat, imprimând aspectul tărâţos sau de mătreaţă.  

Culoarea acestor pelicule este albicioasă sau brună, iar prin presarea lor pe hârtie las

ăcut, rânced [123, 171].  

furfuraceu se poate asocia şi complica cu dermatit

generând alopecia. La câine, forma uscată apare mai frecvent localizată pe faţă, gât, corp, dorso

 pe zone cu păr rar, inclusiv în pavilionul auricular. 

 

Fig. 1.32. Seboree la câine [262] 

  
Fig. 1.33. Seboree plantară la câine [262] 

şte pe baza aspectelor clinice ale părului şi ale pielii. 

se va face faţă de hiperkeratoză, în care lipseşte aspectul uleios al 

, hiperkeratinizată. 

depind de cauză, evoluţia fiind frecvent cronică sau sezo

este de ordin igienic sau nutriţional, eventual genetic prin selecţie. 

ă după aspectul etiologic şi cel igienic.  

Pentru troficitatea pielii se recomandă: proteinoterapie, vitaminoterapie (A, B, C, D, H, PP), 

rate iodate (iodisept, colagen iodat), pe bază de arsenic, sulf şi se recomandă restric

ie. Local, în formele uşoare incipiente, se recomandă utilizarea s

sulf, cu gudron sau borax pentru îmbăierişi loţiuni astringente. [23, 66]. 
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Reprezintă o foliculită de tip edematos, putând fi 

buzelor, pleoapelor şi chiar a urechilor, respectiv a capului, de unde 

juvenilă. Regiunile menţionate devin calde, dureroase, edematoase 

Punctul de plecare îl reprezint

rar şi erectil (fig. 1.34. fig. 1.35.).  

Deformările sunt simetrice, infecţ

Fig.1.34.

Fig.1.35.

Pustulele sunt foarte rare. Al

prehensiune, masticaţie, deglutiţie, de vedere, dispnee, auditive, putând ajunge pân

epiforă, febră, reacţii limfonodulare submandibulare 

Diagnosticul clinic în acneea de reten

formaţiunilor inflamate, pe topografia lor 

Se impune precizarea diagnosticului etiologic

laborator. Râia demodecică se identific

sau cervical, cu tendinţă de generalizare, la pisic

Evoluţia este frecvent acută

tratamentului. La câine apare tendinţ

Prognosticul depinde de etiologie 
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1.4.5. Acneea juvenilă 
 

 de tip edematos, putând fi şi familială. Se manifestă prin deformarea 

i chiar a urechilor, respectiv a capului, de unde şi denumirea de anazarcoz

ionate devin calde, dureroase, edematoase şi, uneori, flegmonoase. 

Punctul de plecare îl reprezintă buzele. Zonele implicate sunt depilate, sau prezint

rile sunt simetrice, infecţiile sunt produse de stafilococi şi streptococi [123, 128, 145

 

Fig.1.34. Acneea juvenilă la câine [78] 
 

 
Fig.1.35. Acneea juvenilă la pisică [78] 

 
Pustulele sunt foarte rare. Alături de aceste aspecte clinice apar tulburări func

ţie, de vedere, dispnee, auditive, putând ajunge pân

ii limfonodulare submandibulare şi retrofaringiene, simptome de tip septicemic.

în acneea de retenţie şi în foliculita pilară se bazează

iunilor inflamate, pe topografia lor şi, eventual, pe implicarea firului de păr.  

precizarea diagnosticului etiologic în care scop se recurge la investiga

 se identifică pe baza localizării leziunilor facial, cervical, pectoral la câine 

 de generalizare, la pisică. 

ia este frecvent acută (1-2 săptămâni), când se poate vindeca spontan sau în urma 

tratamentului. La câine apare tendinţa de generalizare când evoluţia devine cronică. 

depinde de etiologie şi de forma clinică de evoluţie. 
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Profilaxia implică evitarea cauzelor prin practici de igienă corporală (pansaj, îmbăiere), 

evitarea sedentarismului, obezităţii, expunere la soare şi în spaţii aerate.  

Existând riscul transmiterii infecţiei de la animale la om şi de la om la animale se impune 

dezinfecţia mâinilor şi a obiectelor de pansaj, precum şi igienizarea spaţiilor de adăpostire. 

Tratamentul va viza îndepărtarea cauzelor, a dopurilor cornoase, drenarea colecţiilor, 

optimizarea condiţiilor de adăpostire, igienizarea suprafeţelor cutanate afectate, asigurarea libertăţii de 

mişcare în aer liber şi la soare, dar nu expuneri excesive, supraîncălzire.  

Tratamentul medicamentos va fi local şi general [117, 145]. 

Tratamentul local va consta în tunderea zonei afectate, dezinfectarea locului şi vidarea colecţiei 

în acneea punctată, urmată de o nouă dezinfecţie cu soluţii alcoolice sau cu alcool salicilat.  

În acneea inflamatorie şi în celelalte forme mai complicate, după toaleta locului prin spălare cu 

săpun pe bază de sulf sau gudron se va face dezinfecţia cu soluţii alcoolice degresante şi astringente 

de genul: trietanolamină 1 g ; apă distilată 100 sau tinctură benzoe 2 g, mentol 0,5 g; amidon 1g.  

Comedoanele se pot îndepărta şi cu ajutorul unui extractor special simplu sau compus.  

După îndepărtarea comedoanelor se dezinfectează locul şi, apoi, se aplică o medicaţie 

astringentă pe bază de sulf, rezorcină, camfor, acid salicilic, antibiotice, sulfamide, săruri cuaternare 

de amoniu, săruri de cupru, zinc, aluminiu sub formă de soluţii, loţiuni, unguente sau pudre.  

Se pot aplica unguente pe bază de antiinfecţioase şi corticosteroizi, unguente camforate, cu 

sulf, rezorcină sau se recurge la soluţii de pioctanină. Chiştii seboreici se tratează chirurgical şi se 

aplică eter camforat. 

Tratamentul general va consta din antiinfecţioase cu sau fără glucocorticoizi, eventual se 

recurge la autovaccin sau la stocvaccin antistafilococic. În unele forme mai grave se fac incizii în 

vederea drenării colecţiei, după care se aplică tratamentul postoperator local şi general.  

Stimularea reactivităţii generale se poate face prin proteinoterapie (homeopatie, seroterapie, 

extracte tisulare etc.), vitaminoterapie (A, D, C, complex B), preparate arsenicale şi sulfurate sau 

desensibilizare cu hiposulfit de sodiu, sulfat de magneziu.  

Acelaşi lucru se poate face şi în formele trenante ale acneei, indiferent de aspectul lor clinic. 

 
1.4.6. Discromiile cutanate 

 
1.4.6.1. Hipercromiile 

 
Hipercromiile se întâlnesc mai rar la animale, probabil ca urmare a măsurilor de selecţie, 

înregistrând, totuşi, o frecvenţă mai mare la animalele de companie.  

Ele se pot prezenta sub formă de: lentigo şi efelide, implicând frecvent stări disendocrinice de 

tip hipofizar, tiroidian, suprarenalenian, congenitale şi câstigate sau cauze nutriţionale-alergice. 
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Hipercromiile apar în urma alopeciilor, tunderii, helioterapiei, după tratarea eczemei în 

dermatitele cronice, în acanthosis negricans, precum şi după expunerea la ultraviolete, în cazul unor 

disendocrinoze, boala lui Adison sau boala bronzantă din hipocorticism [107, 145, 171]. 

Lentigo  

Sunt pete hipercrome congenitale de culoare negricioasă sau neagră spre deosebire de nevii 

vasculari care au culoare roşie-albăstruie şi care dispar la vitropresiune [171].  

În hiperpigmentarea nevilor sunt implicate melanocitele care stau şi la originea lor.  

Pot avea origine tumorală benignă sau malignă, origine nutriţională prin carenţa de zinc, 

hipovitaminoza PP, A, B12, carenţa în proteine, origine exogenă prin expuneri repetate la ultraviolete 

sau la traumatisme repetate; origine alergică la ectoparaziţi instalându-se o hipersensibilitate de tip I şi 

IV sau alergie de contact, infecţioasă etc. 

Efelidele  

Sunt pete hipercrome câştigate, de culoare brună mai puţin intensă [171]. 

 
1.4.6.2. Hipocromiile 

 
Hipocromiile se pot reprezenta sub mai multe aspecte clinice: albinism, nevi acromatici vitiligo, 

bot de broască etc. 

Albinismul  

Dematopatie hipocromă congenitală generalizată transmisă autosomal recesiv. Boala poate 

apărea şi la carnivore. Ea afectează şi anexele pielii: părul, unghiile, ghearele şi irisul. Exemplarele 

afectate prezintă reactivitate scăzută şi, uneori, fotofobie şi fotodermatoză [107, 145, 171]. 

Nevii acromatici  

Sunt pete hipocrome congenitale, de regulă bine circumscrise [171]. 

Leucodermia  

Este o discromie câştigată sau congenitală de aspect hipocrom [171]. Ea apare ca urmare a unor 

tulburări nervoase somatice sau vegetative, ale unor disendocrinii, a cicatricilor, acţiunii prelungite a 

unor secreţii, în urma administrării adrenalinei, a unor boli infecţioase (anemia) sau parazitare. 

Vitiligo  

Apare sub formă de pete acromatice câştigate, cu contur regulat sau neregulat, dând uneori 

aspectul unui desen cartografic [171]. 

Combaterea discromiilor cutanate se adresează bolii primare.  

Simptomatic se acţionează în scop de mascare a unor defecte (impurităţi) de rasă sau de exterior 

(îmfăţişare) prin mijloace cosmetice.  

Decolorarea se poate face cu apă oxigenată, suc de lămâie, preparate alcoolice sau salicilate 

1:15, ori rezorcinal 1:5.  
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Colorarea petelor depigmentate se realizează cu permanganat de potasiu, tinctură de iod sau cu 

vopsele utilizate în cosmetică la om. 

 

1.4.7. Dermatopatii distrofice 
 

1.4.7.1. Acanthosis nigricans – Rezatoza neagră – Acanthoza 

 

Este o dermatoză simetrică întâlnită la câine [145, 117, 171]. 

Este dermatopatie de tip hiperkeratinizant, caracterizată prin hipertrofie papilară şi 

hiperpigmentarea straturilor cutanate superficiale ale dermului ( stratul papilar).  

Etiopatogeneza implică stările disvitaminice (A), disendocrinoze (hipofizare, suprarenale, 

gonadice, tiroidiene), distonice de tip simpaticoton, neoplazice, autointoxicaţii, acţiuni mecanice 

locale, stări alergice etc. 

Tabloul clinic. Iniţial în regiunea axilară, pe faţa internă a coapselor, faţa ventrală a gâtului, apoi 

submandibular, buze, pleoape, urechi şi alte regiuni, pielea devine hipercromă- negricioasă, îngroşată 

(sclerodermie), uscată, cutată, asemănător scoarţei de stejar.  

Leziunile se pot extinde şi la mucoase (bucală, palpebrală, vaginală), care, la fel, se tumefiază, 

devin melanocrate (hipercrome) şi primesc un aspect nodular, rugos.  

Diagnosticul se pune pe baza localizării leziunilor. 

Evoluţia este cronică, uneori ondulantă. 

Tratamentul recurge la hormonii gonadici (testosteron, stilbestrol) la animalele bătrâne, 

hormoni tiroidieni sau tireostimulină, terapie prelungită cu corticoizi, suprarenalectomie.  

Tratamentul local constă din medicaţie iodată, salicilată, fizioterapie etc. 
 

1.4.7.2. Hiperkeratoza 
 

Este o dermatodistrofie excesivă vizând stratul cornos al pielii.  

Boala este descrisă şi sub denumirea de Boala X ce poate apare şi la câine. Este o afecţiune a 

pielii din regiunea nasului şi a cuzineţilor plantari ce constă într-o producere în exces de derm. 

Hipercheratoza nazo-digitala se produce la nivelul trufei (zona nasului pigmentată care 

cuprinde narinele) mai exact, şi la cuzineţi plantari (suprafaţa de sprijin) prin apariţia şi persistenţa 

unui strat cornos de piele, care este uscată şi dură la palpaţie cu crăpături care pot sa devină sîngerînde 

[145]. 

Hipercheratoza trufei însoţeşte de obicei jigodia fiind specifică acestei boli şi care nu se 

asociază cu hipercheratoza digitală. 

Tabloul clinic diferă cu faza de evoluţie.  

Nasul, mai exact trufa este uscată, acoperită cu un strat cornos care prezintă crăpături, cald la 

atingere, stratul cornos de consistenţă friabilă, ce duce la crăpături şi ulcere. igital se constată 
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îngroşarea dermului la nivelul labei piciorului (plant

crapă şi sîngereaza oferind un teren propice infec

Hipercheratoza nasului nu este obligatoriu asociat

întîlneşte cu precădere la câini de talie mare

efortului fizic realizat la nivel plantar.

În faza acută apare epiforă, sialoree, jetaj, disorexie, gastroenterit

frecvent, moartea în 1-2 săptămâni, ca urmare a interven

Perinazal, pe buze şi mucoasa bucal

[169, 253].  

În forma cronică, la 3-5 săptă

diareea, hipogalaxia, hiperkeratoza pe cap, fa

coapselor, scrot, mamelă. Pielea devine uscat

cutări, crevase, alopecie.  

Fig. 1.36.
 
Leziunile de hiperkeratoză sunt mai frecvente pe perni

coapselor, uneori abdomen sau pleoape 

Diagnosticul clinic se stabile

descoperirea factorilor cauzali. 

Evoluţia, frecvent, este cronică

Prognosticul vital este rezervat spre grav.

Profilaxia vizează in principal evitarea cauzelor, pe cât posibil. Const

şi suplimentarea raţiilor cu factori vitaminizan

Se tratează boala Carre, după care se trateaz

Tratamentul local se aplică emoliente 

Tratamentul general constă din: vitaminoterapie în doze mari 

proteinoterapie sub formă de hemoterapie, seroterapie, stimulare nespecifica, antitoxice generale 

(soluţii glucozate, soluţii nutritive cu aminoacizi), hepatoprotectoare (Mecopar, Trofopar, Aspatofort 
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area dermului la nivelul labei piciorului (plantar), consistenţa dură şi friabilă, care la efort se 

i sîngereaza oferind un teren propice infecţiilor bacteriene. 

nu este obligatoriu asociată cu cea digitală, aceasta din urma se 

dere la câini de talie mare, la care se şi complică cu infecţii secundare din cauza 

efortului fizic realizat la nivel plantar. 

apare epiforă, sialoree, jetaj, disorexie, gastroenterită, avort, slă

mâni, ca urmare a intervenţiei infecţiilor condiţionate.  

i mucoasa bucală apar papule, eroziuni, pustule şi chiar procese supurative 

ăptămâni de la contactul cu clornaftaline, apare salivaţ

a, hiperkeratoza pe cap, faţă, regiunea cervicală, spată, grebăn, fa

. Pielea devine uscată, îngroşată ca o piele tăbăcită, după care apar cruste, 

 

Fig. 1.36. Hipercheratoza plantară [253] 

ă sunt mai frecvente pe perniţele plantare, bot, buze, fa

coapselor, uneori abdomen sau pleoape (fig. 1.36.). 

clinic se stabileşte pe baza leziunilor de tip hiperkeratinic, eventual pe 

frecvent, este cronică şi progresivă. 

vital este rezervat spre grav. 

 in principal evitarea cauzelor, pe cât posibil. Constă în îndepărtarea cauzelor 

iilor cu factori vitaminizanţi A.  

ă care se tratează afecţiunea în sine prin  

ă emoliente şi keratolitice (unguent salicilat, ihtiolat).  

constă din: vitaminoterapie în doze mari şi timp îndelungat (A, C, E), 

 de hemoterapie, seroterapie, stimulare nespecifica, antitoxice generale 

ii nutritive cu aminoacizi), hepatoprotectoare (Mecopar, Trofopar, Aspatofort 
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ă care apar cruste, 

ele plantare, bot, buze, faţa internă a 

te pe baza leziunilor de tip hiperkeratinic, eventual pe 

 în îndepărtarea cauzelor 

 

i timp îndelungat (A, C, E), 

 de hemoterapie, seroterapie, stimulare nespecifica, antitoxice generale 

ii nutritive cu aminoacizi), hepatoprotectoare (Mecopar, Trofopar, Aspatofort 
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etc.) aplicarea de soluţii şi băi antiseptice care hidrateaza şi previn infecţiile secundare bacteriene, 

după care imediat se aplică vaselina cu scopul de a menţine umiditatea [7, 145]. 

 

1.4.7.3. Psoriazisul 
 

Dermatopatie de tip eritemo-scuamos, cu evoluţie cronică, care apare şi la carnivore. 

Etiologia este neclară, se consideră că ar fi unele tulburări metabolice, endocrine, iritaţii sau 

microtraume repetate. 

Tabloul clinic constă din erupţii cutanate de tip eritemo-crustos, în special pe faţă, gât, picioare, 

regiunea dorsală, fără ca starea generală să fie afectată.  

Zonele afectate sunt hiperemiate, acoperite de scuame sidefii, fine, groase, rotunde, uscate şi 

friabile. Prin îndepărtarea crustelor se observă pielea lucioasă, umedă, de culoare roşie-violacee, 

putând să apară şi picături de sânge [117].  

Diagnosticul se pune pe baza leziunilor de tip scvamos şi/sau crustos localizate pe faţă, torace 

şi membre. 

Tratamentul local va consta din aplicarea unguentului cu gudron, cu acid salicilic, cu corticoizi, 

Fluocinolon N, cu Oleum cadini (10-20%) şi radiaţii cu ultraviolete, iar pe cale generală se vor 

administra vitamina A, B12, D şi corticoizi [171]. 

 
1.4.7.4. Keratoza facială simetrică 

 
Dermatopatie de tip hiperkeratozic cu localizare facială simetrică, este cunoscută şi sub 

denumirea de dermatopatie simpatică endocrină.  

Boala se întâlneşte mai frecvent la câini, în special la rasele megacefale: Boxer, Bull-Dog, 

Saint-Bernard etc. 

Etiopatogeneza implică o distonie neurovegetativă regională, de tip simpaticoton, la care se 

poate admite şi intervenţia unor disendocrinii tiroidiene şi suprarenaliene [117, 145]. 

Tabloul clinic se caracterizează prin keratoza facială simetrică, prin hiperkeratinizarea pielii de 

pe bot, din regiunea facială, periocular şi în conchia auriculară. Alteori leziunile apar şi la gât, olecran 

şi în zona ischiadică, jaret. În aceste regiuni pielea se îngroaşă progresiv, devine rugoasă, dură, 

prezintă crevase şi este de culoare cenuşie, lipsită de păr.  

Lipseşte pruritul, dermul este îngroşat având papilele hipertrofiate. Starea generală poate fi 

afectată din cauza subfebrilităţii, subiecţii sunt irascibili şi slăbesc progresiv. 

Diagnosticul se stabileşte pe baza leziunilor de tip hiperkeratozic, localizate facial simetric şi 

absenţa pruritului. 

Evoluţia este cronică şi progresivă. 

Prognosticul este rezervat. 
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Tratamentul recurge la extracte tiroidiene aplicate timp îndelungat, la simpaticolitice ( tartrat 

de ergotamină, ginergen). Simpaticoliticele se administreaz

cu administrarea orală, zilnic.  

Tratamentul local se face cu solu

1.4.7.5. Leishmanioza cutanat
 
Etiologie. Boala este produsă

Forma parazitului este sferică

Dimensiunile sunt: 2-6µm lungime 

Simptomatologie în forma cutanat

vindecându-se în 3-4 zile fără a se interveni medicamentos.

 
Leziunile pe pielea animalelor parazitate apar butoni proeminen

, sub care se găseşte o ulceraţie. Leziunea, în evolu

•  nodul profund care se simte numai la palpare;

•  nodul superficial şi  

• ulceraţie superficială.  

Ulceraţiile sunt localizate la n

Boala se transmite de la câine la câine prin contact, iar la om prin intermediul flebotomilor.

Diagnosticul de certitudine se stabile

serozităţile ulceraţiilor şi colorate panoptic (MGG).

Tratamentul leişmaniozei cutanate este similar cu cel înteprins în forma general

acest caz se recomandă utilizarea de antimoniu pentavale

doză de 10 mg/kg i.v, la 24 de ore interval, timp de zece zile, zece zile pauz

de zece zile. La om a fost folosit cu scucces în forma cutanat

Tratamentul este dificil şi adesea ineficient

deoarece pot transmite boala şi la om.
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recurge la extracte tiroidiene aplicate timp îndelungat, la simpaticolitice ( tartrat 

, ginergen). Simpaticoliticele se administrează s.c. timp de câteva zile, continuând apoi 

se face cu soluţie alcoolică sau unguent pe bază de acid salicilic

 
1.4.7.5. Leishmanioza cutanată a câinelui 

Boala este produsă de protozoarul Leishmania tropica.  

Forma parazitului este sferică ovoidă sau fusiformă (fig. 1.37.).  

6µm lungime şi 1-2µm lăţime [57, 117, 123, 128].  

în forma cutanată, simptomatologia este destul de ştears

 a se interveni medicamentos. 

 

Fig.1.37. Leishmania tropica [268] 

pe pielea animalelor parazitate apar butoni proeminenţi cu centrul acoperit de o crust

ie. Leziunea, în evoluţia sa trece prin trei stadii: 

se simte numai la palpare; 

iile sunt localizate la nări, faţa internă a urechilor, la marginea buzelor sau ploapelor. 

Boala se transmite de la câine la câine prin contact, iar la om prin intermediul flebotomilor.

de certitudine se stabileşte prin identificarea parazitului în frotiurile efectuate din 

i colorate panoptic (MGG). 

maniozei cutanate este similar cu cel înteprins în forma general

 utilizarea de antimoniu pentavalent sub formă de stibogluconat de sodiu, în 

 de 10 mg/kg i.v, la 24 de ore interval, timp de zece zile, zece zile pauză şi un nou tratament tot 

de zece zile. La om a fost folosit cu scucces în forma cutanată a bolii, Ketoconazolul. 

şi adesea ineficient, câinii bolnavi se recomandă a fi eutanasia

i la om. 
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1.4.7.6. Prototectoza cutanată a pisicii 
 

La pisică boala se manifestă ca o infecţie cutanată. 

Agentul etiologic este un organism sferic sau oval considerat a fi o mutantă acrolofilică a unor 

alge verzi şi considerat ca fiind netransmisibil de la un animal la altul [57, 117, 171]. 

Forma cutanată a bolii este determinată de Prototheca wickerhanii.  

Contaminarea la pisică se face prin infectarea plăgilor cutanate. 

Leziunile. Sub piele se constată apariţia de granuloame, iar pe piele leziuni ulcerative. Nodulii 

sunt cantonaţi, de regulă, pe cap şi membre. 

Simptomatologia. În general, pisicile cu noduli pe sau sub piele sunt clinic sănătoase, dar pot 

apărea semene clinice atunci când sunt afectate: ficatul, rinichii, creierul, cordul, pulmonii etc. 

Diagnosticul se stabileşte după identificarea parazitului în frotiurile din ţesuturile afectate, 

colorate cu soluţie Lugol, PAS sau impregnare argentică [171]. 

Tratamentul constă din administrarea de Nistatin, Amfotericin B, Polimixin B, Gentamicină. 

 
1.4.7.7. Dermatita rhabditienă a câinelui 

 
Este o parazitoză care afectează pielea câinelui, determinând: eritem, alopecie, îngroşarea 

pielii, crevase, pustule etc. 

Etiologie. Boala este produsă de larvele nematodului Rhabditis strongyloides, care se dezvoltă 

pe solurile umede şi în frunzărişuri infestate cu excrementele animalelor [58, 128, 224]. 

Modificări morfopatologice. Animalele prezintă zone depilate la baza gâtului, apoi pe zona 

dorsală, cea posterioară a coapselor, regiunea ventrală a toracelui şi abdomenului, zona inghinală, 

rotulă, jaret. La început, pielea este inflamată, eritematoasă, îngroşată şi umedă.  

Ulterior leziunile se usucă, se pigmentează, pielea se îngroaşă, se lichefiază, apar crevasele şi 

pustulele. La marginea leziunilor perii se smulg uşor şi au baza acoperită cu un material gălbui. 

Manifestări clinice. Animalele afectate prezintă un tablou simptomatologic variat.  

Pruritul poate fi intens sau poate lipsi.  

Leziunile nu au localizare precisă şi au aspecte evolutive multiple. Astfel, poate apare un 

eritem simplu sau papulos. Poate fi umed, zemuind, când este urmat de hipercheratoză, seboree, 

alopecie. Leziunile menţionate se pot complica cu piodermită. 

Diagnosticul clinic este dificil, motiv pentru care se recurge la examinarea raclajului din zonele 

afectate, în care se depistează larvele de 600 -620 µm lungime, foarte mobile. 

Tratamentul constă în aplicaţii locale, zilnic, cu Clorhexidină în concentraţie de 0,25%, asociat 

cu un tratament antiparazitar local cu organofosforice în concentraţie de 2‰ (Fenclorvos, Coumafos). 

Tot local se poate folosi tiabendazolul asociat cu tratamentul simptomatic cu antiinflamatorii şi 

antibiotice. Tratamentul antiseptic va dura 14 zile, vindecările complete fiind după 30 zile de la 

instituirea tratamentului. 
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1.4.7.8. Râia notoedrică a pisicilor 

 
Notoedroza sau râia capului este des întâlnită la pisicile vagaboande şi în special la motani, în 

perioada împerecherii [33, 58, 117, 118, 128, 171]. 

Etiologie. Agentul cauzal este acarianul Notoedres cati 

Patogenie, simptomatologie, leziuni. Notoedrii se localizează în galerii pe care le sapă în 

epidermă, iritând puternic terminaţiunile nervoase. 

În evoluţia bolii se poate vorbi de o fază de debut, una de stare şi o fază terminală: 

• faza de debut se caracterizează printr-o uşoară pliere transversală a marginii anterioare a 

pavilioanelor urechilor, care la palpare sunt rugoase. Ulterior procesul se extinde pe cap, pielea 

plisându-se longitudinal şi sinuos, iar perii cad; 

• faza de stare reprezintă, de fapt, amplificarea simptomelor şi leziunilor din faza de debut a 

bolii, Astfel, hipercheratoza se extinde conducând la formarea pe cap a unei carapace groasă de cca 1 

cm, de culoare gri, cu numeroase fisuri; 

• faza terminală, în cazul în care animalul nu a fost tratat durează 1-2 luni şi se termină cu 

moartea acestuia, deoarece leziunile sunt extinse şi apar tulburări de ordin general: prostaţie, 

inapetenţă, slăbire accentuată. 

Diagnosticul. Localizarea pe cap şi extinderea în zonele învecinate, contagiozitatea şi pruritul 

intens conduc la stabilirea diagnosticului clinic. 

Prognosticul este favorabil atunci când boala este diagnosticată în fază incipientă. 

Tratamentul: în urma stabilirii diagnosticului, animalele se tund şi se spală cu şampoane 

cheratolitice, antiseboreice şi cheratomodulatoare, după care se aplică tratamentul de bază cu 

acaricide (Amitraz, Semcar) sau Ivomec în doză de 0,4-0,5 mg/kg s.c, repetat la interval de 12 zile. 

 
1.4.7.9. Râia otodectică 

 
Otodectoza, otocarioza, râia otodectică sau otita parazitară este o arahnoză determinată de 

parazitul Otodectes cynotis care se localizează în canalul auricular extern la câine, pisică,vulpe, dihor 

[29, 58, 78, 86, 171, 199]. 

Etiologie. Otodectes cynotis varietatea canis sau cati este un acarian de formă ovală lipsit de 

perişori pe zona dorsală şi propodosoma. 

Epizootologie. Parazitul se întâlneşte atât la câine cât şi la pisică, transmiterea încrucişată fiind 

uşor de realizat. La pisicile cu vârstă mai mare de doi ani, parazitul este prezent la peste 30% dintre 

animale. 

Patogeneză, simptomatologie, leziuni. Pentru a se hrăni, paraziţii îşi înfundă piesa bucală direct 

în ţesuturi, având o salivă iritantă. Prin înţepături şi iritaţii determină hiperplazia epidermei, cu 

îngroşarea stratului scuamos şi formarea de acantosis, alături de hiperplazia glandelor sebacee şi 
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ceruminoase. De asemenea, se mai constată hiperemia, edemul şi infiltrarea dermului cu mastocite, 

limfocite şi plasmocite.  

Boala poate conduce la apariţia dermatitei miliare a pisicii, ca o manifestare de 

hipersensibilitate imediată. Iniţial se constată o hipersecreţie de cerumen cleios, de culoare brun-

închis şi portul anormal al uneia sau ambelor urechi. Scărpinatul intens şi infecţiile secundare conduc 

la apariţia unei eczeme la baza urechii şi chiar pe obraji, unde se constată şi o evidentă pseudotundere. 

Animalele scutură din cap, prezintă torticolis, ataxie, anizocorie şi midriază. 

Diagnosticul. Localizarea (pe faţa internă a urechii), prezenţa creumenului cleios şi abundent, 

crustele groase şi leziunile de grataj sunt elemente suficiente pentru stabilirea diagnosticului. 

Examenul microscopic al crustelor evidenţiază prezenţa paraziţilor. 

Tratamentul constă în înmuierea crustelor şi îndepărtarea lor. Se recomandă spălarea 

conductului auditiv cu soluţii slabe de detergenţi şi antiseptice.  

Ca tratament medicamentos se pot aplica sub formă de instilaţii auriculare bisăptămânale, timp 

de 4-5 săptămâni, următoarele produse medicamentoase: Amitraz (Semcar), soluţie 0,025%, 

Neguvon, soluţie 0,2-0,3% prin spălarea conductului auditiv, la care se pot adăuga antibiotice şi 

antimicotice în concentraţii obişnuite.  

La câine Ivermectinele aplicate local, 1-2 picături pentru fiecare ureche, repetat de 2-3-ori, la 

interval de 7-10 zile, elimină toţi paraziţii. La pisică doza se recomandă a fi dublată. 

 
1.4.7.10. Râia sarcoptică 

 
Este o boală foarte contagioasă, cu potenţial zoonotic, eczematoasă şi pruriginoasă, fiind 

frecvent întâlnită la câini, mai ales în regiunile calde. 

Etiologie. Agentul cauzal este acarianul Sarcoptes canis. 

Epizootologie. La câine, scabia sarcoptică este mai des întâlnită la exemplarele subnutrite, la 

cele gestante sau la cele în lactaţie, indiferent de rasă , vârstă, sex, lungimea părului şi este mai 

frecventă iarna şi primăvara [29, 57, 123, 128, 171, 199, 266]. 

Patogeneză. Hrana paraziţilor constă în limfă şi celule epidermice.  

Saliva lor este toxică, antigenică şi litică. La aceasta contribuie şi iritarea mecanică a 

terminaţiunilor nervoase, care prin suprapunere determină un prurit violent, cu eliberarea unei 

cantităţi mari de histamină. 

Simptomatologia. Primele leziuni cutanate sunt macule de dimensiuni mici şi de culoare roşie, 

care, în timp, se transformă în papule şi ulterior în vezicule pline cu lichid.  

Prin rupere şi infectare acestea se transformă în pustule şi apoi în cruste. Cu timpul pielea se 

îngroaşă, edemaţiindu-se, părul începe să cadă, iar în zonele afectate pielea se încreţeşte şi formează 

pliuri. La câinele adult se pot distinge trei faze evolutive: de debut, de stare şi terminală. 
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• faza de debut începe cu afectarea zonelor din jurul botului, ochilor, pavilioanelor urechilor, 

feţei laterale a articulaţiei umărului, regiunii tarsiene, regiunii abdominale inferioare; în această fază 

pruritul este prezent, câinele se scarpină şi apar crustele; 

• faza de stare se caracterizează prin creşterea în intensitate a pruritului, extinderea leziunilor 

cutanate, cu excepţia zonelor dorsală şi lombară. Pielea e îngroşată şi formează falduri; 

• faza terminală (scuamoasă) se caracterizează printr-o piele puternic plisată, crustoasă şi urât 

mirositoare (miros rânced). În această faza pot apărea infecţii suprapuse ce conferă aspectul de 

eczemă, cu mari zone supurante. 

Diagnosticul se stabileşte pe baza semnelor clinice: prurit spontan sau provocat, modificările 

determinate de grataj şi a examenului microscopic care evidenţiază paraziţii în raclatul profund, 

recoltat de la periferia zonelor afectate. 

Tratamentul Râia sarcoptică incipientă se poate trata, cu succes, prin aplicarea acaricidelor 

specifice, cu repetare la 14 zile, în timp ce cazurile cronice necesită utilizarea preliminară a unor 

substanţe cheratolitice. Dintre substanţele folosite cu succes în combaterea râiei sarcoptice sunt 

amintite: Crotoxifosul 10 ml la 2 l de apă, aplicat prin pulverizare sau frecare, cu repetare la 14 zile. 

Avermectinele în injecţii subcutante în doză de 0,4-0,6 mg/kg repetate la 12 zile (nu se recomandă la 

rasa Collie), Amitrazul (sub diferite forme comerciale) este eficace în concentraţii de 0,25% sub 

formă de îmbăieri sau perieri de 5-6 ori la 4 zile interval [66, 198, 214, 256]. 

 

1.4.7.11. Râia demodecică a câinelui (Demodicoza) 

 

Demodecia este o arahnoză parazitară, adesea şi infecţioasă, caracteristică animalelor tinere, în 

special din rasele de vânătoare.  

Boala este determinată de prezenţa şi multiplicarea în foliculii piloşi şi în glandele sebacee a 

acarianului Demodex canis (fig. 1.38.). 

Etiologie. Demodex canis face parte din familia Demodecidae, care are un singur gen Demodex 

cu foarte multe specii, fiecare adaptată la un grup determinat de gazde.  

Epizootologie. Demodecia afectează câinii tineri, în vârstă de 3-12 luni şi, mai ales, pe cei din 

rasele cu păr scurt, care au glande sebacee mai bine dezvoltate [86, 117, 118, 128, 129]. 

Sursa de paraziţi o constituie animalele bolnave şi purtătorii. 

Patogeneză. Paraziţii acţionează mecanic şi iritativ determinând ruperea foliculului.  

Acţiunea toxică determină necroză locală şi hipersecreţie seboreică, care conduce la apariţia 

unor leziuni nodulare [133, 135, 152]. 

Acţiunea antigenică se datorează acumulării produselor metabolice ale parazitului, cât şi a celor 

rezultate în urma distrugerii celulelor epiteliale. 

Simptomatologie, leziuni. Demodicoza câinelui poate evolua diferit în funcţie de diferiţi factori 

favorizanţi. În general, boala poate evolua sub două forme: uscată şi supurală. 
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a. Demodicoza uscată este localizat

laterale ale urechilor,în zona ventral

principalele simptome sunt: 

- eritemul, care apare la 6-8 s

Acestea sunt de formă regulată, au culoare ro

La animalele cu pielea pigmentat

- depilaţii apar iniţial în jurul ochilor, formând „ochelarii demodecici”. La încep

bine delimitate, apoi se extind şi devin difuze;

- tulburările de cheratogeneză

pitiriaziforme, albicioase sau albe-gă

Cheratoza foliculilor conduce la formarea unui dop ce obtureaz

un aspect rugos [58, 152, 165, 171].

Ulterior acestor modificări, apare pigmentarea albastr

lipseşte în această fază a bolii. În func

sub două forme succesive: numulară

Forma numulară sau circinat

depilate, de 3-4 cm diametru, singulare sau confluente. 

Această formă poate dura de la 15 zile la câteva s

Forma difuză sau scuamoasă este continuarea fazei numulare 

de zone de calvescenţă slab delimitate. 

Pielea din zonele respective este 

intens pe pielea animalului şi conduce la formarea scuamelor amestecate cu sebum. 

Starea generală este nemodificat

spontan. În cazuri contrare se ajunge la demodicoza supurant

menţionate a unor infecţii de natură bacterian
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Fig. 1.38. Demodex canis [252] 

este localizată periocular, la comisura buzelor, pe obraji, la baza 

laterale ale urechilor,în zona ventrală a gâtului, pe faţa anterioară a antebraţului, pe olecran, iar 

8 săptămâni, înaintea depilaţiilor formând „ pete pred

, au culoare roşie-arămie, uneori lucioase [171, 199].  

La animalele cu pielea pigmentată se constată doar creşterea temperaturii; 

ial în jurul ochilor, formând „ochelarii demodecici”. La încep

şi devin difuze; 

rile de cheratogeneză: pe piele, paracheratoza conduce la formarea de scuame fine, 

gălbui, care au un caracter unsuros şi un miros dezagreabil. 

heratoza foliculilor conduce la formarea unui dop ce obturează foliculul, îl dila

. 

ări, apare pigmentarea albastră-gri în centrul leziunii depilate. Pruritul 

În funcţie de simptomatologia menţionată, demodecia uscat

numulară şi difuză (fig. 1.39.). 

sau circinată sau pseudopeladică este caracterizată de apari

singulare sau confluente.  

 poate dura de la 15 zile la câteva săptămâni. 

sau scuamoasă este continuarea fazei numulare şi se caracterizează

 slab delimitate.  

Pielea din zonele respective este eritematoasă şi intens pigmentată. Paracheratoza este prezent

i conduce la formarea scuamelor amestecate cu sebum.  

 este nemodificată. La animalele bine întreţinute această formă se poate vindeca 

zuri contrare se ajunge la demodicoza supurantă, datorită suprapunerii peste leziunile 

ii de natură bacteriană [152]. 
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sura buzelor, pe obraji, la baza şi părţile 

ului, pe olecran, iar 

iilor formând „ pete predemodecice”. 

ial în jurul ochilor, formând „ochelarii demodecici”. La început acestea sunt 

: pe piele, paracheratoza conduce la formarea de scuame fine, 

i un miros dezagreabil.  

 foliculul, îl dilată şi-i conferă 

gri în centrul leziunii depilate. Pruritul 

, demodecia uscată evoluează 

 de apariţia de zone 

i se caracterizează prin apariţia 

. Paracheratoza este prezentă 

ă se poate vindeca 

 suprapunerii peste leziunile 
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Fig.1.39.

b. Demodicoza supurantă sau 

Această formă este întotdeauna urmarea celei uscate 

pustule profunde, de culoare violacee. 

Prin deschidere, acestea elimin

culoare gri, sub care se găseşte tot puroi. 

Animalele exhală un miros de unt rânced, pielea este inflamat

maronii. Prin confluarea pustulelor, sub cruste se formeaz

Boala provoacă grataj intens, fiind foarte pruriginoas

Starea generală a animalului se modific

conferind animalului aspectul de câine b

nefrită albuminurică. Datorită slăbirii accentuate, animalele devin ca

Diagnosticul. În cazul celui clinic, se iau în considerare anamneza, vârsta animalului, 

caracteristica leziunilor cutanate şi simptomatologia.

Tratamentul. În demodicoza uscat

părţi egale de ulei comestibil şi eter cu care se fric

Ivomecul administrat subcutan este eficient în formele incipiente, localizate 

Stronghold, se va administra conform prospectului.

Neguvonul, soluţie 5%, se va aplica prin bu

administra subcutan. Tratamentul se repet

În caz de intoleranţă se administreaz

În formele generalizate pustuloase se fac aplica

zile consecutiv, concomitent cu administrarea per os. Tratamentul se repet

câte 10 zile [34, 121, 152]. 

Dintre organofosforice s-a mai folosit Ronnel. Amitrazul se utilizeaz

spălături, Closantel, subcutan, o dată

În formele supurative este obligatoriu a se asocia tratamentul specific 

regulă cu produse antistafilococice ca: Oxacilin
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Fig.1.39. Demodicoza câinelui [252, 258] 
 

sau piodemodecia. 

deauna urmarea celei uscate şi este caracterizată de apari

pustule profunde, de culoare violacee.  

Prin deschidere, acestea elimină puroi, care prin uscare formează la suprafaţa pielii cruste de 

te tot puroi.  

 un miros de unt rânced, pielea este inflamată şi acoperită cu cruste gri

maronii. Prin confluarea pustulelor, sub cruste se formează zone flegmonoase şi ulceroase.

ens, fiind foarte pruriginoasă [133, 152, 169]. 

 a animalului se modifică, acesta devenind trist, abătut. Pielea devine cutat

conferind animalului aspectul de câine bătrân. În această formă evolutivă apar complica

ăbirii accentuate, animalele devin caşectice şi sfârşesc prin moarte.

În cazul celui clinic, se iau în considerare anamneza, vârsta animalului, 

şi simptomatologia. 

În demodicoza uscată se poate folosi uleiul de cedru ca unguent sau u

i eter cu care se fricţionează părţile afectate. 

Ivomecul administrat subcutan este eficient în formele incipiente, localizate şi necomplicate; 

Stronghold, se va administra conform prospectului. 

ie 5%, se va aplica prin buşumare pe zonele afectate şi concomitent, se va 

administra subcutan. Tratamentul se repetă la 7 zile şi are eficacitate de 95%.  

 se administrează atropină.  

În formele generalizate pustuloase se fac aplicaţii cutanate cu neguvon soluţie 10%, timp de 5

zile consecutiv, concomitent cu administrarea per os. Tratamentul se repetă de 4 ori, la inte

a mai folosit Ronnel. Amitrazul se utilizează sub for

turi, Closantel, subcutan, o dată pe săptămâna. 

este obligatoriu a se asocia tratamentul specific şi unul antibacterian, de 

 cu produse antistafilococice ca: Oxacilină, Cefalexină, Eritromicină etc. timp de 10
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ă de apariţia unor 

ţa pielii cruste de 

i acoperită cu cruste gri-

i ulceroase. 

tut. Pielea devine cutată, 

 apar complicaţii renale- 

esc prin moarte. 

În cazul celui clinic, se iau în considerare anamneza, vârsta animalului, 

 se poate folosi uleiul de cedru ca unguent sau un amestec în 

şi necomplicate; 

i concomitent, se va 

ie 10%, timp de 5-7 

 de 4 ori, la intervale de 

 sub formă de băi sau 

i unul antibacterian, de 

 etc. timp de 10 zile. 
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În demodicoza generalizată se recomandă tratamentul cu Ivomec, Amitraz sau Levamisol, care 

conduce la vindecarea tuturor animalelor.  

În formele purulente se intervine şi cu antibiotice, de regulă stabilite în urma efectuării 

antibiogramei. Tot în tratamentul demodeciei se mai recomandă: Grisetin şi Avermectine. 

La rasa Collie, în caz de de intoleranţă la Ivomec, se recomandă administrarea de calmante, 

rehidratare şi hepatoprotectoare [53, 59, 76, 121]. 
 

1.4.7.12. Lynxacarioza pisicii 
 

Lynxacarioza este o ectaparazitoză cauzată de Lynxacarus radovskyi.  

Parazitul se ataşează la baza firelor de păr, de unde îşi procură hrana. 

Pisicile parazitate prezintă depresiuni, epilare moderată, blana este pătată, iar pielea poate fi 

normală sau acoperită cu cruste solzoase sau/şi cu dermatită miliară. Boala nu depinde de blană, rasă 

sau sex, putând fi întâlnită la toate vârstele, rasele atât la motani, cât şi la femele.  

Diagnosticul se confirmă prin identificarea parazitului în raclatul cutanat examinat microscopic 

[128, 171]. 

Ca tratament se recomandă îmbăieri săptămânale cu Acaricide sau pulverzări cu Piretrine, timp 

de 3-4 săptămâni sau Stronghold. 

 

1.4.7.13. Cheiletieloza  
 

Cheiletieloza este o dermatită furfuracee care afectează in ordine: câinele, pisica, vulpea, 

iepurele, nutria şi omul [251]. 

Etiologia. Speciile din genul Cheyletiella sunt responsabile de apariţia cheiletielozei. 

Epizootologia. Deşi boala nu este dependentă de vârstă, rasă şi sex, cele mai numeroase cazuri 

au fost întâlnite la animalele tinere, pisicile cu păr lung fiind mai des parazitate. Boala este intens 

contagioasă şi sunt posibile infestaţii încrucişate între diverse specii de paraziţi.  

Transmiterea se realizează prin contact direct. 

Patogeneza. Leziuni. Simptomatologie. Acarienii trăiesc în stratul descuamat al epidermei. 

La câine se observă în mod constant depilaţii periorbitale, scuame în regiunea dorso-lombară şi 

noduli miliari (fig. 1.40.).  

Intensitatea pruritului este de la moderat până la puternic. De regulă se constată două forme de 

manifestare: exfoliantă şi crustoasă.  

În prima formă este caracteristică exfolierea, ceea ce conferă un aspect de mătreaţă în zona 

dorsală a trunchiului. În cea de-a doua formă, cea crustoasă, se observă cruste alopecice, multiple, 

circulare atât pe linia dorsală, cât si pe feţele laterale ale trunchiului. Leziunile cutanate seamănă cu 

forma crustoasă din seboree. La căţei se mai pot observa noduli mici, uscarea tegumentului, cruste 
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mici, cenuşii, mătreaţă „mergătoare” pe spate, dermatit

171]. 

 

 

Fig. 1.40.
 

La pisică se constată seboree uscat

cheiletieloza este una dintre cauzele dermatitei miliare feline. Animalele

intensităţi diferite. 

Diagnosticul. Pentru vizualizarea parazi

rezultate se examinează cu lupa sau la microscop.

Tratamentul. Pentru evitarea infest

diazinon. Îmbăierile cu Lindan sau cele cu Alungan au efecte bune atât la câini, cât 

De asemenea, sunt eficiente îmb

dată cu îmbăierea animalelor să se deparaziteze 

La pisică s-a mai folosit cu succes 

De asemenea, băile săptămânale, sau aplica

rând, au avut rezultate bune. Au mai fost utilizate, cu succes, 

cu Carbamat sau Piretrin, timp de dou

 

 

Boala este produsă de larvele a zece specii de acarieni din fami

Etiogeneza. La câine, larvele produc leziuni interdigitale 

La pisică, trombiculele produc dermatite papuloase sau chiar pustuloase. 

În centrul acestor leziuni se pot observa larvele. Pruritul poate fi pre

afectate: capul, urechile şi labele. Atât la animale cât 

autumnal” [78, 86, 123, 129, 248]. 

Tratamentul constă în aplicarea, o singur

intens se administrează glucocorticoizi.
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toare” pe spate, dermatită cu exfolieri furfuracee [117, 118, 123, 128,

Fig. 1.40. Cheiletioză câine [263, 267]  

 seboree uscată pe zona dorsală a corpului, dermatită miliar

cheiletieloza este una dintre cauzele dermatitei miliare feline. Animalele parazitate prezint

Pentru vizualizarea paraziţilor, animalele se perie cu o perie aspră

 cu lupa sau la microscop. 

Pentru evitarea infestării se recomandă folosirea colierelor impregnate cu 

ierile cu Lindan sau cele cu Alungan au efecte bune atât la câini, cât şi la pisici. 

De asemenea, sunt eficiente îmbăierile sau ştergerea corpului cu Amitraz. Se recomand

ă se deparaziteze şi adăposturile cu aceleaşi soluţii. 

a mai folosit cu succes şi Ivermectinul în injecţii, la interval de cinci să

ămânale, sau aplicaţiile locale cu Malathion 0.5% două

t rezultate bune. Au mai fost utilizate, cu succes, şampoanele cu resmetrin, pulveriz

cu Carbamat sau Piretrin, timp de două săptămâni consecutiv [23, 121, 214]. 

1.4.7.14. Trombiculoza 

 de larvele a zece specii de acarieni din familia Trombiculidae.

larvele produc leziuni interdigitale şi provoacă prurit generalizat.

, trombiculele produc dermatite papuloase sau chiar pustuloase.  

În centrul acestor leziuni se pot observa larvele. Pruritul poate fi prezent sau poate lipsi. Sunt 

Atât la animale cât şi la om larvele provoacă aşa numitul 

 

 în aplicarea, o singură dată, local, a unor acaricide. În cazurile cu pr

 glucocorticoizi. 
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[117, 118, 123, 128, 

 

 miliară. La pisică, 

parazitate prezintă prurit de 

ilor, animalele se perie cu o perie aspră, iar debriurile 

olosirea colierelor impregnate cu 

şi la pisici.  

tergerea corpului cu Amitraz. Se recomandă ca o 

ii, la interval de cinci săptămâni.  

iile locale cu Malathion 0.5% două săptămâni la 

ampoanele cu resmetrin, pulverizările 

Trombiculidae. 

prurit generalizat. 

zent sau poate lipsi. Sunt 

şa numitul „eritem 

, local, a unor acaricide. În cazurile cu prurit 
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1.4.7.15. 

 

Este o micoză cronică şi contagioas

pisică [57, 78, 128, 169, 189]. 

Agentul etiologic este Tricophiton mentagrophy

 

Fig.1.41.

 

Epizootologia. Focarele de boal

lipsite de igienă. Boala este mai frecvent

produc modificări ale pielii.  

Contaminarea se realizează prin contact direct, cât 

pereţi, garduri contaminate, aşternut, alte obiecte. 

Câinii şi pisicile pot fi vectori, vehiculând sporii.

Datele clinice. Debutează prin apari

se măresc treptat. 

Cu timpul crustele se stratifică

pseudo-tundere. Leziunile au formă

tricofitică) sau confluente. Localizarea este cu predilec

dar şi în alte regiuni ale corpului.  

Leziunile se pot suprainfecta, c

Formele cronice, netratate devin hipercheratozice 

În formele simple, starea general

Diagnosticul clinic se poate stabili dup

examenul de laborator. 

Tratamentul se realizează cu antimicotice local 

imidazolici: Clortrimazol, Ketoconazol, Miconazol sau Povidon iodat sau Clorhexidin
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1.4.7.15. Tricofiţia (Trichofitoza) 

şi contagioasă cu localizare externă, întâlnită atât la câine, cât 

Tricophiton mentagrophytes (fig. 1.41.). 

 

Fig.1.41. Tricophiton mentagrophytes [117] 

 

Focarele de boală apar şi evoluează mai grav la animalele tinere, subnutrite, 

Boala este mai frecventă toamna şi iarna şi este favorizată şi de alte boli în

ă prin contact direct, cât şi indirect prin atingerea animalelor de 

ternut, alte obiecte.  

i pisicile pot fi vectori, vehiculând sporii. 

ă prin apariţia de noduli miliari cutanaţi eritemo-crustoşi, albicio

Cu timpul crustele se stratifică, iar firele de păr devin friabile şi se rup, generând fenomenul de 

tundere. Leziunile au formă circulară cu diametrul de 1-2 cm şi pot fi singulare (placarda 

) sau confluente. Localizarea este cu predilecţie la cap, periorbitar, auricular, submandibular, 

Leziunile se pot suprainfecta, căpătând aspect exudativ, devin dureroase şi uşor pruriginoase. 

Formele cronice, netratate devin hipercheratozice şi prezintă crevase şi dermatite. 

În formele simple, starea generală a animalelor nu este afectată, iar pruritul este absent.

se poate stabili după aspectul leziunilor, însă trebuie confirmat prin 

ă cu antimicotice local şi/sau general. Local se aplic

imidazolici: Clortrimazol, Ketoconazol, Miconazol sau Povidon iodat sau Clorhexidină. 
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câine, cât şi la 

 mai grav la animalele tinere, subnutrite, 

i de alte boli în care se 

i indirect prin atingerea animalelor de 

crustoşi, albicioşi care 

i se rup, generând fenomenul de 

i pot fi singulare (placarda 

ie la cap, periorbitar, auricular, submandibular, 

şor pruriginoase. 

, iar pruritul este absent. 

 trebuie confirmat prin 

i/sau general. Local se aplică derivaţi 

ă.  
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La animalele cu tricofiţie extinsă, pe lângă tratamentul local se instituie şi un tratament general 

cu Griseofulvină sub monitorizare permanentă [145]. 

 
1.4.7.16. Favusul (Acharioza) 

 

Este o dermatomicoză sporadică cu evoluţie cronico-enzootică, prezentă la cabaline, carnivore, 

galinacee şi la om. Leziunea de la nivelul pielii are formă discoidală, cu o depresiune centrală – godeu 

favic şi este însoţită de eritem, cruste şi depilaţii [78, 86, 123]. 

Agentul etiologic este reprezentat de specii ale genului Achorion (Trichophyton). 

Epizootologia. Sunt receptivi câinii şi pisicile de toate vârstele şi toate rasele.  

Apariţia bolii este determinată de condiţiile de igienă precară, de unele carenţe proteino-

minerale, cât şi de existenţa unor microleziuni de la nivelul pielii. 

Datele clinice. Leziunile apar iniţial pe labe, la baza unghiilor, pe laturile pieptului, la baza 

urechilor, pe coate, apoi se extind pe cap, gât, faţa ventrală a toracelui şi pe abdomen.  

La îndepărtarea crustelor leziunile sângerează. În regiunea membrelor, la pisică, ulcerele 

progresează profund până la os.  

Datorită distrugerii foliculilor piloşi, zonele afectate rămân definitiv fără păr şi prezintă 

cicatrici. Animalele bolnave degajă miros de şoarece. Pruritul este slab sau lipseşte. 

Diagnosticul se stabileşte pe baza aspectului clinic al leziunilor, care sunt caracteristice. 

Confirmarea se face prin examen microscopic. 

Tratamentul, ca în oricare altă dermatomicoză, se realizează cu antimicotice, aplicate local 

şi/sau administrat pe cale generală. Gliseofulvina se administrează oral timp de 6-8 săptămâni. Nu se 

administrează la animalele gestante. Local, la pisică se poate utiliza suspensia apoasă de Enilconazol 

0.2% o dată la 4 zile, timp de 2-3 săptămâni. 

La câine, general, se utilizează Griseofulvină, Buclosamid sau Ketoconazol [145, 169]. 

 

1.4.7.17. Microsporia (Microsporoza) 

 

Este o micoză cutanată frecventă la carnasiere şi la om, cabaline, capră, porc etc. 

Agentul etiologic îl reprezintă specii ale genului Microsporum: canis (lanosum); gypseum; 

distortum; audouini. 

Epizootologia. Boala are un caracter sporadic, însă în canise poate deveni enzootică. Afectează, 

de regulă, câinii şi pisicile de toate vârstele şi rasele, având frecvenţă mai mare la pisicile în vârstă de 

la 1 la 3 ani [78, 86, 189]. 

Pentru om, pisica reprezintă principala sursă de contaminare. 

Patogenia. După invadarea epidermei şi a firelor de păr, pe pielea animalului apar placarde. 

Iniţial leziunile apar pe cap, laturile corpului, flancuri şi, uneori, pe picioare.  
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La debutul bolii apare depilaţ

transformă în cruste umede. În timp, crustele se usuc

devine dureroasă la palpare [118, 128

Datele clinice. Boala poate evolua 

 

Forma tipică este caracterizat

circumscrise, solitare, cu dimensiuni cuprinse între 0,

capului, gâtului, membrelor anterioare 

Zonele lezionate sunt pruriginoase, firele de p

Pe suprafaţa placardelor se observă scuame de culoare cenu

Forma atipică se caracterizeaz

scuame fine şi pe faţa exterioară 

preudotundere. 

Diagnosticul se stabileşte pe baza leziunilor specifice.

Tratamentul este similar cu cel recomandat în tricofi

 

Agentul etiologic al bolii este

saprobiontă a pielii şi a canalelor auditive externe la câine 

externă, mai rar ca şi dermatita seboreic

În mod normal această ciuperc

vagin şi pe pielea câinilor [78, 86, 117, 145

Malassezia se poate multiplica în anumite condi

devenind patogenă. Aceste condiţii se întâlnesc în otita extern

de timp îndelungat când poate să apar

malassezia şi care răspunde tratamentului antifungic
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e depilaţia, perii se rup, iar la baza lor apare exudatul, care ulterior se 

 în cruste umede. În timp, crustele se usucă, iau aspectul de tărâţe, pielea se îngroa

[118, 128]. 

oate evolua tipic sau atipic cu deosebire la pisică. 

 

Fig.1.42. Microsporie la câine [311]  

 
este caracterizată prin apariţia de formaţiuni nodulare sau placarde bine 

cu dimensiuni cuprinse între 0,5-2 cm, localizate cu predilecţ

capului, gâtului, membrelor anterioare şi, mai rar, pe corp, labe şi coadă (fig. 1.42.).  

Zonele lezionate sunt pruriginoase, firele de păr se rup şi apare fenomenul de pseudotundere. 

ă scuame de culoare cenuşie şi de dimensiuni mici (ca t

se caracterizează prin apariţia leziunilor în regiunea supraorbitală

a exterioară – posterioară a vârfului urechii, unde se constat

te pe baza leziunilor specifice. 

este similar cu cel recomandat în tricofiţie şi favus [57, 145]. 

1.4.7.18. Malassezioza 
 

al bolii este Malassezia pachydermatis (Pytirosporum canis

i a canalelor auditive externe la câine şi mai rar la pisică, evoluând ca otita 

i dermatita seboreică  

 ciupercă trăieşte în conductul auditiv, în sacii anali, în anus, în rect, în 

, 86, 117, 145]. 

se poate multiplica în anumite condiţii de căldură, umiditate, sebuum în exces, 

ţii se întâlnesc în otita externă şi în cazul tulburărilor de keratinizare 

ă apară o dermatită alergică foarte pruriginoasă numită

spunde tratamentului antifungic [145].  
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ia, perii se rup, iar la baza lor apare exudatul, care ulterior se 

e, pielea se îngroaşă şi 

iuni nodulare sau placarde bine 

2 cm, localizate cu predilecţie la nivelul 

i apare fenomenul de pseudotundere. 

(ca tărâţele). 

ia leziunilor în regiunea supraorbitală sub formă de 

i urechii, unde se constată o zonă de 

Pytirosporum canis).- ciupercă 

, evoluând ca otita 

te în conductul auditiv, în sacii anali, în anus, în rect, în 

, umiditate, sebuum în exces, 

rilor de keratinizare 

 numită dermatita cu 
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Îmbolnavirea este influenţată

macerarea stratului epidermic protector; hipe

conchiei auriculare, abundenţa perilor în conductele auditive înguste 

Câinele - este cel mai receptiv 

rasă: Terrieri; Baset; Shar- Pei; Labrador; Ciob

Englez [78].  

Vârsta este un alt factor care influen

pâna la un an. Alţi factori care influen

auditiv extern şi ale pielii în general dezvoltarea popula

hipersensibilitatea animalelor, diverse maladii în special sistemice, imunitatea sc

tratamente de lungă durată cu corticoizi 

Clinic, otita externă se manifest

de consistenţă păstoasă sau purulentă

sau durere.  

Pe faţa internă a conchiei auriculare se observ

gravă cu otita medie în care simptomele descrise sunt mai grave .
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ţată de calitatea conductului auditiv extern - umiditate crescut

macerarea stratului epidermic protector; hipersecreţie de cerumen, lungimea şi poziţ

a perilor în conductele auditive înguste şi lungi.  

este cel mai receptiv şi în cadrul speciei există o sensibilitate diferită

Pei; Labrador; Ciobănesc German; Boxer; Pechinez; Lhassa Apso; Setter 

Vârsta este un alt factor care influenţează apariţia malasseziozei, receptive fiind a

factori care influenţează apariţia malasseziozei sunt leziuni ale pielii din conductul 

i ale pielii în general dezvoltarea populaţiei de stafilococi şi streptococi de pe piele, 

hipersensibilitatea animalelor, diverse maladii în special sistemice, imunitatea scăzuta a organismului, 

 cu corticoizi şi antibiotice. 

se manifestă prin: depozit de cerumen abundent, de culoare galbuie

 sau purulentă; pruritul exagerat, iar la palpaţie se manifestă reflexul de prurit 

 a conchiei auriculare se observă edem, cruste, eritem, complicându

 cu otita medie în care simptomele descrise sunt mai grave . 

se manifestă la buze, pleoape, regiunea inghinală, axilar

ie de sebuum, alopecie difuză, prurit, papule, care se transformă

şi hiperpigmentaţie.  

Malassezioza se dezvolta în asociere cu populaţiile de stafilococi de pe pielea câinelui a

tia: în jurul anusului, al buzelor, nas, spaţii interdigitale, urechi.  

Fig.1.43. Câine cu malassezioză [254] 
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Diagnosticul clinic se stabileşte pe baza otitei externe cu hipersecreţie de cerumen, alopecie 

difuza, prurit, seboree, hiperpigmentaţie, dermatită. 

Diagnosticul microscopic – prin izolarea ciupercilor din raclatele executate de pe piele care se 

examinează la microscop între lama şi lamelă [78]. 

Tratamentul prevede terapie antifungică şi controlul infecţiei asociate stafilococice, conduită 

keratomodulatoare.  

Tratamentul local se realizează cu Miconazol, Tiabendazol, Clorhexidină, iar oral se 

administrează Ketoconazol   

Terapia antifungică moderna este reprezentată de enilconazol sub forma de băi săptămânale 

de doua ori pe săptămână; în cazuri rebele se administrează ketoconazol per os timp de două 

săptămâni 10 mg /kg/zi [98, 108]. 

- otita externă - se fac instilaţii în conductul auditiv extern de soluţii cerumenolitice (perhidrol şi 

apă călduţă) după care se aplică medicaţia antifungică de 1-3 ori/zi pâna la vindecare cu nistatin, 

clotrimazol, ketoconazol, miconazol, econazol, antibiotice sau se pot folosi cu succes produse 

medicamentoase ce cuprind asociaţii medicamentoase - Surolan, Otibiotic, Dexoryl [98, 108, 121, 

169, 189]. 

Profilaxia are rol important si include: Igienizarea mediului ambiant, combaterea umezelii, 

evitarea tratamentelor prelungite cu antibiotice şi cu imunosupresoare, terapii abuzive sau greşite. 
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1.5. Consideratii asupra pielii şi părului la câine  
 

1.5.1. Învelişul pilos 
 
Este o caracteristică principală a pielii mamiferelor, cu unele foarte rare excepţii (pangolin, tatu, 

balenă, delfin, hipopotam). 

Perii sunt derivaţi din epiderm la fel ca penele şi solzii. Ei sunt invaginaţii tubulare epidermice, 

la baza cărora se găseşte papila dermică.  

În linii mari, structura foliculilor piloşi la diversele specii de mamifere domestice şi sălbatice se 

aseamănă, dar modul lor de grupare este extrem de variat.  

Există foliculi simpli care produc un singur fir de păr şi foliculi ramificaţi care dau naştere la 

mănunchiuri de fire [78, 117, 118, 169]. 

Perii senzitivi cuprind vibrizele şi perii tilotrichi. 

Perii comuni sunt fie de acoperire (lână, blană), fie de apărare (ţepi, coamă). 

Perii comuni şi cei tilotrichi au o evoluţie ciclică, trecând prin fazele:  

• anagenă,  

• catagenă şi  

• telogenă.  

Ciclurile piloase sunt în strânsă legătură cu sezoanele anuale, influenţele endogene fiind slab 

precizate. Se pare că unii hormoni pot influenţa, dar nu pot controla mitozele cutanate, factorul de 

control fiind localizat în ţesutul propriu, şalonii, difuzaţi intratisular, manifestând o activitate de 

inhibare a mitozelor. 

La majoritatea animalelor, năpârlirea se petrece sub formă de valuri sezoniere, pe când la om şi 

la cobai ciclurile piloase sunt independente între firele ce alcătuiesc blana, năpârlirea având loc după 

un model „mozaic”, continuu.  

Interacţiunile hormonale creează un sensibil echilibru în cadrul unor moduri de creştere uşor 

diferite prin răspunsul la constrângerile selective de supravieţuire şi perpetuare, cu schimbări ale 

pilozităţii [78]. 

Învelişul pilos al animalelor are un rol important în protecţia epidermului şi în termoreglare. 

Exemplul cel mai interesant este ursul polar, a cărui blană îi permite să suporte, fără activarea 

termogenezei, diferenţa de temperatură – corp - mediu ambiant – de până la 100oC.  

Pentru practica veterinară, blana animalelor poate fi considerată ca o barieră în aplicarea topică 

la multe specii, deoarece reduce contactul medicament - piele.  

Densitatea foliculilor piloşi este foarte diferită.  

Câinii au o densitate de 100-600 grupuri foliculare pe un cm2, dar există evidente diferenţe în 

funcţie de rasă. 
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Glandele sebacee însoţesc fiecare fir de păr, cu excepţia unor peri secundari.  

Mărimea şi densitatea lor cresc în ordinea: iepure, cal, câine [157, 169]. 

Există şi diferenţe în funcţie de regiunea corporală, cele mai dense găsindu-se în conductul 

auditiv extern, în regiunea perianală şi în cea inghinală.  

Acestea conţin monoaminoxidază şi colinestrază specifică şi nespecifică, cu mari variaţii în 

funcţie de specie. Prin secreţiile sebacee epidermul este păstrat integru, funcţia sa de barieră fiind 

conservată [118, 169]. 

Glandele sudoripare sunt, după modul de secreţie ecrine şi apocrine. Spre deosebire de om, la 

animale, majoritatea glandelor sudoripare sunt de tip apocrin (epitrichiale) [33, 128].  

 

1.5.1.1. Tipuri de păr la câine  

 

Deşi tipurile de păr la caine sunt foarte diverse, mulţi autori au incercat să le clasifice în funcţie 

de culoare, lungime, caracteristicile medularei si cortexului [78, 117, 169]. 

Tipurile de păr pot fi imparţite în: păr de lungime normala (intermediar), păr scurt si păr lung. 

Părul de lungime intermediară 

Părul de lungime intermediară se poate regăsi la Ciobănescul German, Welsh Corgi şi canidele 

sălbatice, cum ar fi lupul şi coiotul. Acesta este compus din peri primari şi peri secundari.  

O proporţie însemnată din cantitatea totală de păr este reprezentată de părul de tip secundar, 

această proporţie se referă la număr nu şi la greutate. Următoarele două categorii de păr sunt, de 

asemenea compuse din păr de tip primar si păr de tip secundar, dar dimensiunea şi numărul acestora 

variază foarte mult faţă de părul de lungime intermediară. [118]. 

Părul scurt 

Roba scurtă poate fi aspră sau fină. Părul scurt aspru este caracteristic pentru Rottweiler şi 

pentru majoritatea terrierilor. La acest tip de păr foliculii primari sunt foarte bine reprezentaţi, timp în 

care, cei secundari au o creştere mai puţin însemnată.  

Greutatea totală a robei este mai mică, părul de tip secundar cantăreşte mai puţin şi creşte in 

număr mai mic comparativ cu părul intermediar. Părul scurt fin este caracteristic raselor Boxer, 

Dachshund şi Miniature Pinscher. Acest tip de păr are cele mai multe fire pe unitatea de suprafaţă. 

Firele de păr secundare sunt numeroase si bine dezvoltate iar firele primare sunt de mici dimensiuni 

comparativ cu roba normală. 

Părul lung 

Tipul de păr lung poate fi, de asemenea, împărţit în două categorii: părul lung cu textură fină şi 

părul lung aspru. Roba lungă fină este caracteristică pentru rasa Cocker Spaniel, Pomeranian şi Chow 

Chow. Acest tip de păr are o greutate mai mare pe unitatea de suprafaţă decât părul normal, excepţie 

făcând rasele toy, în cazul cărora greutatea este mai mică datorită fineţii firului.  
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Roba lungă şi aspră este caracteristică raselor Poodle, Bedlington Terrier şi Kerry Blue Terrier. 

Firele de tip secundar reprezintă până la 70% din greutatea totală a robei şi până la 80% din numărul 

total de fire. Rasele menţionate mai sus au tendinţa de a pierde mai puţin păr comparativ cu alte rase 

de câini. 

Pigmentaţia fiecărui fir de păr poate fi uniformă pe toată lungimea sau poate să variaye foarte 

mult. Tipul de păr agouti care se regăseşte la rasele Ciobănesc German, Norvegian Elkhound, este alb 

sau deschis la vârful firului, partea principală a acestuia fiind maro sau negru, în timp ce la bază este 

galben deschis sau roşcat.  

Celulele pigmentare în bulbul firului de păr depozitează pigmenţi în sau între celulele corticalei 

şi medularei. Cantitatea de pigment depozitată în firul de păr şi locaţia acestuia produce diferite efecte 

optice, chiar dacă în realitate există două feluri de pigmentaţii.  

Pigmentul roşcat este denumit eumelanină în timp ce pigmentul galben auriu pheomelanină.  

Melanocitele localizate în foliculul pilos produc variabil pigment în timpul perioadei de creştere 

a firului de păr.  

În cazul robei negre producţia de pigment rămâne activă toată perioada [117, 118, 169]. 

 

1.5.2. Structura pielii 
 

Pielea, denumită şi sistem tegumentar, este un ansamblu morfofuncţional heterogen conexat, 

compus din mai multe suborgane. Ştiinţele biomedicale au întotdeauna nevoie de modele animale 

pentru obţinerea informaţiilor necesare în dermatologia umană, cu toate că, pe lângă structurile de 

bază există diferenţe remarcabile.  

Pielea tuturor animalelor permite organismului să trăiască într-un mediu specific, de care îl 

separă şi, în aceelaşi timp, îl leagă păstrându-i homeostazia (fig. 1.44.).  

Deci, pielea separă şi uneşte incomplet, dar eficient, ansamblul organic (spaţiul ontologic) de 

factorii ecologici (spaţiul ecologic) [78, 117, 118, 190]. 

 
 

StructuraStructura pieliipielii
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Fig. 1.44. Structura pielii [261] 
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1.5.2.1. Stratul bazal 
 

Stratul bazal este format dintr-un singur strat de celule cuboidale si columnare asezate pe 

membrane care separă epiderma de derm, majoritatea acestor celule sunt reprezentate de keratinocite 

care constant se înmultesc şi sunt împinse înspre straturile superioare pentru a înlocui celulele 

epidermale superficiale.  

Celulele fiice ajung în stratul exterior al epidermei pentru ca, în cele din urmă să se descuameze 

ca celule moarte cornificate.  

Keratinocitele stratului bazal prezintă o heterogenitate morfologică şi functională, anumite 

populaţii au ca funcţie principală ancorarea epidermei, în timp ce altele au funcţie proliferativă şi 

reparatoare (celule stem) [78, 117, 118, 128]. 

 

1.5.2.2. Melanocitele si melanogeneza  
 

Melanocitele, al doilea tip de celule prezente în stratul bazal al epidermei, pot fi de asemenea 

regăsite în partea exterioară a rădăcini firului de păr şi în matricea foliculului pilos, respectiv în 

canalele glandelor sebacee şi sudoripare.  

De obicei melanocitele se divid structural şi funcţional în două compartimente: epidermic şi 

folicular.  

Deoarece melanocitele nu se colorează prin metoda cu hematoxilină si eozină ele apar în câmp 

ca celule transparente . În mod normal, în stratul bazal, găsim un melanocit la fiecare 10 până la 20 de 

keratinocite.  

Melanocitele derivă din creasta neurală şi migrează în epidermă, fenomenul având loc în viaţa 

fetală timpurie . Între melanocite şi keratinocite există o relaţie strânsă în care ambele tipuri de celule 

coexistă şi interacționează ca simbionţi formând o unitate functională şi structurală numită unitate 

epidermală melanică [78, 145].  

Ultrastructural, melanocitele sunt compuse din melanozomi şi premelanozomi tipici şi o lamina 

bazală asociată membranei celulare. Cea mai mare cantitate a pigmentului melanic din piele se 

localizează în stratul bazal al epidermei deşi la animalele cu piele închisă la culoare melanina poate fi 

regăsita peste tot atât în epidermă cât şi în melanocitele superficiale din derm.  

Pigmenţii melanici sunt principalii răspunzatori în colorarea pielii si părului.  

Melanina poate avea o paletă largă de pigmenţi, cum ar fi eumelaninele negru-brune , 

pheomelaninele gălbui sau brun-roşcate precum şi alţi pigmenţi care au o natură fiziochimică 

intermediară. În ciuda diferitelor proprietăţi ale melaninelor, toate au o cale metabolică comună, în 

care dopaquinona este mediatorul principal.  

Tirozina este convertită în dopa, care apoi este oxidată în dopaquinonă. Ambele reacţii sunt 

catalizate de aceeaşi enzimă care conţine cupru şi anume tirozinaza. Sinteza acestor doi pigmenţi este 

controlată genetic [118]. 
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Fig.1.45.. Straturile pielii [261] 
 

1.5.2.3. Celulele Merkel 
 

Celulele Merkel sunt celule epidermice transparente ataşate stratului bazal sau situate imediat 

sub acesta şi apar numai în cazul cuzineţilor plantari.  

Aceste celule specializate (melanoreceptori lent adaptabili) conţin o vacuolă citoplasmatică de 

dimensiuni mari, care împinge dorsal nucleul.  

Celulele conţin desmozomi şi granule citoplasmatice dense. Celulele Merkel conţin, de 

asemenea, citokeratină, neurofilamente şi o enolază specifică neuronilor sugerand o dublă diferenţiere 

atât epitelială cât şi neurală [78, 117, 118, 169]. 

 

1.5.2.4. Stratul spinos 

 

Stratul spinos este compus din celulele fiice ale celulelor stratului bazal. În cazul pielii acoperite 

de păr acest strat este compus din unu sau doua rânduri de celule.  

Stratul spinos devine mult mai gros în cazul cuzineţilor, planului nazal şi jonctiunilor 

mucocutanate, situaţie în care poate fi compus chiar şi din 20 de straturi de celule.  

Keratinocitele stratului spinos apar ca fiind conectate prin punţi intercelulare, care sunt mult 

mai bine definite în cazul pielii care nu este acoperită cu păr [169]  

Din punct de vedere ultrastructural, keratinocitele se caracterizează prin prezenţa desmozomilor 

şi tonofilamentelor.  

Calciul si calmodulinul sunt elemente cruciale în formarea desmozomilor şi hemidesmozomilor. 

Cel puţin 3 feluri de proteine care leagă calmodulinul şi care sunt derivate ale keratinocitelor participă 

la reglarea interacţiunii calciu-calmodulin: caldesmon, desmocalmin si spectrin [78, 117, 118, 169].  

Mai multe studii ale diferiţilor autori, au furnizat modele electroforetice ale proteinelor izolate 

din keratina diferitelor specii de animale aratând diferenţe în legarea proteinelor, sugerând că această 
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tehnică poate fi utilă în clasificarea taxonomica. Keratinocitele stratului spinos sintetizează granule 

lamelare (keratinosomi şi corpi Odland) [78]. 

 

1.5.2.5. Celulele Langerhans 
 

Celulele Langerhaus sunt celule dendritice mononucleare localizate suprabazal. Sunt celule 

epidermice transparente care nu se colorează pentru melanină prin metoda Dopa.  

Celulele Langerhans, în cazul multor specii, au organite intracitoplasmatice caracteristice 

(granule Langerhans si Birbeck ) [78, 117, 118, 169].  

Totuşi celulele Langerhans-like studiate la câine nu conţin aceste granule.  

Celulele Langerhans sunt aureofile, se colorează cu clorură de aur si conţin adenozin-

trifosfatază precum şi vimentină si proteina S-100. Aceste celule işi au originea în măduva 

hematogenă aparţinând liniei monocitelor, funcţia lor fiind cea de procesare a antigenelor şi de 

stimulare a aloantigenelor. Studiile efectuate la oameni au arătat că numărul celulelor Langerhans 

diferă de la o zonă la alta a pielii şi chiar diferă de la un individ la altul. Când se face numărătoarea 

celulelor Langerhans dintr-o leziune se va lua ca etalon o porţiune de piele normală. 

 

1.5.2.6. Stratul granular 

 

Stratul glanular este variabil reprezentat în pielea acoperită de păr. În regiunile unde este 

prezent are o grosime de unul sau două straturi de celule. În cazul pielii glabre sau la inserţia 

foliculului pilos stratul granular poate avea o grosime de 4 pâna la 8 celule.  

Celulele acestui strat sunt aplatizate, bazofile şi conţin nuclei micşorati si granule keratohialine, 

puternic bazofile, în citoplasmă. Granulele keratohialine sunt pseudogranule deoarece le lipseşte 

membrana, acestea pot fi descrise ca agregate insolubile [78]. 

 

1.5.2.7. Stratum lucidum 
 

Stratum lucidum este un strat subţire, compact, format din celule moarte, complet cheratinizate. 

Acest strat este anuclear, omogen cu picături refractile de eleidină.  

Stratul lucidum este cel mai bine dezvoltat în zona cuzineţilor şi este mai puţin dezvoltat în 

planul nazal şi este absent în alte porţiuni ale pielii [78, 117, 118, 169].  

 
1.5.2.8. Stratul cornos 

 
Stratul cornos este un strat extern format din ţesut complet cheratinizat şi este în permanenţă 

înlocuit. Acest strat, care este format din celule aplatizate, anucleare eozinifilice, fiind mai gros în 

cazul pielii glabre. Descuamarea continuă este compensată prin proliferarea celulelor bazale, ceea ce 
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păstreaza o grosime constantă a epidermei. Corneocitul diferenţiat are o structura externă înalt 

specializată numită şi înveliş celular, care are funcţie de protecţie.  

Acesta se dezvoltă sub membrana plasmatică a celulelor epidermice stratificate, în teaca 

rădăcinii interne şi medulara foliculului pilos precum şi în cuticula ghearelor.  

Formarea învelişului celular este asociată cu o activitate crescută a transglutaminazei calciu 

dependente, care catalizeaza legarea încrucişată a precursorilor proteici formând polimeri insolubili de 

dimensiuni mari [78, 117, 156]. 

Învelisul cornos oferă suport mecanic celulei pentru a rezista invaziei microorganismelor şi 

factorilor nocivi din mediu. Totuşi nu pare să aibe un rol semnificativ în reglarea permeabilitaţii.  

Suprafaţa stratului cornos este neuniformă mai ales în ceea ce priveşte zonele acoperite cu păr 

[169]. Acestea este acoperit de un film omogen care are tendinta de a acoperi structura scvamelor şi 

joncţiunile intercelulare ale acestora.  

La o examinare mai atentă, suprafaţa este formată din celule hexagonale şi o substanta amorfă. 

Baza tecii foliculului pilos este astupată de o substanţă amorfa (formată din lipide de origine sebacee 

şi cutanată) şi scvame. Se consideră că lipidele joacă un rol important în structura, diferenţierea şi 

funcţia epidermei [78, 118]. 

Compoziţia lipidică a epidermei se schimbă dramatic în timpul cheratinizării, începând cu 

cantităţi mari de fosfolipide, ca la sfârşit să predomine ceramidele, colesterolul şi acizii graşi.  

Lipidele de pe suprafaţa pielii câinilor şi pisicilor au fost studiate prin metoda cromatografiei în 

strat subţire. S-a constatat că acestea conţin mai mulți esteri ai sterolului, cholesteroli liberi, esteri ai 

colesterolului şi ceruri, dar mai puţine trigliceride, monogliceride, acizi graşi liberi, ceruri 

monoesterificate, decât pielea umană [186].  

S-a sugerat că lipidele de pe suprafaţa pielii câinilor sunt în principal de origine epidermică, în 

timp ce la oameni sunt în principal de origine sebacee [119, 126, 143, 203, 205, 208]. 
 

1.5.2.9. Membrana bazala 
 

Membrana bazală este o interfaţă fiziochimică, aflată între epidermă şi alte structuri ale pielii, 

(structuri auxiliare, nervoase, vasculare, muşchi netezi) si ţesutul conectiv adiacent (dermul).  

Această zonă are importanţă în ancorarea epidermei la derm, în mentinerea funcţiei proliferative 

a epidermei, în menţinerea arhitecturii tisulare, repararea leziunilor şi funcţie de bariera.  

Zona membranei bazale se diferenţiază greu în cazul colorării cu hematoxilină şi eozină, dar se 

coloreaza uşor prin metoda PAS.  

Cel mai bine este reprezentată în zonele fără pilozitate şi la jonctiunile mucocutanate. 

Ultrastructural membrana bazala poate fi împărţită în 4 componente, ordinea fiind de la epiderm la 

derm: Membrana celulelor bazale, lamina lucida, lamina densa şi sublamina densa, care include fibre 

de ancorare [78, 117, 118, 169]. 
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1.5.3. Dermul 

 

Dermul (corium) este o parte integrantă a ţesuturilor conjunctive ale organismului şi este de 

origine mezodermică. În zonele slab acoperite de păr dermul are grosimea cea mai mare, mai ales 

dacă epiderma este subţire.  

În cazul pielii foarte subţiri, aceasta se datorează faptului că dermul este foarte subţire.  

Dermul este compus din fibre şi celule. Acesta conţine, de asemenea, structuri auxiliare ale 

epidermei, muşchi,vase limfatice şi sanguine, nervi.  

Deoarece pielea cu pilozitate normală a câinilor nu posedă o reţea reticulară, papilele dermale 

nu pot fi observate în mod normal [89, 118, 123, 128, 138, 145]. 

 
1.5.3.1. Vascularizaţia pielii 

 
Are rol important în termoreglare şi hemodinamică. Dispoziţia vaselor sanguine cutanate 

variază destul de mult cu specia, rasa, sexul, regiunea şi gradul de acoperire cu păr.  

Se pot distinge trei plexuri vasculare interconectate: superficial, mijlociu şi profund.  

Vasele din reţeaua profundă au pereţii formaţi din cele trei straturi cunoscute (adventicia, media 

şi intima). Pe măsură ce se divid, vasele rezultate au pereţii din ce în ce mai subţiri.  

Glandele cutanate sunt vascularizate destul de neuniform, probabil în funcţie de activitate şi de 

modul de secreţie [128, 145, 150]. 

La câine şi pisică vascularizaţia glandelor cutanate este destul de săracă. Prezenţa şunturilor 

arterio-venoase asigură evitarea blocajelor şi previne pierderile de căldură în mediul rece. Vasele 

limfatice asigură drenajul lichidului tisular din derm [78, 127, 155, 159] . 

 
1.5.4. Ecologia pielii 

 
Pielea formeaza o barieră protectoare, fără de care viaţa nu ar fi posibilă. Această barieră are 3 

componente: fizică, chimică şi microbiană [145, 169, 232]. 

Părul constituie prima bariera fizică şi previne contactul patogenilor cu pielea şi minimalizează 

agresiunea elementelor fizice şi chimice.  

Părul, de asemenea, poate fi sediul unor microorganisme. 

Stratul cornos constituie principala barieră fizică. Este un strat gros, cu celule cheratinizate, 

puternic aderente între ele, care sunt acoperite de o emulsie de sebum.  

În afară de funcţie, proprietăţile fizice, emulsia formează şi o barieră chimică împotriva 

potenţialilor patogeni [145]. 
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Substanţele hidrosolubile ale emulsiei conţin săruri anorganice şi proteine care inhibă 

microorganismele. Clorura de sodiu şi componentele antivirale cum ar fi: interferonul, albumina, 

transferina, complementul şi imunoglobulinele se regăsesc de asemenea în emulsie.  

În pielea normală a canidelor IgG şi IgM se găsesc în spaţiile interstiţiale ale dermului, în vasele 

intradermice şi în papilele piloase.  

IgM se regăseşte în membrana bazală a epidermei, foliculii piloşi şi glandele sebacee.  

IgA este prezent în glandele sudoripare apocrine, sugerând că are funcţie de imunoglobulină 

secretată de piele, C3 se găseşte în stratul cornos şi spaţiile interstiţiale ale dermului [160, 255]. 

Singurul factor, care are o influenţă hotărâtoare asupra florei microbiene, este gradul de 

hidratare a stratului cornos.  

Creşterea cantităţii de apă la suprafaţa pielii prin creşterea temperaturii ambientale, creşterea 

umidităţii relative sau ocluziile, cresc spectaculos numărul de microorganisme.  

În general zonele umede sau cele care sunt mai unse suportă cele mai numeroase populaţii de 

microorganisme. În afara efectului asupra microflorei, cantitatea de apă este importantă în reglarea 

creşterii epidermale, cheratinizare şi permeabilitate [125, 126, 143].  

Microflora normală contribuie de asemenea la apărarea pielii.  

Bacterii, ocazional levurile şi fungii filamentoşi sunt localizaţi în epiderma superficială, mai 

ales în spaţiile intercelulare şi în infundibulul foliculului pilos.  

Microflora normală este un amestec de bacterii care trăiesc în simbioză. Aceasta poate suferi 

variaţii odată cu schimbarea mediului cutanat, implicaţi fiind factori ca pH-ul, salinitatea, umiditatea, 

nivelul de albumină şi nivelul acizilor graşi.  

Relaţia strânsă dintre gazdă şi microorganisme face ca bacteriile să ocupe anumite nişe şi să 

inhibe colonizarea acestora de către micoorganisme patogene.  

Anumite organisme se pare că trăiesc şi se multiplică pe suprafaţa pielii formând populaţii 

permanente, acestea sunt denumite populaţii rezidente, iar numărul acestora poate fi redus, dar ele nu 

pot fi eliminate prin dezinfecţie. Flora rezidentă nu este împărţită în mod egal pe toată suprafaţa pielii, 

ea este agregată în microcolonii de diferite dimensiuni.  

Alte microorganisme, care în mod normal sunt luate din mediu pot fi îndepărtate prin metode 

simple de igienă. Recent s-a clasificat şi a treia categorie de microorganisme denumite nomade.  

Aceste microorganisme sunt pregătite să profite de schimbările microclimatului cutanat şi astfel 

se pot stabili şi pot prolifera pe suprafaţa şi în straturile mai profunde ale pielii [123, 128]. 

Majoritatea studiilor efectuate asupra florei microbiene normale de la nivel cutanat la câini au 

fost calitative [169].  

Pielea este un excelent exemplu de biotop, care oferă condiţii ideale pentru înmulţirea multor 

microorganisme şi o rezidenţă temporară pentru altele.  
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La câini majoritatea studiilor indică populaţii de Micrococcus spp, stafilococi coagulazo-

negativi, streptococi α-hemolitici, Acinetobacter spp. ca fiind rezidenţi normali ai pielii.  

Stafilococii coagulazo-negativi şi coagulazo-pozitivi, mai ales S. intermedius, S. xylosus şi S. 

epidermidis, se izolează frecvent din pielea şi părul câinilor sănătoşi, şi nu se poate face o netă 

diferenţiere calitativă sau cantitativă între speciile de stafilococci şi diferite zone ale pielii.  

Zonele anală, nazală şi joncţiunile mucocutanate orale sunt locaţii importante pentru S. 

intermedius.  

Studiile recente au arătat că şi specia Propionibacterium acnes poate fi regăsită într-un număr 

semnificativ pe suprafaţa pielii şi pe firele de păr, pentru a putea fi considerată ca făcând parte din 

flora canină normală [199].  

În plus, se cunoaşte că multe specii de ciuperci saprofite, incluzând Malassezia pachydermatis, 

Alternaria spp., Aspergillus spp. şi Penicillium spp., pot fi cultivate de pe suprafaţa pielii câinilor 

sănătoşi [78, 86, 128, 171, 254, 257, 265]. 

 

1.5.5. Histochimia epidermei 

 

Studiile histochimice de piele a câinilor sănătoşi au demonstrat că în toate straturile pielii, 

exceptând stratul cornos, există o activitate enzimatică oxidativă.  

In plus s-a pus în evidenţă o puternică reacţie la esteraze nespecifice, mai ales în stratul 

granular.  

Enzimele oxidative găsite includ: citocromoxidaza, succinat dehidrogenază, glucozo-6-fosfat 

dehidrogenaza, isocitrat dehidrogenază, lactat dehidrogenază şi monoamin oxidază.  

Enzimele hidrolitice regăsite includ: fosfataza acidă, β-glucuronidaza şi leucin aminopeptidază. 

Nu s-au observat reacţii pozitive la colinesterază [89].  

Modelul enzimatic al epidermei canine sănătoase arată puţine similarităţi cu epiderma umană, 

mai ales în ceea ce priveşte distribuţia esterazelor [89, 199].  
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rincipii farmacoterapeutice în aplicarea topică a medicamentelor 
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În concepţia modernă, pielea este constituită dintr-un gel protidic protejat de o dublă barieră:  

filmul lipidic superficial, bariera hidroelectrolitică. 

Filmul lipidic superficial este localizat la “liziera” stratului cornos şi lucid fiind rezultatul 

emulsionării componentelor apoase şi lipidice provenite din secreţia glandelor sebacee şi sudoripare, 

agenţii emulsionanţi în aceste situaţii fiind lipoizii (ca urmare a cheratinizării).  

Se va forma o emulsie de tipul ulei/apă (apa în exces) sau apă/ulei (uleiul în exces).  

Alternarea spontană, posibilă între cele două tipuri de emulsii va determina un comportament de 

acumulare, sau dimpotrivă, de eliminare al apei, desigur în funcţie de necesităţile şi condiţiile 

existente. De fapt se va realiza un “sistem tampon” care va asigura homeostazia suprafeţei cutanate.  

Acest film are capacitatea de a regla permeabilitatea pielii asigurând: starea de hidratare a pielii, 

impermeabilizarea faţă de substanţele hidrosolubile şi rezistentă mărită a cutisului faţă de acizi, baze, 

apă şi substanţe hidrofile [12, 25, 31, 34, 120]. 

Datorită repartizării inegale a glandelor sebacee şi sudoripare precum şi datorită grosimii 

inegale a stratului cornos, filmul hidrolipidic prezintă variaţii regionale. Cercetările au relevat 

diferenţe legate de sex, vârstă, tipul constituţional al animalelor (tegumentele uscate, sebostatice au 

nevoie grăsimi şi emulsii A/U în antiteză cu cele seboreice).  

În cazul dermatozelor descuamative, seboree, acnee, proporţia în acizi graşi cu mai puţin de 14 

atomi de carbon este mai mare.  

Se pare că această proporţie stă la baza patogeniei dermatozelor respective. De asemenea în 

cazul unor dermatoze veziculare filmul hidrolipidic este distrus exudatele provenite fiind coagulate şi 

foarte bogate în fibrină, cu tendinţa de a forma cruste, de altfel bune medii de cultură microbiană. 

Restabilirea echilibrului în aceste situaţii se realizează prin alegerea celei mai potrivite substanţe 

active şi excipient [122, 142, 145]. 

Resorbţia substanţelor liposolubile se poate realiza datorită dizolvării în stratul lipidic 

superficial al epidermului şi mai apoi pătrunderii în straturile mai profunde.  

Medicamentele pot străbate pielea şi prin canalele excretoare ale sistemului glandular sudoripar 

sau sebaceu, precum şi de-a lungul foliculului pilos (transfolicular). Când substanţele sunt amfifile ele 

pot fi resorbite prin piele deoarece ele pot solubiliza atât în stratul lipidic al pielii cât şi în lichidele 

tisulare. 

Bariera hidroelectrolitică este cunoscută şi sub denumirea de mantauă acidă (sau mantaua 

acidă Marchionini) a fiind descrisă prima dată de către Rein.  

Această barieră, fără existenţă histologică propriu-zisă este de fapt o barieră hidroelectrolitică 

care se opune pasajului substanţelor hidrofobe.  

Elementul constitutiv esenţial al acestei bariere este apa provenită din perspiraţia cutanată 

(formată din perspiratio sensibilis: secreţia sudorală vizibilă cu ochiul liber şi din perspiratio 

insensibilis: apa provenită din derm care pasează epidermul prin forţe fizice). 



Romeo T. Cristina                                                                                                                                    Curs pentru studenții la doctorat 
 
Elemente esențiale de fitoterapie la animale                                                                                                                          Februarie 2018 

 

89 
 

Mantaua acidă, alături de filmul hidrolipidic asigură protecţia pielii împotriva noxelor chimice 

şi atacului microbian. La apărarea cutisului mai participă şi stratul lucid care datorită structurii sale 

chimice participă la realizarea pH-ului acid al pielii precum şi la tranzitul apei prin epiderm fiind un 

factor regulator al permeabilităţii cutanate [145, 171].  

Mecanismul absorbţiei cutanate este strâns legat de funcţionalitatea membranelor celulare. 

Membrana celulară este alcătuită din lanţuri fosfolipidice bistratificate având capete hidrofile orientate 

spre o proteină, iar capetele hidrofobe orientate în direcţii opuse.  

Această structură asigură deopotrivă elasticitatea respectiv plasticitatea membranelor. 

Membranele sunt înconjurate de un înveliş bogat în acid hialuronic, acid condroitin-sulfuric, elastină, 

colagen etc. funcţionând ca o veritabilă pompă ionică şi ca un filtru molecular, reuşind astfel să 

menţină intact mediul celular intern.  

Cele mai importante proprietăţi ale membranei sunt: permeabilitatea, tensiunea superficială 

proprietăţile electrice. Pătrunderea substanţelor liposolubile şi a gazelor este posibilă datorită părţii 

lipidice a membranei.  

Viteza de penetrare va fi direct proporţională cu coeficientul lipoid / apă, ionii mici (4Å) 

traversând membrana celulară. Lipoizii cu grupări acide permit trecerea cationilor, cei cu grupări 

bazice, a anionilor, lipoizii neutri fiind impermeabili.  

Permeabilitatea se mai poate realiza şi prin porii membranei prin care pot trece particule cu 

mărime până la 10Å, încărcate pozitiv (cationii nu pot trece, iar moleculele proteice legate favorizează 

pasajul). Membrana celulară are un potenţial electric ridicat datorat lipoproteinelor.  

Acest potenţial de membrană este situat între 50-100 mV şi compensează diferenţele de 

concentraţie dintre ionii de clor (Cl-) şi potasiu (K+) [51, 199]. 

Faţa internă a membranei, în stare de repaus, are un potenţial electric negativ, care , în prezenţa 

unor stimuli asupra celulei (presiune, lumină, substanţe active medicamentoase, căldură) devine 

pozitiv, modificând permeabilitatea. După excitarea celulei, schimbarea potenţialului acţionează ca un 

stimul, transmiţând şi altor membrane impulsuri care ajung la terminaţiile nervoase unde pot avea loc 

descărcări de mediatori (nor-adrenalină, acetilcolină).  

În concluzie, se poate afirma că factorii care favorizează absorbţia percutanată sunt: 

proprietăţile fizico-chimice ale substanţei active, efectul bazei de unguent, starea pielii şi modul de 

aplicare a unguentului. 

 

1.6.2. Proprietăţile fizico-chimice ale substanţei active  
 

1.6.2.1. Proprietăţile termodinamice 
 

Higuchi a fost primul care a exprimat matematic dependenţa substanţei active de proprietăţile 

termodinamice în realizarea procesului de penetraţie (considerându-se că excipientul care conţine 

substanţa activă nu afectează pielea) [38, 146, 181, 210]: 
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  ec. 1.1. 
 

unde: 
dq/dt  =  gradul de absorbţie; 
P x C =  coeficientul de distribuţie a substanţei active între vehicul şi bariera pielii; 
             =  concentraţia medicamentului = concentraţia medicamentului în vehicul ; 
D  =  difuziunea substanţei active în faza de barieră; 
A  =  suprafaţa secţiunii transversale; 
L  =  grosimea fazei de barieră. 
 

Conform acestei ecuaţii, gradul de pătrundere prin piele este determinat de coeficientul de 

distribuţie efectivă şi difuziunea în faza de barieră.  

Factorul variabil al acestei constante este coeficientul de distribuţie efectivă, deoarece 

difuziunea unei substanţe cu greutate moleculară şi formă similară diferă foarte puţin.  

O substanţă poate penetra uşor prin membrane când coeficientul de distribuţie este mic.  

 

1.6.2.2. Mărimea moleculară a substanţei active 

 

Gradul resorbţiei este influenţat de mărimea moleculară a substanţelor active.  

Substanţele active cu greutate moleculară sub 20.000 Da sunt resorbite prin capilarele sanguine, 

iar cele cu greutate mai mare vor fi resorbite în vasele limfatice [38, 146, 181, 210]. 

 

1.6.2.3. Efectul pH-ului 
 

Gradul de absorbţie a substanţelor active, fie că sunt acide sau bazice, este puternic influenţat de 

pH-ul pielii. Astfel, histamina se absoarbe de 10 ori mai mult dacă este încorporată într-o bază de 

unguent tamponată la un pH de 7,5, comparativ cu o bază de unguent cu pH-ul 5,5.  

Activitatea locală maximă a benzocainei s-a stabilit a fi (măsurând pragul durerii) la un pH 

cuprins între 6,0 şi 7,0, eficienţa descrescând semnificativ în afara acestor limite.  

Alcaloza sistemică creşte, de obicei, absorbţia percutanată şi gradul de excreţie a diverselor 

substanţe active, în timp ce acidoza descreşte gradul de absorbţie percutanată [38, 146, 181, 210]. 

 

1.6.2.4. Gradul de dispersie al substanţelor active încorporate în baza de unguent 
 

Resorbţia depinde foarte mult de starea fizică în care se află substanţa activă.  

Cel mai bine se resorb substanţele medicamentoase care sunt încorporate în baza de unguent 

sub formă de dispersie moleculară, dizolvate în solvenţi sau emulsionate [120, 122, 151]. 

Cristalele mari, aglomeratele încetinesc resorbţia prin micşorarea suprafeţei de contact, putând 

fi chiar iritante. În tehnica farmaceutică cea mai recomandată mărime a particulelor solide este de 5-

10 micrometri pentru unguentele oftalmice, mărimea lor putând să crească până la maximum 200 

micrometri la restul unguentelor [38, 71, 72, 84, 181, 187]. 

dq

dt
=

(P x C)(Concentratia medicamentului) x D x A

L
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1.6.2.5. Concentraţia substanţei active 

 

Mărirea concentraţiei active modifică resorbţia medicamentului.  

S-a constatat că, în cazul concentraţiilor între 1 şi max. 10%, proporţia resorbită nu creşte, acest 

fenomen fiind explicat prin faptul că, în cazul pătrunderii în cutis, chiar şi în concentraţii mici, 

diferenţa între concentraţia exterioară şi cea interioară are o valoare aşa de mare încât substanţa 

pătrunde prin piele cu o viteză mărită (aceasta în cazul substanţelor insolubile în apă, deci hidrofobe). 

În cazul substanţelor hidrofile, resorbţia va creşte cu concentraţia [38, 72, 84, 181].  

Rolul concentraţiei substanţei active asupra gradului său de absorbire dintr-un unguent reiese 

din relaţia lui Higuchi: 

  ec. 1.2. 
unde: 

A = concentraţia medicamentului exprimată în unităţi/ cm3; 
CS  = solubilitatea medicamentului în unităţi / cm3 în faza externă a unguentului; 
D  = constanta de difuziune a medicamentului în faza exterioară; 
dq/dt  = gradul de absorbţie. 
Gradul de eliberare al medicamentelor din acest tip de preparate este în funcţie de A,D şi CS. 

 
1.6.3. Proprietăţile fizico-chimice ale excipientului 

 
Se pare că încă nu s-a stabilit preponderenţa uneia din cele două componente (substanţa activă 

şi excipientul) în penetraţie şi pentru eficacitatea farmacologică a medicamentelor. Totuşi, majoritatea 

cercetătorilor înclină către bazele de excipienţi [38, 71, 72, 84, 181, 187]. 

Acestea au rolul de a înlesni contactul dintre substanţa activă şi piele, în alegerea excipienţilor 

luându-se în seamă scopul terapeutic urmărit, tipul de piele, localizarea şi stadiul afecţiunii, 

proprietăţile fizico-chimice ale substanţei active. Un bun excipient nu trebuie să influenţeze procesele 

metabolice, secreţia şi respiraţia pielii. Ideea terapeutică este de a trata “blând” o afecţiune de tip acut 

şi “agresiv” pe cele cronice.  

În cazul animalelor unde stratul pilos este mai abundent, se va avea în vedere evitarea 

aplicărilor ocluzive.  

Pentru tipurile de piele grasă (cu secreţii sebacee bogate) lipogelurile, emulsiile A/U şi pastele 

nu sunt tolerate din cauza activităţii lor de împiedicare a secreţiilor. În mod contrar, la o piele cu 

secreţie sebacee redusă se impune utilizarea unguentelor grase (A/U) şi lipogeluri.1  

 

Cea mai cunoscută clasificare a formelor farmaceutice în funcţie de caracteristicile clinice a 

dermatozelor este: 

                                                 
1 Excipienţii joacă un rol important mai ales atunci când substanţele se află în concentraţie mică. Hidrogelurile nu se resorb prin piele, 
gliceridele se situează unde va mijlocul intervalului dintre resorbţie şi non-resorbţie, în timp ce emulsiile favorizează acest proces. 
Emulgatorii A/U pătrund prin piele datorită dizolvării parţiale în lipidele celulare epidermice, în acest fel uşurând pătrunderea 
medicamentelor în straturile profunde ale pielii. Emulgatorii U/A emulsionează stratul lipidic din epiderm, macerează startul celulelor 
cheratinizate şi creează  premisele pătrunderii medicamentelor.  

dq

dt
=

A x D x Cs

2t
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I. Dermatoze acute, inflamatorii, secretorii: comprese umede, loţiuni, paste, linimente, emulsii, 

unguente emoliente, absorbante cu acţiune antiinflamatorie. Acestea permit trecerea secreţiilor, 

sunt uşor de aplicat, emoliente şi răcoritoare. 

II. Dermatoze subacute sau cronice slab inflamate : loţiuni, paste, unguente, creme, linimente, 

emulsii. Au activitate antiinflamatorie şi emolientă. 

III. Afecţiuni uscate cu cruste groase: unguente, paste, linimente, emulsii, loţiuni. Îndepărtează 

crustele, se pot aplica uşor şi nu sunt iritante.  

IV. Erupţii generalizate: loţiuni, linimente, emulsii, unguente. Se aplică uşor, calmează pielea. 
 

Gradul de pătrundere transepidermică este diferit, nedepăşind o treime din adâncimea stratului 

cornos, cel mai eficace pătrunzând grăsimile animale, urmate de uleiurile vegetale, uleiurile minerale 

nefavorizând penetraţia.  
 

Ordinea crescândă a gradului de eliberare a substanţei active din excipient este:  

hidrocarburi, grăsimi vegetale, grăsimi animale, emulsii A/U, emulsii U/A, baze hidrofile.  
 

Medicamentele la care absorbţia percutanată este mai accentuată din baze grase sunt: acidul 

salicilic, oleatul de acetilcolină, aconitina, benzocaina, dezoxicorticosteronul, iodul, diiodfluoresceina, 

ezerina, hidrochinona, salicilatul de metil, morfina, nicotina, estrogenii, fenolul, fenolsulfoftaleina, 

pilocarpina, progesteronul, pirogalol, rezorcina, sulfadiazina, sulfatiazolul, stricnina, testosteronul, 

vitamine liposolubile [18, 38, 70, 72, 84, 181, 187].  

O atenţie deosebită trebuie să se acorde compatibilităţii fiziologice a excipienţilor cu pielea, 

indicele de ancanthoza.  

Schaaf și Gross (cit. Cristina), în funcţie de acest criteriu au printr primii care au clasificat 

substanţele medicamentose. Modificările histologice observate după aplicarea emulsiilor sunt strict 

limitate la zona tratată în cazul emulsiilor U/A, dar mult mai intense în cazul emulsiilor A/U (care 

induc modificări la distanţă ale epidermului datorită difuziunii profunde) [38].  

Studiile au arătat că emulsiile U/A au asupra glandelor sebacee capacităţi stimulante pe care 

emulsiile A/U nu le posedă, determinând creşterea activităţii seboreice reacţionale.  

În mod opus, emulsiile A/U sunt miscibile cu secreţiile grase şi emulsionează cu cele apoase. Se 

va forma o peliculă lipidică de suprafaţă, artificială, care este capabilă să inhibe activitatea glandelor 

sebacee.  

Utilizarea agenţilor tensioactivi în aplicaţii externe produce efecte secundare, fie prin ei înşişi, 

fie datorită potenţării acţiunii toxice a substanţelor prezente [18, 23, 38, 100].  

Săpunurile şi detergenţii, datorită efectului degresant produc o degresare a pielii şi dermatite.  

Săpunurile cu catene scurte sunt mai iritante decât cele cu catene lungi.  

Substanţele cationice produc iritaţii la concentraţii de peste 1%, iar cei anionici la concentraţii 

cuprinse între 0,5 şi 5%.  
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Toxicitatea descreşte de la cationici, la anionici, cea mai mare toxicitate întâlnindu-se la 

neionici. Substanţele tensioactive ionice şi neionice sunt frecvent utilizate în prepararea unguentelor 

cu resorbţie mărită.  

Mărirea resorbţiei se poate realiza (exceptând incompatibilităţile de complexare) prin reducerea 

tensiunii superficiale, umectarea pielii şi solubilizarea substanţelor active. 

Capacitatea de penetrare a unguentelor este strâns dependentă de natura substanţei tensioactive. 

Astfel, substanţele tensioactive anionice şi cationice au o capacitate de penetraţie mai mare 

comparativ cu agenţii tensioactivi neionici.  

O importanţă deosebită în uşurarea penetraţiei şi resorbţiei cutanate o are utilizarea 

amestecurilor de emulgatori care oferă realizarea unor valori ale balanţei hidrolipidice (HLB) a 

bazelor de excipient potrivite pentru fiecare substanţă activă [38, 100]. 

Un rol important în resorbţia substanţei active îl are conţinutul în apă al stratului cornos.  

Excipienţii anhidri graşi accelerează hidratarea stratului cornos prin împiedicarea evaporării 

umidităţii pielii (efect ocluziv).  

Umectanţii (sorbitolul, glicerina) produc efecte contrare, iar excipienţii hidrofili nu provoacă 

modificări în hidratarea stratului cornos. Un strat acoperit cu un pansament ocluziv va reţine 

transpiraţia şi va oferi o hidratare suplimentară.  

Grosimea peliculei de unguent aplicată afectează direct hidratarea stratului cornos. Umiditatea 

crescută favorizează absorbţia transfoliculară.  

Aplicarea histaminei pe o piele acoperită ulterior a avut ca un efect prelungit (datorită 

evaporării împiedicate) [34, 77, 95]. 

Probabil că proprietăţile de transfer ale straturilor pielii sunt puternic influenţate de prezenţa 

apei deoarece ea este absorbită de proteinele pielii. Cea mai mare creştere a gradului de penetraţie prin 

umiditate a fost constatată la substanţa cu cel mai mic coeficient de repartizare ulei-apă. 

 
Schema 1.1. 

 

Clasificarea formelor farmaceutice după penetrare, acţiunea vehiculului şi stadiul bolii [38] 
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Schema/Scheme 1.2.  
 

Utilizarea corectă în tratamentul extern a preparatelor formate din sisteme bifazice sau trifazice [38] 
 

                                                                                         LICHID 
 

 

                                                             Stadiu veziculos                   Stadiu de cruste 

 

U/A 

 

 

 

                                                                             mixturi               emulsii 

                                            Stadiu papulos                                                          Stadiu scvamos 

 

 

   loţiuni 

 

       Stadiu eritematos                                                                   A/U             Stadiu lichenificat 
 
 

pudre                           paste                          unguente 
 

                            SOLID                                                                                                                    GELURI PLASTICE 
 

1.6.4. Starea pielii 

 

Dacă bariera epidermică prezintă discontinuităţi datorită traumatismelor de diferite origini 

(vezicule, eczeme, parazitoze cutanate, plăgi), toate substanţele active vor trece în derm.  

De aici rezultă importanţa alegerii vehiculului în cazul unui strat cornos normal, deoarece 

deosebirile de pătrundere a substanţelor active datorită diferitelor vehicule sunt mai pronunţate.  

Pielea animalelor bătrâne sau aflate într-o stare de întreţinere proastă vor determina rate ale 

absorbţiei semnificativ mai reduse datorită modificărilor atrofice ale aparatului pilo-sebaceu. 

Aplicaţiile ocluzive vor produce intensificări ale circulaţiei cutanate, vasodilatări şi creşterea 

temperaturii pielii care vor intensifica rata absorbţiei.  

Resorbţia prin piele a substanţelor hidrosolubile este favorizată de macerarea pielii ca urmare a 

băilor de vapori sau cu apă caldă (când are loc o scădere a vâscozităţii sebumului) sebumul devenind 

miscibil cu unguentele [169, 213]. 

 

1.6.5. Modul de aplicare 

 

Proprietăţile reologice ale bazelor de excipient permit ca substanţa activă medicamentoasă să fie 

aplicată într-un strat continuu pe suprafaţa pielii.  

Cantitatea medicamentului în derm este proporţională cu cea întrebuinţată, precum şi cu durata 

şi numărul aplicărilor.  

Degresarea prealabilă a pielii cu solvenţi (alcool, acetonă, benzină, cloroform) măreşte 

absorbţia în majoritatea cazurilor. În general, aplicarea multor solvenţi, excluzând apa, poate să 

provoace modificări notabile legate de rezistenţa barierei pielii.  
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Se pare că acest fenomen este provocat de schimbările produse de aceşti solvenţi asupra 

coeficientului de activitate şi a constantei de difuziune.  

Adaosul unor enzime sau substanțe active (ex: hialuronidaza, steroizi, anestezice locale) 

facilitează penetraţia. O piele normală are un aspect compact, este netedă, elastică, dar nu lucioasă şi 

nu prezintă pori dilataţi, exfolieri [13, 50, 62, 82, 106]. 

Pielea uscată apare datorită unor deficienţe în consumul de grăsimi şi a deshidratărilor, alipia 

fiind fenomenul care determină pierderea elasticităţii, creşterea sensibilităţii şi a ratei de alergizare. 

Pielea uscată, subţiată, sensibilă reclamă rehidratare, aport lipidic, reacidifiere şi aplicarea de 

protectoare. Curăţirea se face de preferat prin loţiuni detergente hipoalergice cu pH acid şi se vor 

elimina săpururile cu pH alcalin.  

Protecţia se asigură cu creme rehidratante şi revitalizări cu vitamine şi grăsimi. Acest tip de 

piele este mai frecvent întâlnit la: reptile, păsări de colivie, cobai, etc [38, 70]. 

Pielea grasă este cel mai frecvent întâlnită la câine şi pisică şi este urmarea hiperfuncţiei 

glandelor anexe ale pielii, secreţia glandelor sebacee devenind anormală [146, 199].  

Afluxul sebaceu generează un aspect lucios al pielii, grăsimea determină dilatarea foliculilor 

piloşi şi dilatarea porilor, aceste modificări ale funcţionalităţii pielii atrăgând după sine acneea şi 

seboreea. Tratamentul reclamă produse de curăţire, care acţionează în profunzime, creme adsorbante 

care echilibrează secreţiile şi combat inflamaţia [34, 171].  

 
1.6.6. Factorii care afectează traversarea transdermală 

 
Factorii structurali ai pielii, prin ei înşişi, influenţează în general rata şi extinderea deplasării 

unui farmacon prin straturile cutanate.  

De aceea consideram ca este de interes prezentarea principalilor factori ai penetrării 

transcutanate cu referire la factorii fiziologici, acestia fiind uneori diferiti de la o specie la alta. 

 

1.6.6.1. Factorii moleculari 
 

Ergonomia aplicărilor topice a condus cercetătorii către investigarea unei unei largi game de 

compuşi cu aplicabilitate topică. În timp medicamentele comercializate în terapia dermatologică 

umană sub formă de patch systems (emplastre) au inclus substanţe foarte diverse de la scopolamină, 

nitroglicerină, clonidină, pâna la estradiol, testosteron şi chiar fentanil sub numeroase condiţionări, de 

la semisolide, pentru antiinflamatorii, antiinfecţioase şi anestetice locale.  

Un farmacon ideal care să penetreze printr-o piele normală va avea greutate moleculară mică (≤ 

500 Da), câţiva atomi disponibili pentru cuplarea cu hidrogenul, liposolubilitate ˂ 2,6 şi un punct de 

topire scăzut. În afara acestor parametri, performanţele de penetrare scad sensibil, deşi pentru 

medicamentele puternice sau cele care ţintesc foliculul pilos eliberarea medicamentelor este 

realizabilă [83, 104, 111, 112, 154]. 
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1.6.6.2. Excipienţii şi formularea 
 

Marea majoritate a formulărilor comerciale aplicate pe piele, fie intenţionat fie din neatenţie, 

conţin numeroase substanţe cunoscute ca excipienţi (diluanţi, conservanţi, aromatizanţi, stabilizatori 

etc.). Substanţele active conţinute în cadrul excipieţilor, fie în stare dizolvată, fie ca emulsii sau 

suspensii aduse la o anumită concentraţie. Activitatea formulărilor comerciale este bazată pe 

mobilizarea substanţelor active în sau prin piele. Până în prezent se consideră că doi factori sunt 

responsabili de rata şi cantitatea de substanţă activă care părăseşte excipientul cu rol de vehicul, 

mobilizându-se prin piele.  

Primul este legat de solubilitatea relativă şi absolută a medicamentului în cele două faze, 

vehicul şi piele. Solubilitatea relativă va determina coeficientul de partiţie care, în schimb, va 

determina necesarul de medicament care va fi luat de către suprafaţa pielii din vehicul, în timp ce 

solubilitatea absolută va determina cantitatea totală care poate să fie conţinută în cadrul suprafeţei 

pielii.  

Al doilea factor este difuzibilitatea. Vehiculele, din acest considerent, trebuie să fie suficient de 

solubile pentru a conţine substanţa activă într-o formă estetică acceptabilă şi în acelaşi timp 

medicamentul trebuie să fie suficient de solubil în lipidele de la suprafaţa pielii, capabile să difuzeze 

printre lipidele intercelulare pentru a ajunge la locul acţiunii [38, 146].Teoretic, atâta timp cât nici 

medicamentul şi nici vehiculul nu vor afecta pielea, valoarea fluxului maxim (Jmax) se va observa 

pentru un medicament din orice gamă de excipienţi saturaţi cu acel medicament.  

Acest lucru înseamnă că, cu excepţia soluţiilor suprasaturate, valoarea fluxului maxim 

transcutanat va putea fi crescută doar prin schimbarea caracteristicilor pielii prin: 

a) creşterea difuzibilităţii prin SC; 

b) modificarea coeficientului de partaj între lipidele cutanate sau alţi constituenţi ai pielii; 

c)  creşterea solubilităţii în lipidele intercelulare. 

Este unanim recunoscut că multe vehicule excipient nu interacţionează doar cu medicamentul 

aplicat, ci acesta va interacţiona şi cu pielea, o penetrare deficitară a medicamentului sau a vehiculului 

fiind dependente de aceste interacţiuni. Aşa cum arată Cross (2001), tipurile de efecte datorate 

vehiculului în legătură cu modificarea coeficientului de partaj în sau asupra difuzibilităţii barierei 

cutanate, au putut fi studiate prin folosirea membranelor inerte de tip siliconic sau după Rosado 

(2003) prin pretratarea pielii cu excipienţi vehicul care au determinat creşterea gradului de 

penetrabilitate [51, 159]. 

 
1.6.6.3. Integritatea pielii 

 
Numeroase studii de farmacocinetică şi farmacodinamie a pasajului transdermal au prezentat 

rezultate bazate pe pielea normală, în mod particular prin stratul cornos intact, dar există puţine 

informaţii în legătură cu efectele specifice ale bolilor de piele în penetrarea transdermală a 
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medicamentelor, deşi este logic să se bănuiască faptul că pierderea progresivă de strat cornos va 

diminua în mare măsură funcţia de barieră a pielii. În mod similar, după Benfeldt (1999), degresarea 

pielii cu ajutorul acetonei a crescut în mod semnificativ penetraţia in vivo a salicilaţilor, măsurată prin 

microdializă. Modificarea conţinutului lipidelor şi a fluidităţii poate fi considerată ca una din 

strategiile de creştere a permeabilităţii transdermale [13].  

De asemenea, se cunoaşte că compoziţia lipidelor în piele variază în funcţie de bolile epidermei, 

care pot să afecteze în mod dramatic pasajul medicamentelor prin SC. Şi mai important, unele 

medicamente, cum sunt de exemplu corticoizii topici, destinaţi folosirii în bolile de piele sunt de 

obicei aplicaţi în zone unde epidermul este compromis. În acest fel, pătrunderea în circulaţie 

determinînd reacţii adverse pentru aceste medicamente.  

Stratul cornos poate fi afectat datorită aplicaţiilor cutanate care preced folosirea topicelor. De 

exemplu, folosirea alcoolului este cunoscută prin iritaţia pe care o determină prin degresarea 

membranei şi întreruperea stratului cornos. Studiile recente au demonstrat că metode uzuale de 

curăţire a pielii sau de acoperire a unui loc al pielii, incluzând aici bărberire, aplicarea de benzi de tip 

emplastru, aplicarea de clorhexidrina alcoolică, toate pot creşte penetraţia transdermală a 

metilsalicilatului [50, 80, 111, 115, 137]. 

 

1.6.6.4. Circulaţia sangvină a pielii  

 

Circulaţia sangvină în derm se comportă în direcţia eliminării substanţelor care au penetrat 

straturile superficiale ale pielii. Întreruperea circuitului sangvin cutanat va determina ca şi consecinţă 

reducerea ratei clearance-lui substanţelor la locul acţiunii şi, în consecinţă, iniţierea cumulării 

periferice a substanţei active de după locul aplicării. Ocluzia circuitului sangvin cutanat a fost utilizată 

pentru a realiza penetrarea transdermică corticosteroizilor care, în schimb, vor determina 

vasoconstricţia vaselor cutanate şi astfel, limitarea clearance-lui local al medicamentului [127, 142, 

149].  

În mod similar, QIAO (1993) a arătat că modificările în absorbţia topică a parathionului la porc 

a putut fi corelată cu circuitul sangvin cutanat, în timp ce ocluzia locului a negat diferenţe datorate 

circuitului sangvin [151]. 

O consecinţă evidentă a medicamentelor aplicate pe piele şi care ajung la vascularizaţia zonală 

este aceea că medicamentul sau metaboliţii săi şi, posibil, constituenţii excipientului pot fi disponibili 

pentru o absorbţie sistemică şi apoi distribuţie. Acest lucru poate fi destinaţia intenţionată a unui 

medicament în mod particular atunci când alte administrări sistemice nu sunt ideale. În consecinţă, 

concentraţiile farmaconilor din circulaţia sistemică pot să predispună la toxicitate şi reacţii adverse 

legate de doze. Este de notat că orice interacţiune a medicamentelor, posibil de a fi întâlnită datorită 

coadministrării anumitor medicamente, va fi posibil să apară pentru unul sau ambii agenţi administraţi 

topic si sistemic. 
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Concentraţia medicamentelor aplicate topic şi a metaboliţilor din circulaţia sistemică au fost 

utilizate pentru un model matematic care să prevadă cinetica locală a medicamentelor după locul 

aplicaţiei. În mod similar, apariţia şi prezenţa substanţei analizate în sânge şi/sau urină a fost 

considerată evidenţa subiectivă a eficacităţii. Totuşi, această constatare poate fi înşelătoare asupra 

efectelor locale în straturile superficiale ale pielii, în mod particular pentru stratul cornos, aşa cum 

arată întrun studiu complex Roberts, (2002), precum şi penetraţia în straturile profunde nu vor apărea 

consecutive analizei concentraţiilor de medicament din organism [155]. 

În plus, se cunoaşte deja cu siguranţă, din lucrările lui Mills (2004), faptul că concentraţiile 

active ale medicamentului în sângele sistemic nu au reflectat, de exemplu, distribuţia locală tisulară a 

metilsalicilatului aplicat pe piele deasupra articulaţiei coxofemurale de la câine [122]. 

 
1.6.6.5. Locul aplicării 

 
Decizia locului de pe corp unde să se aplice medicaţia topică este determinată de locul solicitat 

pentru aplicare directă (de exemplu, cremă inflamatorie pe o piele inflamată, nonsteroidice aplicate 

asupra traectului unui muşchi sau asupra unei articulaţii) sau, pur şi simplu, pe un loc convenabil când 

se doreşte o absorbţie pentru efecte sistemice (emplastrele cu nicotină).  

La animale acest loc în mod uzual înseamnă alegerea unei regiuni greu de ajuns de către animal 

pentru a limita posibilitatea acestora de a interfera sau de a îndepărta medicamentul (de exemplu, 

spatele gâtului la câine şi pisică). 

O problemă în legătură cu această abordare este că multe medicamente au demonstrat că există 

diferenţe regionale semnificative în legătură cu penetraţia transdermică şi care pot să fie legate de 

diferenţele în grosimea pielii, densitatea în foliculi piloşi şi alţi parametri fiziologici ai diferitelor zone 

ale pielii şi/sau rata circulaţiei sangvine. Puţine se cunosc în legătură cu diferenţele regionale în 

penetrarea transdermală a medicamentelor la animale. De altfel, Qiao şi colaboratorii au observat 

diferenţe semnificative în rata absorbţiei parationului aplicat pe diferite locuri la porc [151].  

Într-un studiu, Mills (2004) a demonstrat diferenţe ale penetrării transdermale în funcţie de 

locul penetrării a alcoolilor, hidrocortizonului şi testosteronului prin pielea câinelui.  

Într-un alt studiu, s-a demonstrat că fentanilul aplicat în regiunea vintrelor la câine a penetrat 

mult mai rapid şi cu un timp de retenţie mult mai scurt în comparaţie cu pielea gâtului (unde 

emplastrele de fentanil sunt aplicate în mod normal) şi a toraxului [122].Aceste teste in vitro trebuiesc 

combinate şi cu studii de farmacocinetică in vivo pentru determinarea efectelor a diferenţelor 

regionale în circulaţia sângelui din ţesuturile profunde, activitatea sistemică şi clearance. 

 
1.6.6.6. Densitatea stratului pilos  

 
Studiile iniţiale legate de contribuţia foliculilor piloşi, transpiraţiei şi glandelor sebacee la 

penetrarea medicamentelor prin pielea oamenilor a sugerat faptul că datorită procentului relativ mic 
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(0,1%) din suprafaţa totală a pielii, anexele piloase sunt puţin importante şi contribuie nesemnificativ 

la penetrarea transdermală a medicamentelor. Studiile recente au demontat această teorie, 

demonstrând că anexele cutanate pot întradevăr să acţioneze ca o cale prescurtată către straturile pielii 

pentru câteva substanţe medicamentoase. Câteva studii importante au contribuit la înţelegerea 

modului prin care se face eliberarea transdermică a medicamentelor prin anexele piloase ale pielii.  

Hueber şi col. (1994) au utilizat ţesutul plăgilor ca exemplu pentru pielea lipsită de foliculi 

piloşi şi de alte anexe şi au efectuat un studiu comparativ de absorbţie prin această piele în comparaţie 

cu pielea normală a şobolanilor. Colectivul a concluzionat că anexele pielii au contribuit în mod 

semnificativ ca rută de penetrare pentru patru medicamente steroidice, şi, probabil, şi pentru alte 

molecule cu greutate moleculară şi proprietăţi fizico-chimice similare [82].  

Într-un studiu care investiga penetrarea locală a metilnicotilatului, un vasodilatator, prin pielea 

normală, s-a constatat că constantele farmacodinamice ale schimbărilor din circulaţia sangvină 

cutanată, măsurată prin metode laser, doppler, volicimetrice ca un indicator al penetrării şi activităţii 

medicamentelor au demonstrat creşteri mai mari în cazul penetraţiei prin pielea frunţii, în comparaţie 

cu cea a braţului, cu cele mai mici modificări înregistrate pentru circulaţia sangvină din palmă [126]. 

Totuşi, principala critică adusă acestei lucrări a fost aceea că efectele densităţii foliculare nu pot 

fi diferenţiate de variaţiile regionale în densitate şi reactivitate în vascularizaţia locală, pentru că peste 

tot ar apărea că tipul de anexe şi concentraţia pot să favorizeze penetraţia medicamentelor mai mult 

decât s-a crezut iniţial şi acest fapt ar putea avea o relevanţa şi mai mare atunci când s-ar aplica 

substanţe topice la animale şi vor putea să fie un factor regional care contribuie la penetraţia 

transdermală a medicamentelor. O consideraţie importantă asupra rolului foliculului pilos este 

activitatea sebumului de a dizolva molecule lipofile. Întradevar, unele formulări medicamentoase 

ţintesc acest mecanism aşa cu arată Riviere (1990) [154]. 

Un exemplu este fipronilul (Frontline) care este aplicat topic la câine şi pisică pentru prevenirea 

infestaţiilor cu purici. Aici, sechestrarea medicamentului în foliculii piloşi ar putea să contribuie la 

durata şi efectul medicamentelor, în ciuda spălarilor repetate a animalelor . Un alt mecanism propus 

de Bamba, (1993) pentru optimizarea eliberării medicamentelor transfolicular a fost folosirea 

lipozomilor direcţionaţi către sebum şi în jurul deschiderilor foliculare. Unele vehicule de natură 

alcoolică s-au demonstrat a fi amplificatori ai eliberării transfoliculare a medicamentelor, fapt care a 

fost legat de natura solventului etanolic care acţionează asupra sebumului din folicul [9]. 

 

1.6.6.7. Hidratarea pielii 
 

Efectul hidratării asupra pielii este binecunoscut, puterea absorbtivă a stratului cornos putând să 

crească până la de zece ori greutatea sa uscată atunci când este imersată în apă. Aşa cum arată 

Roberts, (1978, 2002). Cheratocitele gonflează şi absorb apa în matrixul cheratinos intracelular, 

determinând întreruperea straturilor cornoase. Permeabilitatea acestuia s-a demonstrat că este foarte 

mare, reacţionând rapid la hidratare până la atingerea unui nivel de echilibru [155, 156]. 
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1.7. Metode de amplificare a penetraţiei transdermale 
 

1.7.1. Amplificatorii penetraţiei chimice 
 

Amplificatorii gradului de penetrare sunt substanţe care pot diviza sau să interacţioneze cu 

constituenţii pielii, în special cu constituienţii fracţiunii lipidice intercelulare şi induc o creştere 

temporară şi reversibilă a proprietăţilor de barieră a pielii.  

Hirvonen (1994). arată că similar cu hidratarea, amplificatorii de penetraţie sunt posibil de a 

interacţiona cu unele componente ale pielii pentru creşterea fluidităţii în lipidele intercelulare, prin 

gonflarea cheratocitelor şi/sau prin extragerea componentelor structurale, reducerea funcţiei de barieră 

a stratului cornos [62, 80]. În acest sens Karande, (2004) a sugerat că amplificatorii de penetraţie pot 

creşte de până la 100 de ori permeabilitatea pielii la macromolecule (între 1-10 kDa), incluzând 

heparina, hormon luteotrop (LHRH) şi oligonucleotide fără a induce iritaţia pielii [95].  

 

1.7.2.Mijloacele fizice pentru amplificarea pentraţiei transdermale 
 

Se cunosc câteva tehnici în care curentul electric sau cîmpul energetic poate să favorizeze 

penetrarea transcutanată a medicamentelor. Valoarea acestor tehnici este legată de amplificarea 

penetrării transdermice a moleculelor mari, polare, care în mod normal nu sunt potrivite pentru 

aplicaţii topice şi prin reducerea perioadei de remanenţă a produselor aplicate topic, cum ar fi de 

exemplu anestezicele locale. 

 

1.7.2.1. Ultrasunetele  
 

Ultrasunetele favorizează penetrarea transdermică a medicamentelor datorită faptului că undele 

de joasă frecvenţă afectează stratul cornos în virtutea fenomenului de cavitaţie.  

Studiile iniţiale au utilizat unde cu frecvenţă folosite în fizioterapie, constatându-se că cele care 

au determinat creşterea gradului de penetrare până la 1000 de ori au fost cele care foloseau ultrasunete 

de joasă frecvenţă (20kHz). De asemenea s-au mai înregistrat unele rezultate favorabile prin folosirea 

ultrasunetelor pentru amplificarea penetrării insulinei, eritropoetinei şi interferonilor la pielea de om şi 

la cea de iepure [95]. 

 
1.7.2.2. Iontoforeza 

 
CROSS (1995) defineşte iontoforeza ca un mijloc care foloseşte microcurenţi electrici 

(0,5mA/cm2) aplicat între doi electrozi, în contact cu pielea pentru a conduce molecule încărcate 

electric (de altfel moleculele neutre pot fi amplificate prin electroosmoză) prin bariera pielii [51]. 
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Eficienţa iontoforezei depinde de polaritatea, valenţa şi mobilitatea moleculelor de medicament 

plus ciclul electric şi formularea medicamentului [51].  

Iontoforeza a fost demonstrată ca fiind un amplificator al disponibilizării prin stratul cornos al 

proteinelor şi al oligonucleotidelor în cadrul testelor clinice care s-au efectuat cu lidocaină şi fentanil 

[120, 155].  

Un dezavantaj al iontoforezei este acela că foliculul pilos are cea mai mică rezistenţă şi curentul 

electric poate să afecteze ireversibil creşterea părului. 

 

1.7.2.3. Electroporaţia 
 

Electroporaţia implică aplicarea unor pulsuri electrice foarte scurte (ms) (100-1000V/cm) 

asupra pielii. Acest procedeu crează micropori apoşi prin stratul cornos, care vor permite 

medicamentului să penetreze mai bine.  

Electroporatia a fost folosită pentru transportul vaccinurilor, lipozomilor şi microsferelor. 

Similar iontoforezei pielea poate fi afectată în cadrul electroporaţiei, procedeul fiind încă în studiu. 

 

1.7.2.4. Sisteme de eliberare particulo-mediate 
 

În ultima vreme în medicina umană şi cea veterinară există un interes crescând în legătură cu 

uzul tehnicilor de imunizare fără ac datorită consideraţiilor practice şi rolului epidermei ca organ 

imunitar.  

Eliberarea epidermică mediată a particulelor (Particle Mediated Epidermal Delivery = PMED) 

foloseşte particule din aur încărcate cu ADN sau proteină care sunt accelerate în interiorul epidermei 

cu ajutorul unui dispozitiv similar celui care este folosit pentru disponibilizarea ADN-ului sau a 

vaccinurilor proteice  

Aceste particule fac contactul cu reţeaua densă a antigenilor epidermici prezentând celule 

(APCs) care vor rezulta în prezentarea antigenilor în sistemul imun prin transferarea APCs. 

Cheratocitele locale vor fi transferate, la rândul lor şi vor secreta antigeni care vor fi captaţi de către 

celulele APCs rezidente.  

PMED a fost deja utilizată cu succes în medicina veterinară în protecţia porcilor împotriva 

virusului influenţei A, pentru a determina imunitate la bovine împotriva Herpesvirusului şi pentru a 

transfera ADN citokine la câine în cadrul imunoterapiei cancerului. [99, 120, 141, 157]. 
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