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Rezumat 
 

Timpul scurs de la înființarea revistei Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug a demostrat până acum, 
că demersurile întreprinse de colectivul editorial au fost inspirate, fiind rezultatul pasiunii și muncii 
acestuia. Acesta este și motivul pentru care Jurnalul își va continua activitatea publicistică în peisajul 
șțiințelor medical veterinare și zootehniei. Se face evaluarea anului 2018 cu principalele realizări și 
nereușite ale revistei Mediciamentul Veterinar / Veterinary Drug precum și orientările pentru perioada 
următoare. 

 
Abstract 

 
The time elapsed since the establishment of the Mediciamentul Veterinar / Veterinary Drug Journal has 
so far, revealed that the efforts made by the editorial staff have been inspired, as a result of his passion 
and work. This is why the Journal will continue its journalistic activity in the field of veterinary and 
zootechnical sciences. The year 2018 is assessed with the main achievements and failures of the 
Veterinary Medicine / Veterinary Drug Magazine as well as the guidelines for the next period. 

 
Ajunși în pragul anului 2019 se cuvine să 

facem, din nou, o introspecție a muncii 
noastre, a realizărilor dar și a neîmplinirilor 
care, cu siguranță, vor deveni obiectivele 
noastre viitoare.  

Revista a fost evaluată din nou de către 
Index Copernicus International - ICI. Rezultatul 
acestei operațiuni, pentru noi, a fost mai mult 
decât onorant: Indexed in the ICI Journal 
Master List 2017 - ICV 2017: 76.73 

Poate pentru mulți valoarea factorului nu 
spune prea multe, noi îi invităm cu respect pe 
cei curioși să caute, comparativ cu alte 
publicații, din peisajul medical veterinar sau de 
profil agricol asemănător să viziteze aceste 
valori pe site-ul ICI și vor observa, cu 
surprindere, că revista a făcut și face 
performanță în continuare!  

Viața unei reviste de profil relativ îngust, 
cum este cea de față, are nevoie de sprijin 
constant și din acest considerent participarea 
tuturor membrilor familiei Medicamentul 
Veterinar / Veterinary Drug la “viața ei” este 
esențială și deciduală. 

Din păcate, în continuare, Jurnalul este 
deservit de un număr prea mic de recenzori și 
din această cauză publicația suferă, în 
continuare, de lipsa articolelor originale!  

Dacă dorim ISI la această revistă atunci 
numărul și calitatea articolelor originale trebuie 
îmbunătățită net în 2019!  

Analizând frecvența vizitelor pe pagina 
revistei observăm că motoarele de căutare 
identifică frecvent revista, dar faptul că 
numărul de citări este redus demonstrează că 
avem nevoie de calitate! Deși apelurile noastre 
ar fi trebuit să “stimuleze” măcar conducătorii 
de doctorat care își trec în CV-urile lor 
calitatea de editor la această publicație acest 
lucru nu s-a întâmplat încă. Poate de la anul 
ne vor onora cu măcar o lucrare pe an... Totuși 
avem convingerea că revista noastră este pe 
drumul cel bun și asta ne face să continuăm! 

Alături de urările noastre de sănătate, 
pace sufletească și bunăstare colectivul 
revistei Medicamentul Veterinar / Veterinary 
drug vă dorește un Crăciun minunat și un 
An nou plin de realizări! 
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▼ Educatie continuă / Continuous education



Hulea și Cristina.                                                                                                                        Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                  Vol. 12(2) Decembrie 2018 

 

3 

 
 
 

Elemente de farmaco-terapeutică în algiile osteoarticulare la câine 
 

Pharmacotherapeutic elements in the osteoarticular algia in dog 
 

Hulea Călin Ioan, Cristina Romeo Teodor 
Facultatea de Medicină Veterinară Timisoara 

 
Cuvinte cheie: câine, durere, osteoarticular, farmaco-terapeutică. 
Key words: dog, algia, osteoarticular, pharmacotherapeutics. 

 
Rezumat 

 
Osteoartrita canină (OAC), alături de displazia de şold (DSC) şi displazia cotului (CDC) sunt afecţiuni 
frecvent întâlnite în practica veterinară la animalele de companie. Datorită faptului că aceste afecţiuni 
persistă pe tot parcursul vieţii mai degrabă degenerează decât să apară îmbunătăţiri, în consecinţă este 
extrem de important ca aceşti câini să fie trataţi. OA este, de asemenea una dintre cele mai frecvente 
musculo-scheletice de la om care a devenit o problemă medicală şi financiară. Mai mult decât atât, o și 
mai mare problemă este tratarea persoanelor care suferă de efectele secundare care apar ca o 
consecinţă a terapiei durerii în OA. Ca urmare, au fost făcute recomandări pentru a folosi mai mult agenţi 
naturali în modificarea efectelor bolii din managementul durerii OA umane, în detrimentul mult mai 
folositelor medicamente anti-inflamatoare nesteroidiene (AINS). În acest scop, se fac cercetări inclusiv la 
noi în facultate pentru a găsi medicamente mai puţin dăunătoare şi tratamente care să înlocuiască 
administrarea pe termen lung a AINS-urilor sau injecţii regenerabile cu corticosteroizi, care astăzi încă 
sunt cele mai bune opţiuni de tratament utilizate, deşi ele nu sunt ideale din cauza riscului de reacţii 
adverse. Prezentul referat bibliografic își dorește să aducă câteva informații prețioase celor interesați. 

 
Abstract 

 
Canine osteoarthritis (OA), along with hip dysplasia (DSC) and elbow dysplasia (CDC) are diseases 
commonly found in veterinary practice in pet animals. Due to the fact that these conditions persist 
throughout life, it degenerates rather than improve, so it is extremely important that these dogs be 
treated in osteoarticular algia in dogs. OA is also one of the most common musculoskeletal disorders in 
humans that has become a medical and financial problem. Moreover, an even bigger problem is treating 
people suffering from the side effects that appear as a consequence of pain therapy in OA. As a result, 
recommendations have been made to use more natural agents in modifying the effects of the disease in 
the management of human OA pain, to the detriment of much more commonly used non-steroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs). To this end, we are also investigating in college to find less harmful drugs 
and treatments to replace the long-term administration of NSAIDs or regenerative injections with 
corticosteroids, which today are still the best treatment options used, although they are not ideal 
because of the risk of side effects. This bibliographic report wishes to bring some valuable information 
to those interested. 

 
Introducere 

 
În medicina bazată pe dovezi (DBM = 

Data Based Medicine), studiile clinice aleatorii 
controlate sunt cruciale în luarea deciziilor în 
utilizarea unui tratament, atât pentru medicii 
umani cât şi pentru cei veterinari [15].  

Pentru puţinele tratamente 
complementare în OA la animale sunt deja 
stabilite medicamente sau scheme 

terapeutice, dar pentru multe alte entități nu 
sunt înregistrate şi lipsesc, în continuare, teste 
aprofundate şi studii clinice adecvate.  

Există, totuşi, cercetări în curs de 
dezvoltare în acest domeniu. De exemplu, în 
ediţia revizuită, a Bibliotecii Cochrane, care 
utilizează conceptul de EBM şi face meta-
analize pe studii controlate recente (SACR) pt. 
diferite tratamente ale OA la om sunt 
prezentate evaluări ale unor noi tratamente: 
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• tratamentul în câmp electromagnetic 
pentru OA la genunchi [62],  

• TENS (stimularea electrică 
transcutanată a filetelor nervoase) şi  

• acupunctura, 
aceste tehnici fiind deja dovedite a fi eficace în 
controlul durerii faţă de loturi placebo [91, 92].  

Alte studii au demonstrat eficiența 
asocierii glucozaminei [141], în timp ce 
rezultatele au fost contradictorii în studiile care 
au evaluat terapia cu laser pentru tratarea OA 
[20]. 

De asemenea au fost făcute comentarii 
despre tratamentele homeopatice în cazul 
osteoartritei [108].  

Medicina complementară (de asemenea, 
menţionată ca medicină alternativă sau CAM = 
Complementary and Alternative Medicine), 
este un subiect delicat, printre medici şi 
cercetători din medicină [94].  

Studiile CAM au avut de multe ori modele 
de studiu cu număr redus de animale şi prin 
urmare au generat o credibilitate redusă.  

Cele mai multe studii pe această temă au 
fost făcute ca rezumate a unor studii de caz.   

În ultimii ani, din ce în ce mai mult şi de 
mai bună calitate, cercetarea în medicina 
complementară şi alternativă a fost efectuată 
în universităţi, centre mari de cercetare şi chiar 
la nivel de guvern de către UE, EMA şi FDA.  

Totuși, în ciuda numărului mare de 
publicații în acest domeniu, există câteva studii 
clinice aleatorii controlate care au comparat 
două sau mai multe AINS-uri [151].  

După cum reiese din studiile Cochrane 
multe tratamente care sunt disponibile pentru 
OA ar putea fi evaluate, de asemenea și 
pentru animale, în speță câini. OA canină este 
o boală progresivă foarte similară celei umane, 
incluzînd aici şi efectele secundare importante 
ale AINS, și în consecință, rezultatele acestor 
studii ar trebui să fie interes pentru om. Prin 
urmare, necesitatea de a evalua noi terapii, 
mai puțin periculoase pentru OA canină este 
aceeaşi ca şi în cazul bolilor umane [82, 83].  

Astăzi, modele de OA canină sunt utilizate 
ca modele pentru OA umană şi, din acest 
considerent, toate tratamentele pentru această 
boală sunt disponibile atât pentru oameni cât 
şi pentru câini [139]. 

Terapiile alternative mai frecvent utilizate 
în medicina veterinară sunt: acupunctura, 
fitoterapia, homeopatia, la care se adaugă 
nutraceutica [9, 11, 40]. 

Deşi sunt încă un subiect de dezbatere, 
acupunctura câştigă teren în medicina 
academică datorită mecanismelor sale de 
acţiune care pot fi, într-o mare măsură, 
explicate ştiinţific [81, 96].  

Deasemenea, efectele clinice ale 
acupuncturii au fost evaluate şi recomandate 
pentru anumite aspecte patologice umane 
[158]. 

Fitoterapia şi nutraceutica nu sunt teoretic 
incompatibile cu ştiinţa medicală existentă, dar 
documentaţia efectelor clinice pentru condiţii 
specifice este încă destul de limitată [78].  

Cu toate acestea, această constatare se 
schimbă, după cum se poate observa din 
studiile publicate [31, 37, 38, 97, 98].  

În schimb, efectele potenţiale ale 
remediilor homeopatice extrem de diluate nu 
pot fi explicate din punct de vedere al teoriilor 
ştiinţifice actuale, şi astfel, aceste remedii sunt 
extrem de controversate atât în medicina 
umană cât şi în cea veterinară [12, 54, 116]. 

Pentru a putea evalua rezultatele clinice 
ale tratamentelor pentru OA, măsurile de 
evaluare a durerii sau alte simptome ale OA 
sunt de maximă importanţă, cunoscându-se că 
durerea este o senzaţie subiectivă şi prin 
urmare, ar trebui să fie evaluată de către 
subiectul însuşi [10].  

În cazul animalelor pentru o astfel de 
evaluare trebuie să ne bazăm pe competența 
medicului veterinar, dar si pe perspectiva 
proprietarilor de animale, care pot aprecia o 
locomoţie anormală sau un comportament 
modificat al animalelor lor. 

 
1. Durerea în ostoartită și displazii la 

câine 
 

1.1. Osteoartrita canină (OA) 
 

Osteoartrita canină (OAC) este cea mai 
frecventă artropatie ce afectează câinii. OA 
este o tulburare a articulaţiilor mobile, care se 
caracterizată prin degenerarea cartilajului 
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articular şi formarea de os nou pe suprafeţele 
articulare sau pe marginile acestora.  

De exemplu, se estimează ca 20% din 
populaţia canină din Regatul Unit şi din SUA 
suferă de OA [105].  

Termenul de OA indică o boală 
degenerativă a articulaţiilor (BDA) [3, 13].  

BDA este un termen preferat de unii 
clinicieni, deoarece indică un proces patologic, 
care nu este întotdeauna asociat cu inflamaţia. 
Cu toate acestea, în literatura de specialitate 
veterinară, OA pare a fi termenul care este cel 
mai frecvent utilizat [148]. 

 

OA a fost împărţită în două forme:  
• primară şi  
• secundară: 
 

OA primară este rezultatul defectului de 
structură şi de biosinteză al cartilajului articular 
şi este puţin frecventă la câini [13].  

Aspden şi colab. (2001) au emis ipoteza 
că OA ar putea fi, de fapt, o tulburare 
sistemică care afectează întregul sistem 
musculo-scheletic şi implică alterări ale 
metabolismului lipidic. Manifestările clinice ale 
OA includ durere şi mobilitate limitată, la 
nivelul uneia sau a mai multor articulaţii [8]. 

Rezultatele secundare ale OA sunt date 
de acţiunea forţelor normale, dar care suferă 

modificări în cazul unor afecţiuni 
(supraponderalitate, fracturi, luxaţii, infectii, 
artropatiile sau inflamaţiile mediate imun) sau 
de forţele normale care acţionează anormal 
(conformaţie anormală, osteochondroză, 
displazia de şold şi de cot) [13]. 

Atât la câini cât şi la om, excesul de 
greutate a fost dovedit ca fiind un factor cauzal 
direct al OA, iar pierderea în greutate a redus 
semnificativ riscul apariţiei OA [16, 22, 76, 
110, 138].  

Pierderea în greutate a dus în mod 
semnificativ la reducerea sau dispariţia 
şchiopăturii la nivelul membrelor posterioare la 
câinii cu DSC [64]. 

Cu toate acestea, este încă neclar dacă 
cauza OA este doar o supraîncărcare 
mecanică sau este o cauză de origine 
metabolică, deoarece s-a observat că există 
de asemenea modificări și la articulaţii care 

sunt nu susţin greutate, cum ar fi de exemplu 
mâna.  

La pacienţii umani şi canini cu OA 
timpurie s-a obsevat proliferarea osoasă slab 
mineralizată şi / sau creşterea densităţii 
minerale osoase [27, 90].  

În consecință, OA ar trebui să fie 
considerată o boală procesuală evolutivă, 
prognosticul final comun fiind grav. 

 
1.1.1. Mecanismul fiziopatologic în 

osteoartrita canină (OAC) 
 

Mecanismele exacte de degenerare a 
cartilajului nu sunt înţelese pe deplin 
deocamdată. OAC poate fi studiată pe cel 
puţin trei niveluri diferite: 

 
1) modificări brute de articulare şi de 

cartilaj,  
2) eliberarea enzimelor distructiv-celulare 

(Matrice Metalloproteinase = MMP) în 
inflamaţie  

3) declanşarea celulară și moleculară cu 
producerea de citokine şi oxid de azot. 

 

Rezultatele OA din procesele catabolice 
depăşesc procesele anabolice. Cartilajul 
articular suferă înmuiere şi fibrilaţie la 
începutul procesului OA, fragmente de cartilaj 
şi produşi de degradare a matricei fiind 
eliberaţi de cartilajul deteriorat.  

Când procesul de degenerare depăşeşte 
regenerarea, sinteza de proteoglicani cu o 
structură anormală biochimic va crește 
semnificativ, conducând la pierderea 
proteoglicanilor şi apariţia de cartilaj anormal 
[46, 48].  

Anumite tipuri de celule din nodul limfatic 
cresc în colagen, producând artrita, fapt ce 
indică că celulele T şi B sunt participanţi cheie 
în patogeneza OA.  

Celulele T activate promovează progresia 
bolii prin producerea secreţiei de citokine pro-
inflamatorii, de la macrofage şi celulele 
sinoviale. În debutul OA, mai multe citokine 
distructive (ex. IL-1, IL-6, IL-17, IL-18, TNF-α, 
LIF, şi FN-γ), declanşează eliberarea 
enzimelor ce răspund de sinteza 
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proteoglicanilor şi sunt implicate în degradarea 
cartilajelor [48]. 

Degenerarea cartilajului conduce la 
apariţia unor zone de cartilaj moale, exfoliere, 
fisuri, şi la reducerea capacităţii portante [13].  

Alte citokine anabolice (ex. factori de 
creştere IGF-1, TGF-β, FGF, PDGF şi CDMP) 
încearcă să contracareze degenerarea 
cartilajului [48]. 

Calitatea lichidului sinovial scade în 
procesul inflamaţiei urmare a catabolismului 
crescut. Acest lucru va duce la scăderea 
lubrefierii şi apariţia traumei suplimentare ale 
cartilagiului [143]. 

Hipoxia este urmarea acumulării lactatului 
în lichidul sinovial în prezenţa unui pH scăzut.  

Proteoglicanii şi colagenul de tip II pot 
acţiona în continuare în calitate de antigeni 
atunci când sunt eliberati în lichidul sinovial.  

Ei vor provoca un răspuns inflamator, 
eliberând:  

• proteinaze,  
• prostaglandine (PG),  
• citokine (IL-1, TNF-α) şi  
• radicali liberi (cum ar fi NO),  

toate acestea catabolizând direct sau indirect 
cartilajele, oasele şi acidul hialuronic [48]. 

IL-1 declanşează producerea de 
ciclooxigenază-2 (COX-2) în condrocite, care 
vor inhiba sinteza de colagen tip II, care este 
esenţială pentru cartilajul articular şi va stimula 
ulterior producerea de colagen de tip I şi III, 
care vor contribui la apariţia fibrozei, fără un 
efect negativ asupra condrocitelor, deoarece 
activează enzimele catabolice denumite 
metaloproteinaze (MMP-1 = colagenaza, 
MMP-3 = stromelizina şi MMP-8 = gelatinaze) 
care scad sinteza şi induc apoptoza 
condrocitelor [48]. 

Enzimele proteolitice 1 şi 2 (ADAM-TS 4 

şi 5), sunt similare cu MMP şi enzimele 
principale responsabile pentru catabolismul 
cartilajului-specific în OA canină [48].  

Ca răspuns la necroza celulară şi la 
traume, osul subcondral şi zona de cartilaj 
calcificat este remodelat şi se va îngroaşa 
modificând astfel conformaţia lor mecanică. 
Acest lucru va creşte capacitatea portantă a 
cartilajului articular ce va scadea în grosime şi 
va duce la distrugerea acestuia. 

1.2. Displazia de şold la câine (DSC) 
 

Displazia de şold la câine este o afecţiune 
locomotorie, frecvent întâlnită la câini, care 
provoacă laxitate exagerată a articulaţiei și 
dezvoltare anormală a acesteia care vor 
genera apariţia artritei.  

Consecinţele clinice ale displaziei de şold 
sunt extrem de variabile de la individ la individ.  

Displazia de şold e caracterizată printr-o 
dezvoltare anormală sau o creştere exagerată 
în volum a articulatiei coxo-femurale, de obicei 
ca un proces bilateral [13, 18]. 

Aceasta se manifestă prin grade diferite 
de relaxare a ţesuturilor moi din jur, 
instabilitate şi malformaţie a capului femural şi 
a acetabulului, care vor conduce la apariţia de 
OA [138]. 

Şoldurile sunt normale la naştere, dar 
procesul de maturizare a muşchilor şi a 
scheletului poate duce la formarea unor 
articulaţii instabile [13].  

Ipotezele predominante sunt că se poate 
reduce incidenţa de DSC prin restrângerea 
aportului alimentar şi reducerea numărului de 
fătări.  

De asemenea, exccesul de calciu, 
energia totală şi/sau consumul exagerat de 
proteine la o vârstă timpurie, toate acestea 
cumulate cu excesul de greutate [64] şi 
exercițiile fizice prea grele [16], joacă un rol 
important în debutul bolii. DSC are un mod 
poligenic de moştenire şi selecţie genetică, 
care vor contribui la îmbunătăţirea calităţii 
şoldurilor [86].  

Un studiu din SUA a demonstrat că 
radiografiile făcute la câini cu şolduri aparent 
normale, au mai mult de 8,2 ori şanse să fie 
trimise la Fundaţia ortopedică pentru animale 
(OFA), decât radiografiile de la câinii cu şolduri 
non-normale şi că 78% din radiografiile 
efectuate la Golden retrieveri au fost anormale 
[112].  

Cel mai precoce semn clinic de OAC, ca 
urmare a acţiunii DSC este durerea la 
extinderea delpină a membrelor pelvine.  

Semnele clinice ale artritei mai avansate 
includ pierderea şi dispariţia capacităţii 
articulaţiei de extensie, atrofie musculară şi 
uneori, un semn Ortolani neclar [104, 111].  
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Prezentarea clinică a DSC a fost împărţită 
în două forme:  

 

• formă severă şi  
• formă cronică.  

 

Forma severă apare de obicei în intervalul 
de vârstă 5-12 luni şi prezintă semne de 
şchiopătură debilitantă marcată, cum ar fi:  

• un mers vizibil anormal,  
• dureri,  
• toleranţă scăzută la exerciţiu,  
• refuzul de a merge pe scări,  
• atrofia muşchilor coapsei,  
• se aude un clic la mers şi uneori,  
• în cazuri severe, o depărtare exaxerată 

a membrelor posterioare faţa de linia 
mediană a corpului [138]. 

Forma cronică cuprinde marea majoritate 
a cazurilor.  

Câinii afectaţi de această formă pot fi:  
• complet asimptomatici,  
• cu dureri ușoare sau  
• pot manifesta dureri severe şi 

incapacitatea de deplasare, în special 
după perioade de odihnă, după 
exercitii fizice excesive sau consecutiv 
unei activități neobişnuite.  

Această formă de multe ori devine 
evidentă odată cu înaintarea în vârstă şi se 
caracterizează prin deteriorarea lentă a 
acestor semne, prin manifestări ca:  

• mers fioros, "săritura-iepuraş",  
• când animalul aleargă, rigiditate / 

lentoare,  
• refuzul de a urca scări,  
• preferința decubitului, 
• lentoare la ridicare din poziția culcat 

sau şezut, 
• rotiri excesive înainte de aşezare [18]. 
 

Semnul Ortolani este rar prezent ca 
urmare a reducerii sensibilităţii dureroase a 
acetabulului şi fibrozării capsulei articulare 
[18].  

Deşi mai puţin acută şi debilitantă decât 
forma severă, forma cronică poate progresa 
întro desuetudine marcantă, cu atrofiere 
musculară severă. Semnele clinice cronice din 
DSC sunt datorate progresiei OA [138].  

Mediul rece, umed, obezitatea şi exercitiul 
prelungit agravează de multe ori semnele de 
şchiopătură [13].  

Desigur, o tentativă de diagnostic se 
poate face pe baza anamnezei, semnelor 
clinice şi la palpare, dar un diagnostic definitiv 
e posibil numai atunci când articulaţia şoldului 
este radiografiată și aceasta prezintă semne 
radiografice caracteristice DSC.  

Radiografiile se efectuează pe câinele 
sedat, fie în poziţia culcat pe spate cu 
membrele complet extinse cînd se frânează 
uşor rotirea acestora spre interior, fie cu 
membrele într-o poziţie ca de broască (de 
exemplu, folosind metoda PennHip).  

Într-un studiu în Finlanda, câinii după 
sedare au fost așezați dorso-ventral cu 
membrele complet extinse pentru evaluare 
fiind imaginată o scală cu 5 puncte de la A la E 
reprezentând:  

 

A = nici un semn de DSC, 
B = articulaţii aproape normale de şold, 
C = uşoare semne de DSC,  
D = DSC moderat şi respectiv, 
E = DSC sever. [56, 157]. 

 
1.3. Displazia de cot (DC) 

 
Boala cotului şi displazia cotului (DC) sunt 

termeni generali pentru cel puţin patru 

patologii: 
• fragmentarea procesului coronoid 

medial,  
• osteocondrita disecantă a condilului 

humeral medial,  
• desprinderea procesului anconat şi  
• incongruenţa cotului. 
 

Până la această dată, rezultatele ştiinţifice 
nu indică faptul că aceste entități patologice 
sunt displazii propriu-zise, totuși acestea fiind 
introduse în categoria entităţilor cotului, 
datorită etio-patogenezei comune.  

Termenul de displazia cotului la câine a 
fost de asemenea adoptat la nivel 
internaţional.  

Ca şi în cazul displaziei de șold la câine 
(DSC), displazia cotului (DC) include sau nu 
modificări de osteoartrită (OA).  
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Atunci când modificarile radiologice sunt 
vizibile, OA este în mare parte deja prezentă 
[13].  

Etiologia DC e în general puțin cunoscută, 
dar în funcţie de tipul de boală primară la care 
se face referire, factori ca:  

 

• dispoziția genetică,  

• osificarea anormală,  

• traumatismele,  

• suprasolicitarea ca urmare a excesului 

de greutate sau  

• datorită exercițiilor fizice,  

• posibilele malformaţii ale suprafeţelor 

osoase articulare,  

• excesul nutrițional şi  

• problemele metabolice, fac posibilă 
apariţia DSC [13]. 

 
1.4. Evaluarea durerii cronice la câini 

 
1.4.1. Introducere 

 
Datorită faptului că proprietarul are o 

relaţie mai apropiată decât cercetătorul cu 
animalul său, acesta este capabil să detecteze 
multe schimbări subtile în starea de spirit şi în 
comportamentul câinelui în mediul său familial.  

În ultimii ani, mai multe cercetări, au 
subliniat că medicină veterinară primară încă 
nu dispune de formule de calcul şi de validare 
foarte exacte a durerii la animale [134].  

În timp, pe măsură ce acest aspect va 
atrage atenţia cercetătorilor, concluziile vor 
deveni tot mai precise atunci când se 
evaluează diferite tratamente, cum ar fi și 
osteoartrita (OA).  

Prin urmare încercările de a valida diferite 
teste de fiabilitate a măsurilor aplicate în cazul 
durerii cronice este important.  

 
1.4.2. Modele recunoscute (scale) de 

evaluare a durerii 
 

În general scalele folosite pentru 
evaluarea durerii la câini sunt în mare măsură 
asemănătoare cu cele utilizate la om.  

Dintre numeroasele scale existente (peste 
20) le enumerăm pe cele mai cunoscute: 

1. Scala vizuală analogică (VAS = 

Analogic Visual Scale), răspunsul este 
indicat de-a lungul unui continuum de 
10 cm [32, 58, 127, 159]. 

2. Scala de evaluare numerică (NRS = 

Numeric Rating Scale) este o scală de 
la 1 la 10, unde evaluatorul 
încercuiește numărul care pare să 
corespundă cel mai bine în evaluarea 
sa [32, 58, 72]. 

3. Balanţa descriptivă simplă (SDS = 

Simple Descriptive Scale), oferă mai 
multe răspunsuri scrise (de obicei între 
3 și 5), care corespund gradului de 
severitate al durerii [58]. 

4. Scala de evaluare variabilă (VRS = 

Variable Rating Scale) este o scală de 
durere multifactorială (SDM) [44, 52]. 

 

În timp au fost efectuate numeroase 
încercări de a compara diferitele metode de 
notare sau evaluare a durerii la câini, a durerii 
acute în special care se dezvoltă după o 
intervenţie chirurgicală [32, 56, 57, 58]. 

Ştiinţa care validează aceste scale este 
denumită statistică psihometrică [109]. 

Ca mod de lucru, înainte ca cercetatorii să 
folosească un test, ei vor dori să ştie dacă 
acesta este valabil şi dacă reprezintă 
încredere însă astfel de măsurători au valoare 
redusă în cazul durerii cronice.  

Deși la această oră se cunosc mai multe 
moduri de a testa acest lucru, nici un test nu-și 
poate "dovedi" fără echivoc valoarea, doar 
utilizare mai multor testele asociate ar putea 
consolida certitudinea unei scale sau a unui 
indice.  

De obicei, metodele alese se datorează 
fie modului prin care sunt colectate datele fie 
datorită preferinţelor cercetătorilor [89].  

Modele de evaluare a durerii au fost 
adaptate și folosite și în medicina veterinară 
după modele oferite în medicina omului [32, 
41, 57, 58, 107]. 

 
1.4.2.1. Scala Observaţională VAS 

 
Scala VAS a durerii are un singur 

continuum (o axă de la stânga la dreapta) de 
10 cm.  



Hulea și Cristina.                                                                                                                        Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                  Vol. 12(2) Decembrie 2018 

 

9 

Stânga înseamnă "nicio durere", în timp 
ce obiectivul dreapta semnifică "cea mai rea 
durere posibilă".  

Observatorul pune un semn pe linia 
corespunzătoare punctul lui de vedere al 
intensităţii durerii pacientului. Scorul durerii 
VAS este distanţa de la cel mai apropiat 
milimetru, între semnul marcat şi capătul din 
stânga al scalei [145].  

Datorită punctelor sale forte fiind o 
măsură metrică care permite testarea 
parametrică, VAS a fost introdusă pentru 
evaluarea durerii cronice în medicina umană 
ca o măsură de raportare individuală, uşurinţa 
utilizării, fiabilitatea bună, costuri scăzute etc. 
[61, 145]. 

Medicii veterinari care studiază durerea la 
câine au folosit acest instrument pentru 
evaluarea durerii acute şi post-operatorii la 
câine [32], precum şi a durerii cronice, de 
exemplu în laminite la ovine [152]. 

Innes şi Barr (2000) au fost primii care au 
introdus aportul proprietarului ca instrument 
VAS pentru evaluarea rezultatelor după o 
intervenţie chirurgicală la genunchi, la câine 
[65]. 

 
1.4.2.2 Scala descriptivă multifactorială 

(MDS = Multifactorial Descriptive Scale) 

 
Scala descriptivă multifactorială (MDS) 

conţine întrebări referitoare la diferitele 
aspecte ale durerii. Aici variabilele diferite pot 
avea greutăţi identice sau diferite [53]. 

Wiseman și colab. (2001) au fost primii 
care au raportat întrun studiu care a implicat 
interviuri cu 13 proprietari de câini cu durere 
cronică. Toţi proprietarii au raportat diverse 
schimbări de comportament ai câinilor lor, cei 
mai mulţi raportând schimbări în 
comportamentul aparent.  

În același studiu, șase medici veterinari 
au fost, de asemenea, întrebaţi despre modul 
în care au evaluat durerea cronică la acești 
câini, aceștia raportând schimbări similare 
observate în comportamentul acestor câini 
[153]. 

Din acest condiderent și alti cercetători au 
validat opinia proprietarilor care au folosit 

scala MDS pentru a descrie nivelul de durere 
la câine [21, 70]. 

În chestionarele comparative, MDS, 
întrebările sunt puse pentru a compara cu 
ceva variabilele, cel mai adesea, cu cele de 
bază înainte de tratament.  

Acestea includ de obicei 3-5 răspunsuri 
pe o scală, care arată dacă lucrurile s-au 
schimbat în bine, au rămas la aceleaşi valori, 
ori s-au schimbat în rău [17, 63, 67].  

La sfârşitul perioadei de studiu, s-au 
folosit întrebări cu privire la satisfacţia 
proprietarului privind evoluţia stării câinelui sau 
la rezultatul procesului.  

În aceste scale uneori proprietarii trebuie 
să ghicească ce tratament au primit animalele 
lor şi de asemenea există întrebări cu privire la 
dorinţa proprietarilor de a continuia tratamentul 
animalelor [66, 67]. 

 
1.4.3. Folosirea analgezicelor în durere 

 
Aşa cum este etic necesar, pentru a 

atenua durerea severă, cantitatea de 
medicamente suplimentare necesare, adesea 
din grupa analgezice, pot fi utilizate ca o 
măsură de succes în tratamentul durerii.  

Rata abandonului tratamentului a fost de 
asemenea folosită ca o măsură de eficacitate 
fiind preluată din studiile umane [51, 65, 131]. 

 
1.4.4. Metode uzuale de evaluare a 

durerii 
 

Evaluarea durerii cronice în cazul 
osteoartritelor la câini a fost făcută prin diferite 
metode şi mijloace de măsurare cum sunt:  

• evaluarea prezenţei şchiopăturii. 
• aplicarea de greutăţi la pacienţi care se 

presupune că suferă de durere 
articulară ca metodă certă de stabilirea 
diagnosticului [146, 147]. 

• anomaliile sistemului locomotor ce pot 
fi observate, (ex. măsurarea atrofiei la 
nivelul circumferinţei membrelor ce 
apare datorită scăderii ratei de mișcare 
a membrelor [102]. 

• extinderea sau îndoirea articulațiilor 
[147]. 
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• urmărirea: tumefactiei [11, 143], 
crepitaţiei [59], durerii la palpare [146] 
sau a tendinţei de a face sprijin pe un 
membru colateral [147].  

Până în prezent nu este cunoscută de noi 
şi nici nu este disponibilă o cercetare care să 
arate cert validitatea sau fiabilitatea acestor 
metode . 

 
1.4.5. Urmărirea variaţiilor hormonilor în 

durerea cronică 
 

Concentraţii de hormoni diferiți au fost 
utilizate pentru a evalua stresul şi durerea la 
animale.  

În acest sens se cunoaște că valorile 
serice ale adrenalinei, noradrenalinei, β-
endorfinei, cortizolului şi vasopresinei cresc 
net în situaţiile stresante, cum ar fi traumele şi 
operaţiile chirurgicale.  

Cu toate acestea, încă nu există informaţii 
disponibile certe (multe date din literatura de 
specialitate fiind în continuare contradictorii), 
legate de schimbarea concentraţiei a oricăruia 
dintre aceşti hormoni, ca răspuns la durerea 
cronică la animale, inclusiv la câini.  

În cazul cabalinelor de exemplu; animale 
unde era de aşteptat ca să înregistreze dureri 
acute severe post-operatorii, s-a demostrat 
paraclinic că doar nivelul β-endorfinelor a fost 
crescut [123].  

Cu toate acestea, intr-un studiu a lui 
McCarthy și col. (1993) în controlul durerii la 
un cal care a suferit OA cronică dureroasă, 
nivelul acelorași β-endorfine a fost scăzut [99].  

Întrun studiu asemănător la om, Almay şi 
col. (1978) confirmă că durerea viscerală la a 
dus la scăderea nivelului de endorfine [2]. 

În studiile efectuate de Ley şi col. (1992) 
pe ovine, care prezentau schiopătură cronică 
la membre, au demonstrat că în comparașie 
cu celelalte oi din lotul martor sănătos, 
concentraţiile de adrenalină plasmatică şi 
noradrenalină au crescut [88].  

Întrun alt studiu pe oi, cercetatorii nu au 
identificat modificări majore ale concentraţiei 
vasopresinei în schiopătura cronică, dar 
concentraţia cortizolului a fost net redusă 
comparativ cu lotul martor sănătos [87].  

Într-un studiu ulterior pe un număr mult 
mai mare de oi, s-a observat creşterea 
concentraţiei de cortizol plasmatic la ovinele 
care prezentau schiopătură, dar nu a fost 
descoperită nicio corelaţie între severitatea 
bolii şi nivelul de cortizol din sânge [89]. 

 
1.4.6. Studiul modificărilor radiografice 

 
Este acceptat în general faptul că starea 

clinică sau “cantitatea de durere” a unui animal 
nu poate fi “prezisă” cu precizie de modificările 
patologice observate pe radiografie. 

Kealy şi col. (2000) au semnalat că cea 
mai frecventă constatare la câinii cu OA de 
şold a fost prezenţa osteofitelor peri-articulare 
de la nivelul proximal al femurului [76]. 

La momentul studiului nostru, nu am 
identificat studii de specialitate în care 
modificările radiologice coxo-femurale sau de 
cot sa fi fost corelate cu vreo scală de 
evaluare a durerii.  

Totuși există unele studii care au fost 
publicate legate de radiologia OA, în atrofie, 
privitor la disfuncţia membrelor şi la nivelul 
umărului [1, 49].  

Deasemenea sunt bine documentate în 
literatură numeroasele anomalii radiologice 
precum şi modificările locomotorii ca rezultat al 
durerilor cronice asociate cu afecţiunile de şold 
la câini [137, 138]. 

Caracteristicile radiografice ale OA 
avansate sunt și ele bine documentate, 
radiografia fiind pe moment, metoda cea mai 
frecvent utilizată pentru diagnosticarea OA la 
animale, care descrie:  

• îngustarea spaţiului comun,  
• scleroza osului subcondral,  
• formarea de chisturi subcondrale, 

osteofite marginale,  
• deformări comune cu conservarea 

marginilor articulare,  
• modificările proliferative şi litice la 

locurile de fixare ale capsulei articulare 
şi la ligamentele de susţinere şi parţial, 

• apariţia anchilozei.  
Tehnica imagistică este excelentă pentru 

analiza structurilor osoase, dar este 
considerată slabă pentru analiza altor tipuri de 
ţesut. Un alt dezavantaj este acela că, o 
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tehnică bidimensională suprapune structurile 
şi, prin urmare, poate masca schimbări 
importante [46]. 

Radiografiile pot confirma un diagnostic, 
dar exclud prezenţa OA. De asemenea, OA 
timpurie este dificil de diagnosticat, deoarece 
nu sunt încă evidente modificări radiologice 
vizibile [13]. 

 
1.4.7. Utilizarea plăcilor de forţă în OAC 

 
Cea mai obiectivă metodă de evaluare 

pentru câinii cu durere cronică la nivelul 
membrelor și care acum este tot mai 
disponibilă este cea de măsurare a forţelor de 
reacţie la sol (Ground Reation Forces = GRF), 
prin analiza pe placa de forţă, care postulează 
că un câine va pune mult mai puţină greutate 
pe un membru, dacă durerea este prezentă la 
acel membru [5].  

Analiza cu placa de forţă este considerată 
ca fiind standard de aur pentru evaluarea a 
numeroase afecţiuni locomotorii [121]. 

Câinii poartă în mod normal 60% din 
greutatea corporala pe membrele anterioare şi 
40% pe membrele posterioare [24].  

În principiu, plăcile de forţă măsoara trei 

forţe ortogonale:  
• mediolaterală (FX),  
• craniocaudală (Fy, de asemenea, 

de frânare şi forţa de propulsie) şi  
• verticală (Fz, de vârf sau forţa 

verticală (PVF) şi impulsul vertical). 
 

Placa de forţă a fost utilizată pentru a 
evalua GRF la câinii cu DSC; aceşti câini 
prezintă forţe verticale foarte reduse la nivelul 
membrelor posterioare, și din acest 
considerent, lungimea pasului va fi mărit.  

În același timp, viteza maximă a piciorului, 
durata poziţiei, si frecvenţa pasului nu diferă 
între câinii cu DSC şi câinii clinic sănătoşi. 
Placa de forţă a fost utilizată pentru a evalua 
tratamente ale OA de şold [23, 24, 106, 146] şi 
ale articulaţiilor cotului [140, 146].  

Cele mai bune variabile pentru aceste 
condiţii au fost considerate a fi Power Vertical 
Force = PVF (Forţa verticală) şi impulsul 
vertical (Vertical Impulse = VI).  

Impulsul vertical a fost dovedit a fi un 
indicator mai bun de ameliorare decât PVF şi a 
fost adesea selectat ca variabilă de răspuns 
primar în evaluarea șchiopăturii [23, 24].  

De obicei sunt folosite în medie 3-6 curse 
valide, deoarece variaţia între utilizări poate fi 
foarte mare [23, 71], la vitezele: 1,6-1,9 m/s în 
cazul mersului la trap [23, 73], 0,8-2,1 m/s 
[44], 1,45-2,05 m/s [142, 143], 1,8-2,3 m/s [2], 
1,5-2,25 m/s [71], cu variaţia acceleraţiei de 
0,5 m/s [73]. 

Pentru a ascunde placa de câinii emotivi, 
aceasta este de obicei este montată în podea 
sau într-o pasarelă de lemn de 10-15 m, care 
este acoperit cu un covoraş din cauciuc, foto-
celulele care măsoara viteza şi acceleraţia 
fiind montate lângă pasarelă [5, 24]. 

Când analizele pe placa de forță a fost 
comparate și cu alte evaluări ale eficienței 
tratamentului, rezultatele nu au fost 
întotdeauna opozabile, fiind diferite. 

Întrun studiu realizat de Vasseur și col., 
(1995) pe această temă, a reieșit că: 
proprietarii au apreciat că 38% din câinii 
placebo și-au îmbunătăţit semnificativ condiţia, 
medicii veterinari au afirmat că 26% din câini 
au avut o evoluţie pozitivă, în timp ce, placa de 
forţă a indicat că 56% dintre câinii luați în 
studiu au avut evoluţie favorabilă [146, 147]. 

 

1.5. Managementul OA 
 

Până în prezent, nu este potrivit să se 
vorbească despre tratarea OA, ci de 
gestionarea terapeutică a acesteia, din 
considerentul că până la acest moment nu 
este cunoscut  nici un tratament cert.  

Un stadiu incipient al OA identificabil este 
faza inițierii acestui potenţial proces când 
procesul ar mai putea fi încă reversibil [139].  

Ca urmare, unii cercetători consideră că 
în viitorul apropiat vor apărea noi terapii care 
vizează fiziopatologia procesului OA şi, cu 
timpul, vor putea fi identificate remedii 
definitive pentru OA [113-115].  

În acelaşi timp, din lipsă de alte mijloace, 
majoritatea medicilor folosesc în continuare, 
una dintre cele două modalităţi tradiţionale de 
a gestiona OA:  
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• farmacologic, folosind în principal 
AINS-uri sau corticosteroizi, sau  

• manopere chirurgicale cunoscute [74]. 
Cu toate acestea, deoarece OA acum 

este văzută ca un proces mult mai complex în 
curs de desfăşurare a fost sugerată o 
abordare multimodală şi de asemenea, au fost 
introduse şi alte abordări pentru diferitele stadii 
ale bolii [26, 46].  

În concluzie pentru îmbunătățirea 
statusului la toţi câinii cu OA ar trebui măcar 
să se evite excesul de greutate şi de exerciţii 
fizice grele [19, 26, 44, 103]. 

 
1.5.1 Medicamentele anti-inflamatoare 

nesteroidiene (AINS) 
 

Medicamentele AINS (antiinflamatoarele 
nesteroidiene) au fost introduse pentru uz 
veterinar sub formă de salicilat de sodiu la 
sfârşitul secolului al 19-lea [33, 85]. 

Mărirea grupei cu structuri noi posedând 
efecte antiinflamatorii a contribuit la 
reintroducerea lor ca şi adjuvanţi în diferitele 
terapii specifice [33].  

Aceste noi medicamente nu (mai) suprimă 
răspunsul imun ce însoţeşte întotdeauna 
acţiunile antiinflamatorii ale corticosteroizilor, 
unele dintre acestea având și efecte 
antipiretice [CRI].  

Capacitatea lor de a suprima relașarea 
mediatorilor chimici ai răspunsului inflamator 
subliniază abilitatea lor de a reduce leziuni 
structurale şi funcţionale [33]. 

În cazul OA canină, în prezent, 
carprofenul şi meloxicamul sunt cele mai 
utilizate AINS-uri.  

Ca mecanism, cele mai multe AINS-uri 
inhibă căile ciclooxigenazei COX-1 si COX-2 
(una sau ambele) dar mecanismul lor exact de 
acţiune nu este încă înţeles pe deplin [43, 85]. 

Inhibarea COX-1 produce efecte toxice, 
deoarece COX-1 este o enzimă prezentă 
constitutiv în cele mai multe dintre celulele 
corpului. COX-1 este responsabilă pentru 
inhibarea sintezei de mediatori pro-inflamatorii, 
cum ar fi prostaglandinele E2 (PGE2) şi de 
asemenea, în mai multe funcţii fiziologice din 
organism, inclusiv gastro- şi reno- protecţie 
sau coagularea sângelui.  

Dovezile actuale sugerează că este 
necesar un procent de inhibare de până la 
95% a PGE2 pentru suprimarea eficientă a 
invalidităţii la câinii cu OA [143].  

Această inhibare potenţială a COX-1 
poate produce efecte secundare grave, cum 
sunt toxicoza renală, iritarea tractului gastro-
intestinal precum și ulcere hemoragice severe 
şi chiar exitus.  

Întrun raport anual făcut de către FDA în 
Statele Unite, reiese că 43,4% din rapoarte 
despre efectele adverse ale medicamentelor la 
toate animalele, indică Rimadyl-ul (carprofen) 
administrat la câini ca fiind un medicament 
suspect [93].  

De asemenea, carprofenul poate 
declanşa intoxicaţii hepatice și alte efecte 
secundare în special în cazul utilizării la rasa 
Labrador [59, 96, 122]. 

Inhibarea COX-2 produce efecte 
terapeutice, deoarece COX-2 odată produsă la 
nivelul inflamaţiei nu produce mediatori pro-
inflamatori. COX-2 este, de asemenea, 
recunoscută ca o enzimă constitutivă și în 
creier, rinichi, ovare, uter, corpul ciliar, şi os. 
Inhibarea completă a COX-2 pentru perioade 
lungi de timp ar putea, produce avort, anomalii 
fetale, vindecarea întârziată a tesutului osos şi 
moale, complicații cardio-vasculare, şi 
toxicitate renală [85].  

Cercetările au mai sugerat că COX-1 
contribuie la sinteza PG pro-inflamatorii.  

Deci inhibarea COX-1 şi COX-2 ar putea 
fi, prin urmare, necesară pentru o eficacizare 
optimă a AINS. Un tip mai nou de AINS este 
un reprezentată de un inhibitor dual, acesta 
inhibând ambele COX-uri, precum şi 5-
lipoxigenaza (menţionat în lucrări ca și: 5-LO, 
5-LOX sau LOX), astfel noul farmacon blocând 
sinteza prostaglandinelor şi leucotrienelor. 
Acesta are o acţiune mai bună la nivel gastro-
intestinal, hepatic şi are o bună toleranţă 
renală [85].  

Variaţiile farmacocinetice şi 
farmacodinamice între rasele de câini şi între 
indivizi, pot fi observate între medicamente dar 
şi pentru acelaşi medicament, astfel putând fi 
explicate diferenţele individuale frecvent 
întâlnite la răspunsul terapeutic [85].  
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Carprofenul declanşează răspunsuri clinic 
rapid, datorită timpul de înjumătăţire de doar 
8h, ce dispare rapid după întreruperea 
medicaţiei [43]. 

 
1.5.2. Medicamente care modifică OA 

 
OA este considerată încă o boală 

incurabilă, care se deteriorează treptat 
evoluând spre o boală în stadiu terminal.  

Din acest considerent este important să 
se intervină cât mai curând pentru a reduce 
extinderea patologiei, deoarece cu cât este 
mai avansat procesul patologic, cu atât este 
mai dificil de tratat.  

Deoarece evenimentele fiziopatologice 
asociate cu OA sunt din ce în ce mai înţelese 
de către specialiști, au aparut noi abordări 
terapeutice ce vizeaza căi specifice de 
tratament [119]. 

Cartilajul articular, osul subcondral, 
lichidul şi membrana sinovială a articulaţiilor 
afectate pot fi tratate cu: 

 

• "medicamente lente ale OA" 
Symptomatic slow-acting drugs of OA = 

SYSADOA,  

• "agenţi de modificare a bolii articulare" 

Connective Tissue Structure-Modifying 

Agents = CTSMAs sau cu  
• "medicamente modificatoare OA" 

(Disease-modifying Osteoarthritis Drugs 

= DMOAD) [23, 88, 149]. 
 

Obiectivele terapeutice noi și cele mai 
atractive pentru dezvoltarea DMOAD sunt: 

 

1) citokinele (în special IL-1β), specii 
oxigen reactiv şi eicosanoide ce 
vizează procesul inflamator,  

2) MMP-13 (Matrix metalloproteinase-13) 
şi enzimele proteolotice-2 
(aggrecanase-2) care vizează 
degradarea cartilajului şi  

3) biophosphonate care vizeaza 
remodelarea osoasă subcondrală 
[113]. 

 
Glasson şi col. (2005) au arătat că 

eliminarea de ADAMTS-5 (A disintegrin and 

metalloproteinase with thrombospondin motifs 

5) previne degradarea cartilajului într-un model 
de osteoartrită la rozătoare [47]. 

În terapia genică, OA poate fi tratată prin 
controlul genelor responsabile de sinteza 
factorilor implicaţi în degradarea cartilajului 
şi/sau a celor care promovează refacerea 
cartilajului [45]. 

Chan şi colab. (2006) au demonstrat că 
glucozamina şi chondroitin sulfatul in vitro 
inhibă expresia MMP şi ADAMTS şi va creşte 
expresia unuia dintre inhibitorii lor naturali, 
respectiv TIMP-3 (Metalloproteinase Inhibitor 
3) [28].  

Tot aici dovezile implică rolul IL-1β 
(Interleukina 1 beta) ca principala citokină 
responsabilă pentru simptomele de inflamaţie 
din OA [48].  

Compuşi precum rheina (un metabolit 
activ al diacereinei) cu rolul de a inhiba sinteza 
şi activitatea IL-1 au demonstrat ameliorarea 
simptomelor OA, deoarece au redus 
deteriorarea cartilajului articular.  

Medicamente care au un efect de anti-
resorbţie osoasă (ex. estrogenii, raloxifenul şi 
alendronatul) au fost testate pentru OA, dar 
rezultatele sunt încă neconcludente [114].  

Un alt obiectiv a fost stimularea 
componentelor din matricea cartilajului.  

Astfel au fost administrați parenteral sub 
formă de injecţii:  

• glicozaminoglicanii polysulfati (ex. 
Adequan, Elanco) (Polysulfated 

glycosaminoglycan = PSGAG),  
• acidul hialuronic şi  
• Ca- Na- sau pentosan-polisulfații au 

fost studiați pe câini [48].  
Alternativele orale au inclus nutraceuticele 

care acționează în principal prin intermediul 
glicozaminoglicanilor (GAG) sau prin 
componentele acestora, vitamine, minerale și 
acizi graşi polinesaturaţi (Polyunsaturated fatty 

acids = PUFA) [6, 9]. 
Dintre cei cinci GAG prezenți în ţesutul 

cartilaginos, condroitin sulfatul (extras din 
cartilajul de rechin, ţesuturile bovine, din 
păsările de curte şi din midiile cu buze verzi) 
sau glucozamina parte din care este constituit 
(extras sub formă de glucozamină sulfat sau 
clorhidrat din chitină, exoscheletul crabilor, 
creveţilor, homarilor) sunt cele mai frecvent 
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utilizate, împreună cu acizii grași omega-3 (n-3 
acizi grasi polinesaturati - PUFA).  

Glucozamina clorhidrat este rapid 
absorbită în intestin (până la 98%) [135].  

Sulfatul de glucozamină a demonstrat că 
reduce simptomele de OA la om în mai multe 
studii [34, 35, 118, 120, 124] şi la câini [94].  

Un studiu a raportat totuși lipsa efectului 
la om [128] şi unul la câini [106].  

Într-un studiu Cochrane glucozamina a 
fost comparată cu AINS, prima dovedindu-se a 
fi superioară în două studii [141].  

Deasemenea s-a demonstrat că 
condroitin sulfatul reduce durerea, creşte 
mobilitatea articulară şi induce vindecarea 
articulaţiilor în cazul subiecților umani suferind 
de OA [144, 149]. 

 
1.5.3. Utilizarea acupuncturii în durerea 

cronică 
 

Acupunctura este o tehnică orientală 
veche care a fost folosită prima dată pe 
oameni în China apoi în Japonia şi Coreea 
timp de cel puţin 5000 de ani (Ma și col. 2005), 
dar este posibil ca aceasta să fi fost cunoscută 
de mult timp şi în Europa. [4, 95]. 

"Ozzi", omul din epoca de piatră, care a 
murit acum 5200 ani şi care a fost descoperit 
întrun gheţar din regiunea Otztal din Austria a 
avut pe piele urme de arsură la nivelul 
punctelor de acupunctură (tehnică încă folosită 
și astăzi în Orient).  

Când „Ozzi” a fost radiografiat, s-a 
observat că acesta a suferit numeroase 
afecţiuni: la coloana vertebrală, în regiunea 
lombară, genunchi şi artroza şoldului, în plus 
colonul era plin de ouă de paraziţi.  

Punctele tatuate pe corpul său au fost 
aceleaşi cu cele care s-ar putea folosi și în 
zilele noastre pentru a trata artroza şi 
tulburările de tip abdominal.  

Dacă punctele marcate cu adevarat s-au 
folosit pentru tratament, aceasta indică faptul 
că acupunctura a fost folosită, de asemenea, 
în Europa, acum 5000-6000 de ani [4, 100]. 

Acupunctura este utilizată în prezent 
pentru a trata boli diferite, în 1996 Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii enumerând inițial peste 
40 de indicaţii certe pentru tratarea oamenilor 

prin acupunctură, care ulterior au fost reduse 
la aceleaşi 13 indicii enumerate de către 
American Medical Asociation = AMA.  

În acest sens, acupunctura este 
considerată un bun tratament și pentru OA 
canină [68, 69, 70, 133]. 

Durata unei şedinţe de acupunctură 
uscată poate varia de la câteva ore până la 
câţiva ani. Uneori şedinţele trebuie să fie 
repetate pentru a menţine pacientul fără 
simptome [79]. 

Tratamentele pot fi administrate cu 
ajutorul:  

• acupuncturii tradiționale sau prin  
• stimularea acu-punctelor cu ajutorul 

curentului electric (electro-
acupunctură),  

• cu laser, prin injectare de substanţe,  
• prin implantarea unor materiale străine.  
 
Primele grafice ale punctelor de 

acupunctură disponibile pentru câini au fost 
create în anii 70’ de către Societatea 
Internatională Veterinară de Acupunctură 
(IVSA) şi sunt mai mult sau mai puţin 
suprapuse hărții punctelor umane [69]. 

Anatomia acupoint (punctelor de 
acupunctură) permite unui curent electric indus 
să curgă preferenţial prin acel punct, ceea ce 
înseamnă creşterea conductivităţii locale [125].  

Pentru a găsi punctele de acupunctură se 
poate utiliza un "ohmmetru" special conceput, 
căutarea punctelor de acupunctura electrice 
bazându-se pe principiul de punte electrică 
Wheatstone.  

Majoritatea punctelor de acupunctură au 
rezistenţă la un curent redus de 50.000 de 
ohmi şi sunt simetrice bilateral, comparativ cu 
punctele non-acupuncturale din plaja 200.000-
2.000.000 ohmi) [25, 126, 117, 154].  

Pe baza constatărilor anatomice 
efectuate:  

• 99,7% din acu-puncte se găsesc în 
imediata apropiere a nervilor periferici, 

• 93,8% sunt legate de nervii superficiali, 
și  

• 52,5% sunt legate de nervii profunzi 
[155]. 

Multe puncte de acupunctură sunt situate 
pe un nerv, o arteră, şi o venă călătorind 
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împreună într-un arbore de ţesut conjunctiv 
[88, 89].  

Întrun studiu, Janssens şi col. (1987) au 
arătat că cel puţin unele puncte de 
acupunctură nu se află exact în acelaşi loc 
anatomic individual la toţi câinii [68]. 

Mecanismele acupuncturii au fost studiate 
de peste 30 de ani.  

La astă oră există sute de studii şi cărţi de 
specialitate care acoperă subiectul 
acupuncturii analgezice, prin urmare acest text 
acoperă foarte puţin din acest subiect [29, 30, 
95, 126]. 

Cele şase mecanisme principale ale 
acupuncturii analgezice induse sunt: 

 

1) introducerea acului de acupunctură 
stimulează durerea acută ale fibrelor 
nervoase A-delta, interneuronii blochează 
fibrele C, cele ce transmit durerea cronică, 
astfel percepţia durerii cronice nu este 
adusă la “cunoştiinţă” deoarece ambele 
semnale ale durerii nu pot fi înregistrate 
de către cortex în acelaşi timp. Acest 
fenomen e denumit "teoria de poartă a 

durerii" [101]. 
2) acul de acupunctură activează receptorii 

GABA-inhibitori şi sistemul endogen 
inhibitor al durerii, precum şi pe alţi 
neurotransmiţători (ex. serotonină, 
noradrenalină etc), care modifică 
prelucrarea informaţiilor nocive din fibrele 
A-delta şi fibrele C, la diferite niveluri ale 
SNC [117],  

3) introducerea acului de acupunctură 
stimulează relașarea opioidelor endogene 
(ex. endorfinele, dimorfinele, encefalinele, 
etc) care acţionează ca analgezice, dar 
care sunt de 10 până la 200 de ori mai 
puternice decât morfina [117]. 

4) acupunctura analgezică este localizată, 
are un debut şi o dispariţie rapidă, şi nu 
are nevoie neapărat de centrele 
superioare ale creierului pentru a fi 
mediată. Ea se manifestă printro 
frecvenţă mare şi o stimulare de 
intensitate scăzută a fibrelor A delta şi C  

5) există sute de substanţe endogene active 
care au un impact excitant sau inhibant 
asupra durerii nociceptive, vasodilataţiei, 

solubilităţii, inflamaţiei, refacerii ţesuturilor, 
etc. după introducerea acului de 
acupunctură într-un acu-punct, substanţe 
(cum ar fi bradikinina, histamina, 
prostaglandinele, etc) fiind relașate [77]. 

6) acum percepţia durerii poate fi vizualizată 
cu ajutorul imagisticii prin rezonanţă 
magnetică funcţională (f-MRI): acul de 
acupunctură induce o reducere a activităţii 
creierului în hipotalamus şi în sistemul 
limbic, bilateral în zona Brodman 24b 
(partea rostrală din cortexul cingular 
anterior, un modulator cheie al 
răspunsului emoţional intern la durere). 
O creştere a activităţii creierului a fost 

observată şi în hipotalamusul lateral precum şi 
în nucleul accumbens, zona Broadman 8, 9 
(cortexul prefrontal) şi zona Brodman 40 
(operculul parietal). 

Hamunen şi col., (2005) a demonstrat că 
efectul analgezic al acupuncturii ar putea fi 
inversat prin folosirea antagonistului de tip 
opioidic naloxona, prin infiltrarea în acu-
punctele stimulate de un anestezic local, prin 
întreruperea părţilor dorsale ale funiculus-ului 
lateral la nivelul cervical superior sau prin 
ablaţia girusului post-central, indicând că 
mecanismele neuronale în acupunctura 
analgezică au loc la diferite nivele ale 
sistemului nervos (ex., măduva spinării, 
talamus şi cortexul cerebral) [51].  

O problemă recunoscută referitoare la 
grupurile placebo, din cadrul studiilor de 
acupunctură este că inţeparea unui punct de 
non-acupunctură poate da acelaşi tip de 
răspunsuri ca inţeparea unui acu-punct 
adevărat [36]. 

Au fost numeroase studii care au cercetat 
conţinutul acestor mecanisme.  

De exemplu, controlul inhibitorului nociv 
difuz (Diffuse Noxious Inhibitory Controls = 

DNIC) a fost descris prima oară în 1995, un 
stimul non-acupunctural activând aceleaşi 
mecanisme ca şi pentru acupunctura la un 
punct de acupunctură tradiţional.  

Aici, activitatea cel mai probabil a fost 
declanşată la nivelul căilor descendente 
provenite de la nucleus raphe magnus. 
Inhibarea durerii variază direct cu intensitatea 
de stimulare, aceasta apărând ca o 
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hiperstimulare pentru o populație mare de fibre 
A delta şi fibre C şi persistă după încetarea 
stimularii [55].  

Aceasta nu este organizată somatotopic, 
dar este declanşată de un stimul nociv din 
orice parte/zonă a corpului.  

"Hiperstimularea analgezică" este locul 
unde fie un stimul senzorial puternic fie unul 
din zona dureroasă putând ameliora durerea 
pre-existentă [60] şi "stres analgezia", care 
este mediată parţial de glanda pituitară [84, 
117]. 

Într-un studiu f-MRI, acupunctura placebo 
a zonei libere de puncte de acupunctura (non-
acupoints) a condus la o reducere a activării f-
RMN în aceleaşi zone ale creierului afectate 
de inţepătura unui punct de acupunctură 
(acupoint) meridian [29, 30].  

Deci ambele stimulări reduc activarea 
creierului în zonele implicate în percepţia 
durerii, acupunctura pe meridian, mai mult 
decât acupunctura placebo, dar ambele 
semnificativ mai mici decât stimulul durerii în 
sine. Deci este evident că, nu trebuie să se 
utilizeze orice tip de înţepare oriunde ca şi 
placebo [29, 30].  

Această întrebare despre procedurile 
false şi despre controlul corespunzător pentru 
studiile de acupunctură a fost frecvent discutat 
pro și contra [7, 158]. 

7) În ceea ce priveşte inflamatia, 
acupunctura a demonstrat în mod indirect 
creşterea semnificativă a celulelor T 
macrofage, a celulelor B precum şi la 
creşterea activităţii celulelor natural – killer 
= NK [161]. Rezultate indică faptul că 
acupunctura poate regla sistemul imunitar 
şi promovează activităţile umorale şi 
celulare, precum şi activitatea celulelor 
NK [160, 161]. 
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Rezumat 
 

Recuperarea fizică este o terapie standard de îngrijire în medicina umană și s-a dovedit a maximiza 
recuperarea fizică a pacienților. Utilizată împreună cu tratamentul standard medical și chirurgical și 
gestionarea corectă a durerii, reabilitarea poate facilita recuperarea timpurie și mai completa. Progresul 
în medicina veterinară a dus la o speranță de viață mai mare pentru majoritatea animalelor de companie 
și diminuarea afecțiunilor cronice. Modalitățile de reabilitare fizică oferă opțiuni pentru tratament și 
ameliorarea simptomatică a acestor pacienți.  
 

Abstract 
 

Physical therapy is the conventional standard of care in human medicine and has proved to maximize the 
overall physical recovery of patients. Used in conjunction with standard medical and surgical treatment 
plus proper pain management, rehabilitation can facilitate early and more complete recovery from 
surgery and trauma. Advances in veterinary medicine have led to a longer life expectancy for most 
domestic pets, which in turn has increased the number of animals with chronic discomfort, disease and 
geriatric maladies. Physical rehabilitation modalities provide options for treatment and symptomatic 
relief of these patients. 

 
Introducere 

 
Recuperarea fizică este o ramură a 

medicinei veterinare derivată din medicina 
umană. Este folosită pentru a trata afecţiunile 
ortopedice şi neurologice prin folosirea 
agenţilor fizici şi mecanici, precum lumina, 
termoterapia, hidroterapia, curentul electric, 
masajul şi tehnici de manipulare (1). 

Obiectivele reabilitării fizice sunt de a 
maximiza recuperarea în cazul afecțiunilor 
patologice și procedurilor chirurgicale, în 
același timp îmbunătățind bunăstarea generală 
a pacientului.  

Aceste obiective pot fi realizate prin: 
scăderea durerii, recuperarea mai completă a 
țesuturilor lezate, țesuturile neurologice și 
musculo-scheletice, prevenirea atrofiei 
musculaturii afectate, îmbunătățirea funcției 

membrelor slabe și paralizate, prevenirea 
contracțurii țesuturilor moi și fibrozei.  

Protocoalele de reabilitare fizică includ 
utilizarea mai multor modalitățile de tratament 
și trebuie individualizate atât pentru pacient cât 
și pentru client (1, 6). 

 
Fizioterapia 
 
Este o metodă folosită la scară larg în 

medicina umană şi s-a dovedit că sporeşte 
considerabil şansele de recuperare ale 
pacientului.  

Folosită concomitent cu procedurile 
medicale şi chirurgicale standard şi un 
management al durerii corespunzator, 
recuperarea poate scurta perioada de 
convalescenţă postoperatorie sau post-
traumatică. 

Aplicaţiile recuperarii fizice în medicina 
veterinară includ:  
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• tratarea pacienţilor cu osteoartrite 
cronice;  

• îmbunătăţirea recuperării 
postoperatorie; 

• managementul conservativ la pacienţii 
cu afecţiuni ortopedice sau locomotorii;  

• tratarea pacienţilor taraţi; 
• permite abordarea pacienţilor cu 

afecţiuni oncologice care au avut 
perioade de spitalizare lungi;  

• creşterea condiţiei fizice, rezistenţei şi 
performanţelor câinilor utilitari;  

• ajută la scăderea în greutate a 
pacienţilor obezi. 

 
Obiectivele fizioterapiei sunt să 

maximizeze recuperarea după afecţiunile 
patologice şi intervenţiile chirurgicale, 
îmbunătăţind în acelaşi timp metabolismul şi 
bunăstarea pacientului.  

Aceste obiective pot fi îndeplinite prin 
îmbunătăţirea funcţiei de mişcare, diminuarea 
durerii, asigurând recuperarea mai completă a 
țesuturilor neurologice și musculo-scheletale 
traumatizate și inflamate, prevenind atrofia 
zonelor musculare afectate, îmbunătățirea 
funcţiei membrelor paralizate; prevenind 
contractura şi fibroza ţesuturilor, oferind 
rezultate fiziologice pozitive pentru pacienţi şi 
proprietari.  

Protocoalele fizioterapiei includ folosirea 
unei multitudini de proceduri terapeutice şi 
trebuie personalizată pentru fiecare pacient şi 
client (2). 
 
Crioterapia şi hipotermia terapeutică 

 
Sunt proceduri care implică folosirea 

agentului termic rece. Gheaţa este agentul 
termic folosit pentru tratarea traumatismelor 
acute ale ţesuturilor pentru că diminuează 
procesele inflamatorii şi îmbunătăţeşte 
analgezia.  

Scăzând temperatura pielii şi a ţesuturilor 
subiacente se produce vasoconstricţia, 
reducerea vascularizaţiei şi diminuarea vitezei 
de transmitere a influxului nervos.  

Crioterapia este folosită de obicei pentru 
tratarea inflamaţiei postoperatorie, a 
traumatismelor osteoarticulare, a spasmelor 

musculareşi pentru diminuarea inflamaţiei 
secundare produse de exerciţiile terapeutice. 
Induce o schimbare de temperatură în 
țesuturile afectate între 1 și 4 °C intramuscular 
și 12-13 °C la suprafața pielii deoarece căldura 
este îndepărtată din corp.  

În mod normal, revenirea la temperatura 
iniţială are loc în 15 până la 30 de minute, 
permiţând o perioadă semnificativă de 
analgezie şi reducerea inflamaţiei sau a 
edemului.  

Pot fi folosite pentru hipotermia 
terapeutică: pachete de gheaţă, masaj cu 
gheaţă, aplicarea apei reci peste ţesutul 
afectat, imersarea cu apa rece sau comprese 
reci. Se aplică un prosop deasupra zonei 
pentru a proteja pielea. Se aplică un pachet de 
gheaţă, compresă rece sau un prosop 
congelat pe zona afectată.  

Dacă este posibil, pachetul de gheaţă se 
poate fixa pe zona afectată, pentru a 
compresa uşor şi a proteja ţesuturile din jur. 

Frecvenţa aplicaţiilor la câinii de talie 
medie / mare este de 15-20 minute, cu 
repetare la 4 ore.  

Durata aplicaţiilor este de cel puţin 72 h 
postoperator sau posttraumatic pentru a 
permite ameliorarea inflamaţiei acute. 

Hipotermia terapeutică este relativ sigură 
dar nu trebuie folosită la pacienţi cu 
sensibilitate crescută la rece.  

Pacienţii trebuie atent monitorizati şi 
terapia întreruptă dacă apare disconfortul. 
Pielea trebuie supravegheată pentru 
prevenirea degerăturilor; decolorarea pielii 
poate indica afectarea ţesuturilor (3). 
 
Hipertermia terapeutică  

 
Se foloseşte în cazul tratamentului 

afecţiunilor cronice dar nu trebuie întrebuinţată 
în cazul ţesuturilor cu inflamaţie activă.  

Fiziologic, aplicarea căldurii determină 
vasodilataţie, creşte transmiterea influxului 
nervos, relaxează musculatura, creşte 
activitatea enzimatică şi metabolismul.  

Mai întâi se aplică un strat termoizolant 
pentru a proteja pielea din zona afectată.  
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Frecvenţa aplicaţiilor la câinii de talie 
medie / mare este de 15-20 minute, cu 
repetare la 4 ore.  

Hipertermia terapeutică nu se utilizează 
pe zonele cu inflamaţie acută pentru că se pot 
accentua hemoragiile şi edemul.  

Alte contraindicaţii sunt: folosirea la 
pacienţii cu sensibilitate abolită, termoreglare 
deficitară sau tulburări de coagulare.  

Căldura nu trebuie aplicată pe uterul 
gestant, pe formaţiunile maligne sau pe focare 
de infecţie (3). 

 
Terapia cu ultrasunete 

 
Unităţile pentru terapia cu ultrasunete 

sunt concepute să emită ultrasunete în 
ţesuturi, asigurând efectul termic al încălzirii 
locale în ţesuturile profunde.  

Căldura emisă de ultrasunete este 
utilizată pentru tratarea tendinitelor cornice, 
diminuarea anchilozei consecutive contracturii 
ţesuturilor, miozite, tendinite bicipitale, spasm 
muscular. Ultrasunetele îmbunătăţesc fluxul 
sanguin pentru a ajuta vindecarea, cresc 
temperatura ţesuturilor pentru a reduce 
durerea, cresc elasticitatea ţesuturilor. Unităţile 
pot fi folosite la intensitate scazută, continuă 
sau pulsatile pentru a grăbi vindecarea în 
plăgile acute sau cronice. Durata obisnuită a 
unui tratament este de aproximativ 5 minute 
pentru o zonă. Este de preferat ca zona să fie 
tunsă apoi se aplică un gel special pentru 
ultrasonografie.  

Pentru afecţiunile profunde se foloseşte 
frecvenţa 1 MHz, care încălzeşte ţesuturile la o 
adâncime de 2-5 cm. Pentru leziunile 
superficiale se foloseşte frecvenţa 3 MHz.  

Sonda se deplasează pe zona tratată cu o 
viteză de maxim 4cm/s şi trebuie mişcată în 
permanenţă pentru a preveni supraîncălzirea 
şi lezionarea ţesuturilor.  

Terapia cu ultrasunete este contraindicată 
în cazul tumorilor, a ţesuturilor cu inflamaţii 
acute şi infecţii sau a zonelor foarte dureroase 
(3). 

 
Masajul 
 
Reprezintă manipularea cu blandeţe a 

musculaturii şi ţesuturilor moi.  

Este eficient în antrenarea lichidului 
limfatic şi antrenarea fluidelor de la nivelul 
extremităţilor către zona centrală la pacienţii 
cu edeme periferice.  

Se consideră că masajul are capacitatea 
de a înlocui fluidele din ţesuturile afectate cu 
sânge proaspat bogat în nutrienţi.  

În timpul masajului suprafeţele culisează 
una deasupra celeilalte şi ajută la prevenirea 
apariţiei cicatricelor vicioase, a contracturii 
tendinoase sau musculare.  

Spasmele musculare şi durerea asociată 
pot fi remediate prin masaj.  

Poate fi folosit postoperator pentru 
menţinerea mobilităţii pacienţilor sau pentru a 
încuraja exerciţiile la pacienţii cu afecţiuni 
cronice precum osteoartritele; şi ca 
antrenament pentru îmbunătăţirea 
performanţelor competitive ale câinilor. 

Masajul se începe cu o mângâiere uşoară 
sau manipularea membrelor afectate folosind 
o presiune moderată.  

Acest lucru relaxează câinele şi permite 
terapeutului să aprecieze ţesutul prin 
observarea tonusului muscular, a prezenţei 
deformărilor sau a formaţiunilor şi a 
diferenţelor de temperatură. 

Se începe din porţiunea distală a zonei 
afectate şi se continuă proximal, manipulând 
uşor şi aplicând presiune asupra ţesuturilor şi 
musculaturii.  

Se creşte intensitatea şi durata masajului 
pe masură ce pacientul se acomodează cu 
tehnica.  

Durata iniţială a masajului este de 
aproximativ 5 minute şi se poate ajunge până 
la 15-30 minute (2, 5). 

 
Stimularea electrică neuromusculară 
 

Reprezintă aplicarea unui curent electric 
asupra ţesuturilor pentru a grăbi vindecarea.  

Dispozitivele sunt, în general, 
stimulatoare de curent pulsatile, care pot 
utiliza fie curent alternativ, fie continuu. 

Stimularea electrică neuromusculară se 
foloseşte în special pentru recuperarea 
pacienţilor cu afecţiuni ortopedice şi 
neurologice.  
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Efectele acestei terapii sunt: creşterea 
elasticităţii musculare şi mărirea tonusului 
muscular; reducerea edemelor şi 
îmbunătăţirea circulaţiei; diminuarea 
spasmelor musculare şi a durerii. 
Îmbunătăţeşte forţa musculară prin creşterea 
proteinelor contractile musculare şi creşte 

rezistenţa musculară prin stimularea 
vascularităţii, a capacităţii aerobe şi a 
dimensiunii mitocondriale.  

Stimularea electrică neuromusculară 
poate fi folosită pentru a recupera mușchii 
desensibilizaţi (5, 7). 
 

 
Protocoalele de lucru 
 

Afecţiune Lugime 
de undă 

Amplitudine Durata 
pulsului 

Frecvenţa Ciclu de 
funcţionare 

Durata 
tratamentului 

Întinderi 
musculare 

Bifazic Motorie 150-250 
microsec 

30-50 pps Întrerupt 1:3 
sau 1:5 

10-20 min, x1-2/ 
zi, 3-5 zile/ săpt 

Recuperare 
musculară 

Bifazic Motorie 100-400 
microsec 

30-50 pps Întrerupt 1:1 
sau 1:2 

10-20 min, x1-2/ 
zi, 3-5 zile/ săpt 

Durere acută -- Motorie 2-50 
microsec 

50-100 pps Continuu 20-30 min 

Durere 
cronică/edem 

-- Senzitiv 
Motorie 

>150 
microsec 
100-400 

2-4 pps 
30-50 pps 

Continuu 30-45 min 

 
Exerciţiile terapeutice 

 
Sunt o metodă de a încuraja un animal 

să-şi lucreze anumite grupe musculare şi să 
execute activităţi de mişcare voluntară asupra 
articulaţiilor sau membrelor afectate. 

Aceste exerciţii pot fi efectuate de către 
terapeut sau proprietar.  

Obiectivele exerciţiilor sunt numeroase: 
dezvoltarea musculaturii, folosirea membrelor, 
creşterea abilităţii funcţionale, scade riscul 
accidentărilor, stimulează activitatea cardiacă, 
induce o stare de bine atât animalului cât şi 
aparţinătorului.  

Conceptele care stau la baza terapiei de 
succes includ varietatea exerciţiilor, scoaterea 
din rutină a animalului, exerciţiile de 
individualizare potrivite pacientului, permiţând 
progresul şi creşterea activităţii şi, cel mai 
important, folosirea imaginaţiei pentru a face 
exerciţii distractive pentru proprietar şi pentru 
animalele de companie (4). 

Exerciţiile terapeutice depind de stadiul 
afecţiunii şi de rezistenţa animalului. Este 
important să se stabilească obiective realiste 
pentru fiecare pacient.  

Planificarea exerciţiilor trebuie să fie 
focusată pe progresul animalului. Intensitatea 
poate fi crescută prin mărirea numărului de 
şedinţe, a numărului de repetări pe şedinţă 
sau creşterea vitezei.  

Cu toate că majoritatea procedeelor 
necesită un echipament minim, există 
numeroase aparate care pot fi folosite: 
greutăţi, mingi, benzi de alergare, benzi 
elastice, jaloane, etc. 

Cheia succesului o reprezintă controlul 
situaţiei. Animalul trebuie securizat cu o lesă 
foarte scurtă, în poziţia şezut, atent la 
manipulator. Atelele sau pansamentele trebuie 
folosite la toţi pacienţii cu patologii osoase în 
curs de vindecare.  

Eventualele complicaţii trebuie atent 
evaluate înainte de demararea procedurilor. 
Dacă proprietarul nu poate controla animalul 
iar exerciţiile nu se pot efectua în mod sigur, 
se preferă varianta repaosului în cuşcă. 

Exerciţiile pe loc se recomandă animalelor 
cu dezechilibru şi tarate. 

Animalul se sprijină în poziţia fiziologică 
prin susţinerea de abdomen sau pelvis cu o 
faşă sau scaun cu rotile.  

Se asistă animalul să îşi păstreze poziţia 
pentru intervale de timp crescânde. Se ajută 
animalul să coboare sau să se ridice în poziţia 
patrupodală.  

Se încurajează pacientul să îşi menţină 
echilibrul şi greutatea cât mai mult timp.  

Trebuie să se asigure un interval suficient 
de odihnă între exerciţii. Pe masură ce 
animalul evoluează se reduce ajutorul acordat 
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şi se măresc intervalele de timp pentru 
exerciţii. 

Exerciţiile de echilibru sunt folosite pentru 
a încuraja folosirea membrelor, dezvoltarea 
musculaturii, creşterea propriocepţiei.  

Aceste exerciţii ajută animalul să capete 
încredere şi să perceapă că folosirea 
membrelor nu mai este dureroasă.  

Terapia poate începe la 24 ore după 
intervenţia chirurgicală.  

Şedinţele încep cu 1-2 minute de două ori 
pe zi şi cresc până la maxim 5-8 minute de 
două ori pe zi (7, 8). 

 
Concluzii 

 
Pentru a dezvolta un plan de reabilitare, 

mai întâi se realizează o evaluare amănunţită 
a pacientului şi se efectuează o posibilă listă 
de probleme.  

Pe baza acestei liste, se selectează 
procedurile cele mai eficiente care să 
determine pacientul să accepte terapia.  

După selectarea exerciţiilor adecvate, se 
poate elabora un chestionar detaliat şi planul 
procedurilor. Indicațiile care justifică stabilirea 
unui program de recuperare sunt numeroase 
dar nu toate tehnicile pot fi aplicate pacientului.  

Din acest punct de vedere medicul 
veterinar este singurul care poate stabili un 
program de recuperare fizică, doar dupa o 
examinare completă.  

Recuperarea medicală ajută la 
menținerea sănătății generale a pacientului și 
la îmbunătățirea nivelului de bunăstare. 
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Rezumat 

 
Cercetările din prezentul studiu fac parte dintr-o arie mai largă de determinări experimentale pe modele 
de nocicepție la animalele de laborator. Acestea au drept scop determinarea valorii DE50 (doza eficace 
50) în condițiile antinocicepției inflamatorii (stimul chimic) și non-inflamatorii (stimul termic) a unor 
modulatori ai sistemului renină-angiotensină: captopril, ramipril, candesartan. Determinările 
experimentale s-au efectuat în acord cu reglementările de bioetică referitoare la animalele de laborator. 
Studiul s-a realizat pe șoareci Swiss cu greutatea 20-30g menținuți în condiții de temperatură constantă 
(21°C ± 2°C) şi un ciclu de lumină/întuneric de 12 ore (7.00AM / 7.00PM).  Substanțele de cercetat sunt 
administrate sub formă de suspensii în CMC-Na 0.1% în secvențe de doze administrate în progresie 
geometrică. Modelele de nocicepție utilizate sunt: testul răspunsului constrictiv abdominal, testul plăcii 
încălzite, testul la formalină. Testul răspunsului constrictiv abdominal a fost evaluat ca fiind cuantal, 
testul plăcii încălzite și testul la formalină au fost interpretate ca fiind gradate. Se analizează dreapta de 
regresie, coeficientul de corelație și intervalul de încredere pentru fiecare compus și model studiat. 
Valorile DE50 obținute se compară între ele pentru a evalua potența compușilor caracteristică fiecărui 
model de nocicepție. Datele obținute sunt utilizate pentru realizarea unor combinații antinociceptive în 
proporție fixă. 

 
Abstract 

 
Research done in the present study belongs to a wider area of experimental determinations on 

nociception models, when using laboratory animals. Their aim is to determine the DE50 value (Efficient 
dose 50) in conditions of inflammatory (chemical stimulus) and non-inflammatory (thermic stimulus) 
antinociception of some renin-angiotensin system modulators: captopril, ramipril, candesartan. The 
experimental determinations were realized accordingly to bioethical reglementations regarding 
laboratory animals. The study has used Swiss mice, weighing between 20-30g, being held in constant 
temperature (21°C ± 2°C) and a dark/light cycle of 12 hours (7.00AM / 7.00PM). The researched 
substances are administered as CMC-Na 0.1% suspensions in geometrical progression doses. The 
following nociception models have been used: abdominal constrictive response test, hot plate test, 
formaline test. The abdominal constrictive response test has been evaluated as cuantal, the hot plate test 
and the formaline test have been interpreted as gradual. The regression line, the correlation coefficient 
and the interval of trust for each substance and studied model have been analyzed. The obtained DE50 
values are compared to each other to evaluate the potency of  the substances for each nociception 
model. The obtained data is used for realizing fixed-ratio antinociceptive combinations. 

 
Introducere 
 

Inhibitorii enzimei de conversie ai 
angiotensinei și blocanții receptorilor 
angiotensinici AT1 reprezintă o medicație 
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frecvent utilizată în hipertensiunea arterială, în 
tratament cronic.  

Deoarece sistemul renină-angiotensină 
este unul dintre sistemele cu implicații 
fiziologice și fiziopatologice importante, 
influențarea acestuia prin agenți farmacologici 
poate antrena efecte comportamentale.  

Testarea nociceptivă s-a efectuat în 
secvențe de doze care nu influențează 
tensiunea arterială normală. 

Deși terapia analgezică se bazează 
predominant pe două grupe mari de 
analgezice (opioide și non-opioide) prescrise 
pe scară largă, acestea nu acoperă toate 
sindroamele dureroase.  

În ultima vreme, cercetătorii și-au orientat 
atenția către o serie de compuși care, deși nu 
sunt analgezice pure, pot îmbunătăți analgezia 
prin asociere cu analgezicele clasice, cu 
avantajul că se pot utiliza doze reduse din 
fiecare medicament.  

Astfel de medicamente fac parte din mai 
multe grupe terapeutice care influențează 
sistemul nervos central sau periferic și poartă 
denumirea de co-analgezice și para-
analgezice.  

Generic, acestea se mai numesc 
adjuvante. În grupa adjuvantelor, sunt incluse 
medicamente antidepresive, unele relaxante 
ale musculaturii, o serie de anxiolitice, 
anticonvulsivante, etc. În acest studiu ne 
propunem determinarea valorii DE50, în ceea 
ce privește acțiunea antinociceptivă, a unor 
substanțe  care influențează șistemul renină-
angiotensină în scopul asocierii acestora în 
combinații medicamentoase în proporție fixă. 

 
Material și Metodă 

 
Protocolul experimental implică utilizarea 

de șoareci albi Swiss, masculi, adulți cu 
greutatea 20-25g, 25-30g şi 20-30g, repartizați 
prin randomizare în loturile de studiu. 

Animalele au fost achiziționate de la 
Institutul Cantacuzino București transportul 
fiind efectuat în acord cu legislația în vigoare. 
Condițiile de habitat (tranzit, staționare) au fost 
asigurate conform cerințelor protocoalelor 
specifice fiecărui test, în Laboratorul de 
Farmacodinamie Experimentală în cadrul 

disciplinei de Farmacodinamie și Farmacie 
clinică.  

Animalele au fost plasate în cuști speciale 
cu dimensiuni adecvate prevăzute cu adăpător 
și suport pentru hrană ce permit asigurarea 
apei și hranei ad libitum.  

În incintă s-a asigurat o temperatură 
constantă (21°C ±2°C) şi un ciclu de 
lumină/întuneric de 12 ore (7.00AM / 7.00PM). 
Animalele de experiență au fost grupate în 
loturi de 6-15 animale/lot. 

Deoarece durerea implică reacții 
comportamentale, în perioada de aclimatizare 
s-a observat comportamentul animalelor de 
experiență, timp de 15 zile înainte de 
experiment. Acesta a presupus observarea 
apetitului, consumul de apă, tranzit digestiv, 
semne neurologice, etc. 

 

Substanțe utilizate:  
- Captopril, Ramipril, Candesartan 

(substanțe care influențează sistemul renină-
anigiotensină. 

- Agenți inflamageni / nociceptivi: Soluție 
Formaldehidă, suspensie Zymosan A. 

 
Stimulul nociceptiv:  
Agenții inflamageni/nociceptivi s-au 

administrat pe cale i.p. (intraperitoneal) sau 
s.c. (subcutanat) în regiunea plantară.  

Stimulul termic a fost aplicat folosind 
aparatul Hot Plate UGO BASILE model 7280.  

Administrarea pe cale subcutanată în 
regiunea plantară pentru agenții iritanți, 
inflamageni s-a realizat cu seringi de unică 
utilizare cu diviziuni şi ace adecvate. Pentru 
aceste substanțe se utilizează ca vehicul serul 
fiziologic. 

Testările din prezentul studiu s-au realizat 
respectând reglementările bioetice 
internaționale, reglementările interne USAMV 
şi reglementările prevăzute de International 

Association for the Study of Pain, referitoare la 
protocoalele experimentale ce implică animale 
de laborator pentru studiul durerii 
(Zimmermann, 1986). 

 
Metode de testare nociceptivă 
Bateria de teste cuprinde: testul cu 

formalină, testul răspunsului constrictiv 
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abdominal, testul plăcii încălzite. Motivația 
alegerii acestor teste a fost aceea de verifica 
acțiunea antinociceptivă, în condiții inflamatorii 
şi non-inflamatorii a unor substanțelor de 
cercetat a căror acțiune principală nu este cea 
analgezică. 

 

Testul răspunsului constrictiv abdominal 

Testul utilizează metoda lui Siegmund și 
col. 1957, tehnica lui Koster și col. 1959 
modificată (Domer, 1971; Tallarida et al., 
2003; Turner and Hebborn, 1965). Metoda 
constă în injectarea pe cale intraperitoneală la 
șoarece, sau șobolan a unei soluții iritante 
(acid acetic) sau a unei suspensii (Zymosan 
A), sau alți compuși care pot să producă un 
răspuns caracteristic denumit răspuns 
constrictiv abdominal. 

Ribeiro și colaboratorii au pus în evidență 
faptul că la șoarece, răspunsul constrictiv 
abdominal indus cu Zymosan este mediat prin 
TNF-alfa, interleukină 1-beta și interleukină 8 
(Cunha et al., 1999; Pettipher et al., 1997). 

În studiul de față, numărul de răspunsuri 
constrictive abdominale se înregistrează timp 
de 12 minute după administrarea unei 
suspensii de Zymosan A 40 mg/kg corp. 
Interpretarea răspunsului este de tip cuantal, 
caracterizată prin prezența, sau absența 
răspunsului constrictiv (Bild et al., 2009). 

Se consideră efect inhibitor al 
substanțelor de studiat procentul de inhibiție 
obținut prin absența răspunsului din numărul 
total de animale luate în studiu. 

 
% (antinocicepţie) inhibiţie = ��.����������	��


��.���� ��
���
× 100 

 
Testul plăcii încălzite 

În studiul de față, s-a utilizat metoda lui 
Woolfe și Mcdonald 1944, modificată de Eddy 
și Laborit 1953 (Le Bars et al., 2001).  

Se lucrează la temperatura de 52.5 +/- 0.1 
°C și 55.00 +/- 0.1°C.  

Se măsoară perioada de latență a reacției 
de durere cut-off de 30 secunde.  

Răspunsul constă în lingerea, scuturarea 
labei posterioare, tendința de a sări pentru a 
părăsi incinta. Animalele se supun unui test 
preliminar înainte de a fi tratate cu substanța 
de cercetat.  

După tratament, animalele se supun 
stimulului termic la 30, 60, 90, 120 minute.  

Modelul experimental se interpretează ca 
fiind de tip gradat. Pentru acest test, 
exprimarea datelor se efectuează ca procentaj 
raportat la efectul maxim posibil pentru a 
micșora incidența unor erori ce pot să apară 
datorită variabilității interindividuale. 

 

% (antinocicepţie) inhibiţie = 
�����

�����

× 100 

Unde: 
T0 - latența răspunsului măsurată înaintea administrării 
substanței de studiat,  
Tx – latența la intervale de timp diferite în urma administrării 
substanței de testat,  
Tm – timpul de cut off 

 
Testul la formalină la șoarece 

Testul permite evaluarea acțiunii 
analgezice în condiții inflamatorii şi constă în 
administrarea agentului nociceptiv, o soluție de 
formaldehidă în concentrație 1-5%.  

Se notează perioada de latență a reacției 
la durere timp de 5 minute de la injectarea 
soluției de formaldehidă şi timp de 10 minute 
după 20 minute de la administrarea soluției de 
formaldehidă (Hunskaar et al., 1985; Rosland 
et al., 1990).  

Răspunsul este bifazic, prima fază 
caracterizând predominant nocicepţia, cea de 
a doua inflamația. Nocicepţia se datorează 
probabil efectului direct al formaldehidei 
asupra receptorilor senzoriali deoarece 
formaldehida se cuplează la grupările amino 
libere și poate modifica, altera proteinele.  

Faza inflamatorie este produsă datorită 
eliberării de mediatori proinflamatori de tip 
histamină, bradikinină, serotonină, 
prostaglandine din celulele lezate (Muir and 
Anderson, 1976).  

Examinarea histologică oferă aspectul 
unei reacţii inflamatorii acute care începe la 
aproximativ o oră după injecție şi poate dura 
până la 480 ore (Rosland et al., 1990).  

Evaluarea analgeziei se face printr-un test 
motor comportamental (lingerea-mușcarea 
labei) care nu este afectat de o eventuală 
blocare a căilor de propagare a senzației 
dureroase. Răspunsul specific (lingerea-
mușcarea labei) este ușor de observat şi de 
cuantificat mai ales la șoareci (Hunskaar et al., 
1985).  
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Testul la formalină folose
nociceptiv de lungă durată ceea ce este mai 
asemănător cu durerea clinică 
Dennis, 1977). 

Testul la formalină presupune 
administrarea intraplantară a unei solu
formaldehidă și înregistrarea răspunsului timp 
de 5 minute din momentul administrării 
agentului iritant și respectiv 10 minute 
începând din minutul 20 după administrarea 
agentului iritant.  

Având la bază cele două posibilită
evaluare, în studiul de față, testul la formalină 
a reprezentat un test de screening. Se 
consideră efect antinociceptiv raportarea 
procentuală față de animalul martor. 

 

% inhibiţie (antinocicepţie) = 
 

Unde: 
M - valoarea gradului de inhibiţie a lotului martor, 
T - valoarea gradului de inhibiţie a lotului tratat
Pentru evaluarea acțiunii analgezice, având la bază 
diversitatea mediației hipernociceptive și a structurilor 
nervoase implicate, pentru fiecare model în parte se va stabili 
doza eficace 50 (DE50) pentru fiecare substan
la bază analiza unei drepte de regresie care poate demonstra 
valoarea DE50.  

 
Rezultate și Discuții

 

Valori DE50 ale substan

Denumire lot 
Formalina 5 %

Timp de evaluare 5 minute

ramipril 
DE50 = 0.449 +/

Y = 62.616 + 36.282*X, R = 0.936
True Confidence Limits (0.022, 0.892)

captopril 
DE50 = 1.040 +/

Y = 49.477 + 30.955*X, R = 0.944
True Confidence Limits (1091.2, 2.390)

candesartan 
DE50 = 0.318 +/

Y = 71.634 + 43.494*X, R = 0.969,
True Confidence Limits (0.017, 0.588)

 

 
Fig.1. - Analiza dreptei de regresie a ramiprilului 

pentru testul la formalină faza I
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Testul la formalină folosește un stimul 
nociceptiv de lungă durată ceea ce este mai 
asemănător cu durerea clinică (Dubuisson and 

rmalină presupune 
administrarea intraplantară a unei soluții de 

și înregistrarea răspunsului timp 
de 5 minute din momentul administrării 

și respectiv 10 minute 
începând din minutul 20 după administrarea 

ând la bază cele două posibilități de 
ță, testul la formalină 

a reprezentat un test de screening. Se 
consideră efect antinociceptiv raportarea 

ță de animalul martor.  

= ���

�
× 100 

valoarea gradului de inhibiţie a lotului martor,  
valoarea gradului de inhibiţie a lotului tratat 

țiunii analgezice, având la bază 
ției hipernociceptive și a structurilor 

model în parte se va stabili 
) pentru fiecare substanță. Aceasta are 

la bază analiza unei drepte de regresie care poate demonstra 

și Discuții 

Testul la Formalină 

Grupe de câte 6 animale
20-25 g au fost tratate cu substan
cercetat în secvențe de doze în progresie 
geometrică rația 2 după cum urmează:

- Ramipril 0.250-2 mg/kg
în suspensie de CMC-Na 0.1%

- Captopril 0.780-6.250 mg/kg
orală în suspensie de CMC

- Candesartan 0.250
cale orală în suspensie de CMC

La 60 minute de la ultima aplicare 
animalele au fost tratate pe cale s.c. în 
regiunea plantară astfel: laba dreaptă cu 20 µL 
soluție salină de formaldehidă de concentrație 
5%, 20 µl laba stângă cu ser fiziologic. 

Durata experimentului este de 30 minute. 
Pe parcursul acesteia s
comportamentul animalelor timp de 5 minute 
(din momentul administrării agentului 
nociceptiv) şi 10 minute  (din minutul 20 al 
administrării agentului nociceptiv) 
et al., 1990).  

În urma efectuării analizei de regresie 
(Fig. 1-4) s-au obținut următoarele date 
(tabelul 1): 

ale substanțelor luate în studiu pentru testul la formalină
 

Formalina 5 % 
Timp de evaluare 5 minute 

Formalina 5%
Timp de evaluare 10 minute din minutul 20

Valoare DE50 mg/kg 
= 0.449 +/- 0.079 

Y = 62.616 + 36.282*X, R = 0.936 
True Confidence Limits (0.022, 0.892) 

na 

= 1.040 +/- 0.279 
Y = 49.477 + 30.955*X, R = 0.944 

True Confidence Limits (1091.2, 2.390) 

DE50 = 0.841 +/
Y = 53.838 + 51.104*X, R = 0.936

True Confidence Limits, (1339.7, 2.047)
= 0.318 +/- 0.063 

Y = 71.634 + 43.494*X, R = 0.969, 
True Confidence Limits (0.017, 0.588) 

na* 

*na (not available, nedisponibil) 

 
Analiza dreptei de regresie a ramiprilului 
pentru testul la formalină faza I 

 

 
Fig. 2. - Analiza dreptei de regresie a captoprilului 

pentru testul la formalină faza I
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Grupe de câte 6 animale / lot cu greutatea 
25 g au fost tratate cu substanțele de 

țe de doze în progresie 
ția 2 după cum urmează: 

2 mg/kgc pe cale orală 
Na 0.1% 

6.250 mg/kgc pe cale 
orală în suspensie de CMC-Na 0.1% 

andesartan 0.250-2.00 mg/kgc pe 
cale orală în suspensie de CMC-Na 0.1% 

La 60 minute de la ultima aplicare 
animalele au fost tratate pe cale s.c. în 
regiunea plantară astfel: laba dreaptă cu 20 µL 

ție salină de formaldehidă de concentrație 
a stângă cu ser fiziologic.  

Durata experimentului este de 30 minute. 
Pe parcursul acesteia s-a înregistrat 

ul animalelor timp de 5 minute 
(din momentul administrării agentului 
nociceptiv) şi 10 minute  (din minutul 20 al 

i nociceptiv) (Hiramatsu 

În urma efectuării analizei de regresie 
ținut următoarele date 

Tabelul 1. 
țelor luate în studiu pentru testul la formalină 

Formalina 5% 
Timp de evaluare 10 minute din minutul 20 

DE50 = 0.841 +/- 0.277 
Y = 53.838 + 51.104*X, R = 0.936 

True Confidence Limits, (1339.7, 2.047) 

 
Analiza dreptei de regresie a captoprilului 
pentru testul la formalină faza I 
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Fig. 3. - Analiza dreptei de regresie a captoprilului 

pentru testul la formalină 
 

 

Fig.4. - Analiza dreptei de regresie a candesartanului 
pentru testul la formalină faza I

 
Toate substanțele și-

acțiunea predominant pe faza I, demonstrând 
un comportament antinociceptiv similar 
analgezicelor non-opioide. Captopril
altă parte a demonstrat ac
antinociceptivă pentru ambele faze ale testului 
la formalină, demonstrând comportamente atât 
de tip analgezic non-opioid cât 
comportament de tip antinocicepţie în condi
inflamatorii (Tabelul I). 

 

Testul răspunsului constrictiv abdominal

Grupe de câte 6 animale/lot cu greutatea 
20-30 g au fost tratate cu substan
cercetat în secvențe de doze în progresie 
geometrică rația 2 după cum urmează:

- Ramipril 0.500-4.00 mg/kg
orală în suspensie de CMC-Na 

- Captopril 3.25-25 mg/kg
în suspensie de CMC-Na 0.1%

- Candesartan 0.250-2.00 mg/kg
cale orală în suspensie de CMC

- Doxepină 2.5-20.00 mg/kg
orală în suspensie de CMC-Na 0.1%

La 60 minute de la tratament s
administrat i.p. o suspensie de Zymosan A, 40 
mg/kg corp.  

Durata experimentului este de 12 minute. 
Pe parcursul acesteia s

comportamentul animalelor caracterizat prin 
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Analiza dreptei de regresie a captoprilului 
pentru testul la formalină faza II 

 
Analiza dreptei de regresie a candesartanului 

pentru testul la formalină faza I 

-au manifestat 
țiunea predominant pe faza I, demonstrând 

un comportament antinociceptiv similar 
opioide. Captoprilul, pe de 

altă parte a demonstrat acțiunea 
antinociceptivă pentru ambele faze ale testului 
la formalină, demonstrând comportamente atât 

opioid cât și 
comportament de tip antinocicepţie în condiții 

unsului constrictiv abdominal 

Grupe de câte 6 animale/lot cu greutatea 
30 g au fost tratate cu substanțele de 

țe de doze în progresie 
ția 2 după cum urmează: 

4.00 mg/kgc pe cale 
Na 0.1% 

25 mg/kgc pe cale orală 
Na 0.1% 

2.00 mg/kgc pe 
cale orală în suspensie de CMC-Na 0.1% 

20.00 mg/kgc pe cale 
Na 0.1% 

La 60 minute de la tratament s-a 
i.p. o suspensie de Zymosan A, 40 

Durata experimentului este de 12 minute.  
Pe parcursul acesteia s-a înregistrat 

comportamentul animalelor caracterizat prin 

prezența sau absența răspunsului constrictiv 
abdominal.  

În urma efectuării analizei
(Fig. 5-7) s-au obținut următoarele date 
(Tabelul 2): 

Valori DE50 ale substan
pentru testul răspunsului constructiv abdominal 

indus prin Zymosan A
 

Denumire 
lot 

Zymosan A 40mg/kg corp
(Timp de evaluare 12 minute

Valoare DE

ramipril DE50 = 
Y = 4.228 + 2.285*X, 

captopril DE50 = 
Y = 3.774 + 1.547*X, 

candesartan DE50 = 
Y = 4.626 + 2.729*X, 

 

 
Fig. 5. - Analiza dreptei de reg

pentru testul răspunsului constrictiv abdominal
 

 
Fig. 6. - Analiza dreptei de regresie a captoprilului 

pentru testul răspunsului constrictiv abdominal
 

 
Fig. 7. - Analiza dreptei de regresie a captoprilului 

pentru testul răspunsului constrictiv abdominal
 
Toate substanțele luate în studiu și

demonstrat acțiunea antinociceptivă pentru 
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ța sau absența răspunsului constrictiv 

În urma efectuării analizei de regresie 
ținut următoarele date 

Tabelul 2 
 

Valori DE50 ale substanțelor luate în studiu 
pentru testul răspunsului constructiv abdominal 

indus prin Zymosan A 

Zymosan A 40mg/kg corp 
(Timp de evaluare 12 minute) 

Valoare DE50 mg/kg 
= 2.177 +/- 0.679 

4.228 + 2.285*X, R = 0.921 
= 6.208 +/- 2.282 

3.774 + 1.547*X, R = 0.999 
= 1.371 +/- 0.407 

4.626 + 2.729*X, R = 0.976 

 

Analiza dreptei de regresie a ramiprilului 
pentru testul răspunsului constrictiv abdominal 

 
Analiza dreptei de regresie a captoprilului 

pentru testul răspunsului constrictiv abdominal 

 

Analiza dreptei de regresie a captoprilului 
ui constrictiv abdominal 

țele luate în studiu și-au 
țiunea antinociceptivă pentru 
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testul răspunsului constrictiv abdominal indus 
prin Zymosan A. 

 

Testul plăcii încălzite 

Pentru acest test s-au constituit prin 
randomizare  loturi de câte 10 animale
șoareci albi masculi Swiss, cu greutăţi 20
ale căror condiţii de habitat au fost descrise la 
capitolul material şi metodă. 

Animalele luate în studiu au fost testate 
iniţial pentru a verifica pragul de percepţie a 
durerii.  

Grupe de câte 8-10 animale
greutatea 20-30g au fost tratate cu substan
de cercetat în secvențe de doze în progresie 
geometrică rația 2 după cum urmează:

- Ramipril 0.250-2.00 mg/kg
orală în suspensie de CMC-Na 0.1%

Valori DE50 ale substan
 

Denumire lot 

ramipril 
Y = 

captopril 
Y = 

candesartan 
Y = 

 

 
Fig. 8. - Analiza dreptei de regresie a ramiprilului 

pentru testul plăcii încălzite
 

 
Fig. 9. - Analiza dreptei de regresie a captoprilului 

pentru testul plăcii încălzite
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testul răspunsului constrictiv abdominal indus 

au constituit prin 
de câte 10 animale / lot 

asculi Swiss, cu greutăţi 20-30g 
ale căror condiţii de habitat au fost descrise la 

Animalele luate în studiu au fost testate 
iniţial pentru a verifica pragul de percepţie a 

10 animale / lot cu 
30g au fost tratate cu substanțele 

țe de doze în progresie 
ția 2 după cum urmează: 

2.00 mg/kgc pe cale 
Na 0.1% 

- Captopril 3.125-12.5 mg/k
orală în suspensie de CMC

- Candesartan 0.50-2.00 mg/kg
orală în suspensie de CMC

Animalele au fost testate pe parcursul a 
120 minute conform următorului protocol: 30, 
60 și 90 la temperatura de 52.5 ± 0.2

S-a notat latenţa la durere pe o perioadă 
de 30 s (cut off), fiecare animal fiind propriul 
său martor.  

Antinocicepția a fost calculată conform 
descrierii de la secțiunea material şi metodă, 
efectul antinociceptiv exprimându
procentual (EMP %). 

În urma efectuării analizei de regresie 
(Fig. 8-10) s-au obținut următoarele date 
(Tabelul 3): 

Valori DE50 ale substanțelor luate în studiu pentru testul plăcii încălzite 

Testul plăcii încălzite (temperatura de lucru 52.5°C)
Valoare DE50 mg/kg 

DE50 = 0.666 +/- 0.156  (timp de determinare 90 minute)
Y = 56.579 + 37.315*X , R = 0.919, True Confidence Limits (2.573, 0.231)

DE50 =  6.907 +/- 0.804 (timp de determinare 60 minute)
Y = -1.578 + 61.456*X., R = 0.980, True Confidence Limits (11.327, 3.329)

DE50 =  1.074 +/- 0.233 (timp de determinare 90 minute)
Y = 47.970 + 65.724*X, R = 0.935, True Confidence Limits  (1.777, 0.559)

 

Analiza dreptei de regresie a ramiprilului 
pentru testul plăcii încălzite 

 
Analiza dreptei de regresie a captoprilului 

pentru testul plăcii încălzite 

 

 

Fig. 10. - Analiza dreptei de regresie a 
candesartanului pentru testul plăcii încălzi
 
Pentru temperatura de 52.5°C toate 

substanțele luate în studiu au demonstrat 
acțiune antinociceptivă după cum urmează: 
ramipril la timpul de evaluare de 90 minute, 
captopril la timpul de evaluare de 60 minute 
candesartan la timpul de evaluare de 90 
minute. 

 
Concluzii

 
Din analiza datelor se constată 

următoarele: 

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

Vol. 12(2) Decembrie 2018 

12.5 mg/kgc pe cale 
orală în suspensie de CMC-Na 0.1% 

2.00 mg/kgc pe cale 
orală în suspensie de CMC-Na 0.1% 

Animalele au fost testate pe parcursul a 
120 minute conform următorului protocol: 30, 

și 90 la temperatura de 52.5 ± 0.2 °C. 
tenţa la durere pe o perioadă 

de 30 s (cut off), fiecare animal fiind propriul 

ția a fost calculată conform 
țiunea material şi metodă, 

efectul antinociceptiv exprimându-se 

nalizei de regresie 
ținut următoarele date 

Tabelul 3. 
 

țelor luate în studiu pentru testul plăcii încălzite  

Testul plăcii încălzite (temperatura de lucru 52.5°C) 

(timp de determinare 90 minute) 
True Confidence Limits (2.573, 0.231) 

(timp de determinare 60 minute) 
imits (11.327, 3.329) 

(timp de determinare 90 minute) 
True Confidence Limits  (1.777, 0.559) 

 
Analiza dreptei de regresie a 

candesartanului pentru testul plăcii încălzite 

Pentru temperatura de 52.5°C toate 
țele luate în studiu au demonstrat 

țiune antinociceptivă după cum urmează: 
ramipril la timpul de evaluare de 90 minute, 
captopril la timpul de evaluare de 60 minute și 
candesartan la timpul de evaluare de 90 

Concluzii 

Din analiza datelor se constată 
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- Toate substanțele luate în studiu au 
prezentat acțiune antinociceptivă pentru 
modelele de nocicepție utilizate. 

- Pentru testul la formalină faza 1 de 
evaluare antinociceptivă potența scade 
in ordinea: candesartan, ramipril, 
captopril. 

- Pentru testul indus cu Zymosan A 
potența scade în ordinea: ramipril, 
candesartan, captopril. 

- Pentru testul plăcii încălzite potența 
scade in ordinea: ramipril, candesartan, 
captopril. 
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Algoritm de calcul al concentraţiilor predictibile (PEC) pentru evalurea riscului 
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Rezumat 
 
Analiza riscului  asupra mediului pentru produsele medicinale veterinare este o evaluare a posibilei 
evoluții , expuneri și efecte ale acestora și este structurata conform ghidurilor VICH GL6 (faza I) și GL38 
(faza II). Evaluarea riscului asupra mediului,  parte integranta din dosarele de autorizare a produselor 
medicinale veterinare, interpretată si  armonizată in conformitate cu ghidurile VICH, asigură 
predictibilitatea şi transparenţa rezultatelor obținute.Calea de distribuție si evoluția în mediu sunt factori 
importanți pentru concentrația expunerii finale. Coeficientul de risc (RQ) este definit ca raportul dintre 
concentrația predictibilă in mediu (PEC) și concentrația predictibilă fara efect (PNEC) si indică 
probabilitatea efectelor adverse care se produc. Pentru determinarea PEC-urilor sol, ape, sediment, se 
analizează expunerea la mediu pentru produs, substanțele sale active si alte ingrediente, luând in 
considerare speciile ținta, modul de administrare, și caracteristicile fizico-chimice. Calculul concentrației 
predictibile  de substantă activă din produsul medicinal in sol (PECsol) se face pe baza abordarii 
reziduului total. Calculul concentrației de substanța activă în ape freatice (PECape freatice) se face pe baza 
abordarii echilibrului de sorbție în solide, modelată prin coeficientul de distribuție apă-carbon organic 
(Koc). Concentrația predictibilă  de substanța activă in apele de suprafața (PECape de suprafața) se consideră 
1/3 din concentrația în ape freatice iar în sediment se calculeaza funcție de coeficientul de partiție 
sediment-apa (Ksed-apa) . Lucrarea prezintă un algoritm de calcul al concentraţiilor predictibile PEC 
pentru factorii de mediu: sol, ape, sediment necesar pentru evaluarea riscurilor de mediu pentru 
produsele medicinale veterinare. Pe baza acestui algoritm de calcul a fost realizat un soft-ware 
specializat interactiv care permite determinarea rapidă şi comodă a concentraţiilor predictibile PEC 
pentru factorii de mediu: sol, ape, sediment pentru produsele medicinale veterinare. Acesta se constituie 
într-un instrument deosebit de util specialiştilor pentru evaluarea riscurilor de mediu. 
 

Abstract 
 
The environmental risk analysis for veterinary medicinal products is an assessment of their possible 
evolution, exposures and effects and is structured according to the VICH GL6 (Phase I) and GL38 (Phase 
II) guides. The environmental risk assessment, an integral part of the veterinary medicinal product 
authorizations, interpreted and harmonized under the VICH guidelines, ensures the predictability and 
transparency of the results obtained. The route of distribution and the evolution in the environment are 
important factors for the concentration of the final exposure. The risk quotient (RQ) is defined as the 
ratio between the predicted environmental concentration (PEC) and the predicted no-effect concentration 
(PNEC). The risk quotients indicate the likelihood of adverse effects occurring. For the determination of 
PECs, soil, water, sediment, environmental exposure for the product, its active substances and other 
ingredients is considered, taking into account target species, mode of administration, and 
physicochemical characteristics. Calculation of the predicted active substance concentration in the soil 
(PECsol) is based on the total residue approach. The calculation of the concentration of the active 
substance in groundwater (PECgroundwater) is based on the solid sorption equilibrium approach, modeled 
by the organic water-carbon distribution coefficient (Koc). The predicted concentration of the active 
substance in surface water (PECsurface water) is considered to be 1/3 of the groundwater concentration and 
in the sediment is calculated according to the sediment-water partition coefficient (Ksed-water). The paper 
presents an algorithm for calculating predictable concentrations for environmental factors: soil, water, 
sediment required for environmental risk assessment of veterinary medicinal products. Based on this 
calculation algorithm, a specialized interactive software has been developed to allow rapid and 
convenient determination of predictable PEC concentrations for environmental factors: soil, water, 
sediment for veterinary medicinal products. It is a very useful tool for environmental risk assessment 
specialists. 
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Introducere 
 

Analiza riscului  asupra mediului pentru 
produsele medicinale veterinare este o 
evaluare a posibilei evoluții, expuneri si efecte 
ale acestora si este structurată conform 
ghidurilor VICH GL6 (faza I) si GL38 (faza II).  

Coeficientul de risc este definit ca raportul 
dintre concentrația predictibilă în mediu (PEC) 
și concentrația predictibilă fără efect (PNEC) și 
indică probabilitatea efectelor adverse care se 
produc.  

In faza I, determinarea PEC-urilor sol, 
ape, sediment, analizează potentiala extindere 
a expunerii la mediu pentru produs, 
substanțele sale active și alte ingrediente, 
luând in considerare speciile ținta, modul de 
administrare, și caracteristicile fizico-chimice. 

Calcularea PEC soil pentru animalele 
crescute intensiv este dependentă de 
cantitatea de reziduu activ conținut in dejecțiile 
care se impraștie pe pamănt.  

Conform bazei de date EUROSTAT o 
încarcatură de azot de 170 kg N/ha este în 
medie încarcatura maxima din majoritatea 
țarilor UE.   

Calcularea PEC soil pentru animalele de 
pașune este dependentă de numarul de 
animale ținute în orice loc de pe suprafața 
terenului. Acest parametru este cunoscut ca 
densitatea de stocare și este exprimat in 
animale pe hectar.  

Calea de distribuție și evoluția în mediu a 
substanțelor active din produsele medicinale 
veterinare  sunt importante pentru concentrația 
expunerii finale.  

În cazul produselor medicinale veterinare, 
căile predominante de expunere pentru mediu 
terestru și acvatic sunt prin intermediul 
excreției directe, administrarii dejectiilor ca 
fertilizant precum și scurgerilor și deversărilor 
accidentale a dejecțiilor lichide provenite de la 
fermele zootehnice.  

Calculul concentrației predictibile  de 
substanță activă din  produsul medicinal în sol 
(PECsol) se face pe baza abordării reziduului 
total, considerand că doza de substanța activă  
totală aplicată este excretată de animal fără a 

se ține seama de date referitoare la 
metabolism si excreție.  

Calculul concentrației de substanța activă 
în apele freatice (PECape freatice) se face pe 
baza abordării echilibrului de sorbție în solide, 
modelată prin coeficientul de distribuție apa-
carbon organic (Koc).  

În calculul concentrației de substanță 
activă în apele de suprafața se presupune că o 
parte a apei deversate va fi diluată cu doua 
parți de apa.  

Astfel concentrația predictibilă de 
substanța activă în apele de suprafața (PECape 

de suprafața) se consideră 1/3 din concentrația 
predictibilă  în apele freatice iar în sediment 
(PECsediment) se calculeaza funcție de 
coeficientul de partiție sediment-apa (Ksed-

apa). 
 

 
 
Sursa foto: https://www.canstockphoto.com/earth-in-
hands-grass-background-18899229.html [2]. 

 
Algoritm de calcul al concentraţiilor 
predictibile PEC pentru factorii de mediu 
 

În continuare este prezentat un algoritm 
de calcul al concentraţiilor predictibile PEC 
pentru factorii de mediu: sol, ape, sediment 
(PECsol, PEC ape freatice, PEC ape de suprafața, 
PECsediment) necesar pentru evaluarea riscurilor 
de mediu pentru produsele medicinale 
veterinare în faza I, fază în care va fi asumată 
în mod normal o eliberare de 100% a 
ingredientului activ în mediu (abordarea 
reziduului total) . 
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START 

Introducerea valorilor ratei randamentului animalelor per loc per an (P), greutăţii 
corporale a animalelor (BW), cantităţii de azot produse în dejecţii per loc per an (Ny) şi 
factorului de creştere pentru speciile şi categoriile de animale crescute intensiv (H) 

Selectarea speciilor şi categoriilor de animale crescute intensiv, în tratament 

Selectarea speciilor şi categoriilor de animale crescute pe păşuni, în tratament 

Alcătuirea matricei speciilor şi categoriilor de animale crescute intensiv, în 

Alcătuirea matricei speciilor şi categoriilor de animale crescute pe păşuni, în 

Selectarea clasei din care face parte produsul administrat speciilor şi categoriilor de animale în tratament 

Introducerea valorilor densităţii de stocare (SD) şi greutăţii corporale a animalelor (BW) 
pentru speciilor şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Stabilirea fracţiei (Fh) din turma de animale  
la care se administrează produsul 

Introducerea dozelor zilnice de ingredient activ (D) din produsul care se 
administrează la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv  

Alcătuirea matricei dozelor zilnice de ingredient activ din produsul care se administrează la 
speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Alcătuirea matricei dozelor zilnice de ingredient activ din produsul care se administrează la speciile şi 
categoriile de animale crescute pe păşuni 

Introducerea dozelor zilnice de ingredient activ din produsul care se administrează 
la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Introducerea duratei tratamentului (Ad) la speciile şi categoriile de animale 
crescute intensiv 

Alcătuirea matricei duratei tratamentului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Alcătuirea matricei duratei tratamentului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Introducerea duratei tratamentului (Ad) la speciile şi categoriile de animale 
crescute pe păşuni 

Introducerea valorilor cantităţii specifice de azot limită maximă în U.E., densităţii brute 
a solului uscat şi adâncimii de pătrundere în sol a ingredientului activ din produsul  

administrat 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsol iniţial ) în sol a ingredientului activ la   
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

1
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Introducerea valorilor densităţii în vrac a solului umed (RHOsol), fracţiunii volumice de aer în sol 
(Faersol), presiunii de vapori a ingredientului activ din produsul administrat (VP), masei molare a 

ingredientului activ din produsul administrat, solubilităţii în apă a ingredientului activ din 
produsul administrat Constantei de gaz şi Temperaturii la interfaţa aer-apă 

1 
1

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsol iniţial) în sol a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 

crescute intensiv 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECsol iniţial ) în sol a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsol iniţial) în sol a ingredientului activ la   
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsol iniţial) în sol a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 
crescute pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile PECsol iniţial în sol a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsol iniţial) în sol a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 
crescute intensiv şi pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECsol iniţial) în sol a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 
crescute intensiv şi pe păşuni 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsol 20 cm) în sol la adâncimea de 20 cm a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute 
intensiv 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsol 20 cm) în sol la adâncimea de 20 cm a 
ingredientului activ la administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe 
păşuni 

Determinarea coeficientului partiţiei de aer şi apă în 
sol 

Introducerea valorilor fracţiunii volumice de apă în sol, fracţiunii volumice de solid în sol,  Fracţiunii 
masice de carbon organic în sol, coeficientului de distribuţie apă- carbon (KOC) Korganic 

Determinarea partiţiei de solid şi apă în sol (Ksol-apa) 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a ingredientului activ la   
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a ingredientului activ 
la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile ( PECapă freatică) în apa freatică a ingredientului activ la   
administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

2
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2

2

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute 
pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 
crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute 
intensiv şi pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECapă freatică) în apa freatică a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 
crescute intensiv şi pe păşuni 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 
crescute intensiv 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile( PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă 
a ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 
crescute intensiv 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale 
crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute pe păşuni 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a 
ingredientului activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv şi 
pe păşuni 

Determinarea valorii maxime a concentraţiei predictibile (PECape de suprafaţă) în ape de suprafaţă a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv şi pe păşuni 

Introducerea valorilor densităţii în vrac a sedimentului, fracţiunii volumice apă-sediment, 
fracţiunii volumice solid-sediment, fracţiunii masice de carbon organic în sediment  

Determinarea coeficientului partiţiei de solid şi apă în sediment (Kpsed) 

Determinarea coeficientului partiţiei sediment- apă (Ksed-apa) 

Determinarea factorului de conversie a concentraţiei sedimentului  (CONVsed) 

Determinarea valorilor concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

Determinarea valorii cumulate a concentraţiei predictibile (PECsediment) în sediment a ingredientului 
activ la   administrarea produsului la speciile şi categoriile de animale crescute intensiv 

3
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De menţionat că: 
 
- algoritmul permite luarea în considerare a 

tuturor speciilor şi categoriile de animale, în 
tehnologiile de creştere intensivă sau pe 
păsuni care sunt tratate concomitent cu un 
anumit produs farmaceutic; 

- algoritmul permite luarea în considerare a 
clasei din care face parte un anumit produs 
farmaceutic şi a caracteristicilor 
tratamentului (doze zilnice al ingredientului 
activ, durate ale tratamentului);

- algorimul  impune calcul matricial, având în 
vedere că un produs farmaceutic poate fi 
administrat concomitent la mai multe specii 
şi categorii de animale, în tehnologiile de 
creştere intensivă sau pe păsuni;

- în tehnologiile de creştere intensivă si pe 
păsuni sunt luate in considerare speciile si 
categoriile de animale mentionate in ghid. 

- speciile si categoriile de animale sunt 
elemente ale matricilor (speciile pe randuri 
si categoriile pe coloane) folosite pentru  
exprimarea calculului matricial.
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soft, corespunzatoare speciilor și categoriilor de 
animale tratate. 
 

 

 
 
Fig.3. Rezultatele pentru PEC sediment (intensiv 
pașune) obținute în forma matricială în soft , 
corespunzatoare speciilor si categoriilor de animale 
tratate. 

 
Concluzii 
 

Pe baza acestui algoritm de calcul a fost 
realizat un soft-ware specializat interactiv care 
permite determinarea rapidă şi comodă a 
concentraţiilor predictibile PEC pentru factorii 
de mediu: sol, ape, sediment pentru produse 
farmaceutice veterinare.  

Acesta se constituie într
deosebit de util specialiştilor pentru evaluarea 
riscurilor de mediu. 
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Monitorizarea și terapeutica durerii în durerile articulare la câine 
 

Monitoring and therapeutics of joint pain in dogs 
 

Călin I. Hulea, Romeo T. Cristina  
Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara 

 
Cuvinte cheie: osteoartrita, durere, monitorizare terapeutică 
Key words: osteoarthritis, pain, monitoring, therapeutics  

 
Rezumat 

 
Osteoartrita la câine este una dintre cele mai frecvente musculo-scheletice care în timp a devenit o 
problemă medicală şi financiară pentru proprietari. O mare problemă este tratarea câinilor care suferă de 
efectele secundare care apar ca o consecinţă a terapiei durerii în OA. În prezentul studiu au fost incluşi 
19 câini de diferite rase cu diagnostice certe de osteoartrită (OA) şi / sau displazie de şold (DSC). În 
urmărirea stării de healing / ameliorare a stărilor de osteoartrită la câine s-au urmărit două obiective: a) 
Monitorizarea durerii cronice la câine în urma acupuncturii, prin intermediul unui chestionar consacrat, o 
scală descriptiv multifactorială; b) Influenţa acupuncturii asupra unor parametri sanguini în durerea 
cronică la câinii cu probleme. Lotizarea câinilor s-a făcut în funcţie de utilizarea anterioară a 
analgezicelor şi după formularul HCPI (Indicele de durere cronică din Helsinki (Helsinki Chronic Pain 
Index). Câinii au fost împărţiţi aleatoriu în două loturi: un lot care a primit tratamente cu acupunctură și 
antalgice şi un lot placebo (martor), care nu a primit tratament. Inițial animalele din studiu au fost supuse 
unor radiografii exploratorii, iar probe de sânge au fost recoltate pentru determinarea valorilor prolactinei 
şi serotoninei. Rezultatele au relevat că atât serotonina cât şi prolactina nu au suferit modificări 
cantitative semnificative pe durata studiului la câinii ce au primit acupunctură, cât şi la cei din grupul 
martor. Chestionarul folosit este un instrument valid de a fi folosit pentru evaluarea durerii cronice 
locomotorii la câini şi îl recomandăm pentru studiile clinice. 

 
Abstract 

 
Osteoarthritis in the dog is one of the most common musculoskeletal disorders that has become a 
medical and financial problem for the owners. A big problem is treating of the dogs suffering from the 
side effects that arise as a consequence of OA pain therapy. In the present study, 19 dogs of different 
races with definite diagnoses of osteoarthritis (OA) and / or hip dysplasia (DSC) were included. In pursuit 
of the condition of healing / amelioration of osteoarthritis conditions in dogs, two objectives were 
followed: a) the chronic pain monitoring of acupuncture dogs, via a well-established questionnaire, a 
multifactorial descriptive scale; b) Influence of acupuncture on blood parameters in chronic pain in the 
dogs. Dogs grouping was based on the previous use of analgesics and on the Helsinki Chronic Pain 
Index (HCPI). The dogs were randomly divided into two lots: a group that received acupuncture and 
antalgic treatments and a placebo (control) not treated. Initially the animals in the study were subjected 
to exploratory radiographs, and blood samples were collected to determine prolactin and serotonin 
values. The results revealed that both serotonin and prolactin did not undergo significant quantitative 
changes during the study in both dogs groups, receiving acupuncture and those in the control group. 
The questionnaire used is a valid tool for assessing chronic locomotor pain in dogs and we recommend 
it for the clinical trials. 

 
Introducere  
 
De la apariţia primelor metode de 
recunoaştere a durerii la animale  acceptarea 
animalelor care se confruntă cu dureri 
subiective a crescut în ultimii ani [Sanford și 
col., 1986; Robertson, 2002; Rutherford, 2002]. 

Comportamentul dureros canin poate fi 
împărţit în trei categorii mari [ACVA, 1998]: 

 

A. Prima categorie este formată din 
răspunsurile comune la durere pentru toţi câinii 
şi pentru majoritatea mamiferelor: răspunsuri 
fiziologice (modificare pupilară, de ritm 
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cardiac, frecvenţă respiratorie etc.) şi 
vocalizărle în durerea acută [ACVA, 1998].  

Totuşi există difereţe marcante între 
indivizi şi în cadrul speciei în comportamentul 
acestora faţă de durere [Sanford,1992].  

La specia canină, manipularea genetică 
manifestată prin încrucişarea diferitelor rase a 
dus la apariţia unor rase de câini cu 
comportamente diferite, caractere şi utilizări 
diferite (ex. câini de pază, de luptă, de sport, 
păstorit, de muncă, de vânătoare si câini de 
companie).  

Ca urmare, vor exista și răspunsuri tipice 
la durere, strict legate de diferenţa între rase, 
cunoscându-se deja că anumite rase de câini 
sunt mult mai rezistente la durere, la acestea 
adâugându-se comportamentul individual 
[Sanford,1992]. 

 

B. A doua categorie conţine răspunsuri la 
durere dobândite social. Precum oamenii, 
câinii par să înveţe comportamentul la durere 
de la părinţii lor încă de la vârstă fragedă 
[Sinclair și col., 2003].  

Câinii pot invăţa comportamentul de 
durere și de la proprietarii lor (unii proprietari 
îşi încurajează câinii sa arăte durere, alţii nu) 
aşa cum ar fi învăţat din propriile lor haite într-
un mediu sălbatic [Dobromylskyj și col., 1999]. 

 
C. A treia categorie de comportament la 

durere este abilitatea de a diferenţia durerea. 
Se pare că, specia canină poate stabili 
modelele proprii de comportament la durere, 
încât acestia pot trece peste răspunsurile 
autonome genetice şi reacţiile musculare 
declanşate normal de durere [Wall, 1992].  

Aceste capacităti ale câinilor pot fi folosite 
pentru a arăta mai multă durere sau mai 
puţină.  

De exemplu, toţi câinii pot deveni "foarte 
șchiopi" dacă învaţă că ei vor câştiga mai 
multă atenţie, de la membrii familiei.  

Pe de altă parte, un câine care, în mediul 
său, prezintă durere, poate să nu mai 
manifeste nici un semn vizibil al durerii atunci 
când, de exemplu, este scos la vânătoare 
[Dobromylskyj și col., 1999; Flecknell și 
Waterman-Pearson, 2000; Fox și Johnston, 
1997].  

Wall (1992), întrun studiu subliniază 
necesitatea de a înţelege relaţia unui anumit 
animal cu mediul său la un moment dat [Wall, 
1992].  

Absenţa proprietarului, mirosurile ciudate 
şi sunetele provenite de la alte animale sunt 
factori care pot influenţa modul sau felul în 
care un animal prezintă semne de durere.  

În acest sens, din cauza schimbării 
răspunsurilor câinilor la durere, s-a sugerat că 
observaţiile proprietarului asupra modificărilor 
apărute în comportamentul câinelui ar trebui 
să fie luate în considerare în evaluarea durerii 
şi folosite pentru evaluarea rezultatelor 
tratamentului în cercetarea clinică [Hardie, 
2000, ACVA, 1998]. 

 
Obiective 

 
Dezideratul principal al studiului a fost de 

a aduce un aport de cunoştinţe la tratamentele 
non-farmacologice pentru osteoartrita canină 
(OAC). Pentru a putea evalua rezultatul 
tratamentului, a trebuit să folosim diferite 
mijloace de evaluare a durerii cronice la câine. 

 

Principalele obiective ale studiului au fost: 
 

1. De a monitoriza evoluţia durerii cronice 
la câinii cu osteoartrită supuşi 
tratamentului de acupunctură, folosind 
Scala Descriptiv Multifactorială – 
Indicele de durere cronică Helsinki 
(HCPI).  

2. De a monitoriza Influenţa acupuncturii 
asupra unor parametri sanguini la 
câinii cu osteoartrită. 

 
Materiale şi metode 

 
Animalele 

 
În studiu au fost incluşi 19 câini de diferite 

rase cu diagnostic cert de osteoartrită (OAC) şi 
/ sau displazie de şold (DSC).  

Criteriul de includere a câinilor în studiu a 
fost diagnosticul radiologic de diplazie severă 
de şold (CHD), uni sau bilaterală (clasificată ca 
D sau E) şi de osteoartrită (OA), fără a 
prezenta probleme la o altă parte(ți) ale 
corpului (ex. cot sau spate). 
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Simptomele de bază care au fost luate în 
calcul au fost: 

 

• invaliditatea membrelor pelvine,  
• dificultatea de a sări,  
• dificultatea de a se ridica / a se aşeza,  
• durerea la extensia membrului pelvin 
• prezenţa simptomelor (cel puţin 3 luni). 
 
Câinii au manifestat un anumit nivel de 

durere care să îndeplinească condiţiile 
Indexului durerii (HCPI) care a făcut parte din 
chestionarul ales.  

 
Nu au fost incluşi din studiu câinii care:  
 

• au primit tratament de acupunctură sau 
implant cu fir de aur anterior,  

• au suferit intervenţii chirurgicale 
anterioare,  

• au primit tratamente cu caprofen în 
ultimele 3 luni,  

• au avut probleme neurologice,  
• au avut infecţii articulare, boli sistemice 

sau infecţioase.  
• au fost respinşi seasemenea şi câinii 

care deși au avut peste 20 kg au avut 
picioarele scurte şi nu se putea face 
analiza mersului (de ex. rasa 
Staffordshire bull terrier). 

 
Dintrun număr total de 79 de câini urmăriți 

inițial pentru testele de admitere în studiu, 60 
câini au fost excluşi, deoarece fie au avut 
probleme complexe cu istoric vechi la nivelul 
articulaţiilor, fie au suferit de diverse boli 
infecţioase.  

În studiu au fost incluşi atât femele cât şi 
masculi, unii au fost sterilizaţi iar alţii nu, vârsta 
câinilor selectaţi fiind cuprinsă între 2 şi 13 ani.  

Principalele rase de câini introduse în 
studiu au fost: Labrador retriewer, Ciobănesc 
german şi Samoyed dar au fost de asemenea 
şi câini din alte rase şi câini din rase mixte.  

Proprietarii câinilor au semnat inițial un 
acord scris pentru participarea câinilor lor la 
prezentul studiu.  

În tabelele 1-4. sunt prezentate sintetic 
principalele date legate de câinii participanți la 
experiment. 

Tabelul 1. 
Rasele de câini acceptate în studiu şi repartiţia 

lor pe loturi 
 

Rasa Număr 
câini 

Grup 
acupunctură 

Grup 
martor 

Labrador Retriever 7 4 3 

Ciobănesc German 4 3 1 

Samoyed 2 1 1 

Flat-Coated retriever 1 0 1 

Doberman Pinscher 1 1 0 

Rottweiler 1 1 0 

Rough Collie 1 0 1 

Lagotto Romagnolo 1 0 1 

Rasa comună 1 0 1 

Total 19 10 9 

 
Tabelul 2. 

Sexul câinilor din studiu 
 

Sex Câini 

Masculi (dintre care castraţi) 6 (3) 
Femele (dintre care sterilizate) 13 (4) 

 
Tabelul 3 

Lotizarea câinilor în funcţie de utilizarea 
analgezicelor şi de formularul HCPI* /prima vizită 

 

Distribuţia în funcţie 
de HCPI şi de durere Nr. Grup 

acupunctură 
Grup 

martor 
HCPI scăzut /  

Analgezie redusă 9 5 4 

HCPI crescut /  
Analgezie crescută 6 3 3 

HCPI crescut /  
Analgezie redusă 4 2 2 

HCPI scăzut /  
Analgezie crescută 0 0 0 

Total 19 10 9 
 

*HCPI = Indicele de durere cronică din Helsinki  
(Helsinki Chronic Pain Index) (scală descriptiv multifactorială) 

 
Protocolul experimental 

 
Studiul a fost organizat ca un studiu de 

perspectivă randomizat. Câinii au fost împărţiţi 
aleatoriu în două loturi: 

• un lot care a primit tratament şi  
• lotul placebo (martor), care nu a primit 

tratament. 
Factorii principali de selectare a câinilor 

pentru studiu au fost: 
• utilizarea produselor pentru calmarea 

durerii (mai puţin de odată pe 
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săptămână = utilizare scăzută de 
calmante, săptămânal sau mai des = 
utilizare ridicată de calmante) 

• chestionarul descriptiv multifactorial 
HCPI (≤ 16 HCPI = scăzut şi ≥ 17 = 
HCPI crescut).Aceste valori au fost 
monitorizate în chestionare completate 
de proprietari.  

Lotul tratament a primit 3 tratamente de 
acupunctură, durata unei şedinţe a fost de 
aproximativ o oră. 

Lotul placebo nu a primit niciun tratament, 
câinii au fost ţinuţi în încăperea în care s-a 

făcut tratamentul de acupunctură câinilor din 
lotul tratament, tot timp de o oră în prezenţa 
aceluiaşi veterinar.  

Din studiile anterioare se ştie că aplicarea 
acelor de acupunctură în punctele non-
acupoints, are acelaşi efect ca şi acupunctura 
în punctele acupoints, dar efectele sunt mult 
mai reduse [56].  

În acest fel nu avem un răspuns la 
tratament astfel încât pentru a nu influenţa 
rezultatele am hotărât să nu administrăm 
niciun fel de tratament lotului placebo. 

 

Tabelul 4. 
 Câinii acceptaţi în studiu 
 

Nr. 
crt 

Rasă 
Vârstă 
(ani) 

Sex 
F/M 

Greutate 
(Kg) 

BCS 
(1-5) 

Afecţiune 
Lot 

A / M 
1. Labrador Retriever 13 (M) 31,9 3 E/D+OA! A 
2. Lagotto Romagnolo 8 M 18,8 4 E/D+OA! M 
3. Dobermann Pinscher 4,5 F 34,6 3 D/D+OA A 
4. Rough Collie 12 (F) 21,0 3 E/E+OA! M 
5. Labrador Retriever 6 F 28,4 4 D/D M 
6. Ciobănesc German  8 F 31,3 5 (D/D) A 
7. Labrador Retriever 9 F 37,3 4 D/D M 
8. Samoyed 4 F 25,1 5 E/E+OA! A 
9. Labrador Retriever 7 F 26,8 4 A/E+OA! A 

10. Labrador Retriever 12 (M) 36,9 3 A/D+OA! M 
11. Labrador Retriever 13 (F) 33,6 3 E/E+OA! A 
12. Ciobănesc German  3 M 35,7 4 D/D A 
13. Rasă mixtă 2,5 (M) 55,4 3 E/E+OA! M 
14. Samoyed 8,5 F 22,5 4 E/D A 
15. Rottweiler 5 F 36,4 3 E/E+OA! A 
16. Ciobănesc German 4,5 M 40,3 4 E/E+OA! A 
17. Ciobănesc German 8 F 34,0 3 D/D M 
18. Flat-Coated retriever 8 F 28,7 4 D/D M 
19. Labrador Retriever 2 F 30,9 4 E/E + OA M 

 

Legenda: BCS = Body Condition Score (1-5); OA= Osteoartrită canină; OA!= Osteoartrită severă; (M) = Mascul castrat; (F) = 

Femelă sterilizată 

 
Fiecare câine inclus în studiu a vizitat 

clinica de 5 ori, cu o durată de aproximativ o 
săptămână între fiecare vizită, timpul dintre 
prima şi a doua vizită, după aplicarea primului 
tratament fiind de 5-7 zile. Înainte de prima 
vizită proprietarii au fost obligaţi să oprească 
orice fel de tratament aplicat câinilor până la 
finalizarea studiului. După al doilea tratament 
aplicat câinilor, proprietarii au primit medicaţia 
pe care să o administreze câinilor, dacă după 
opinia lor, aceştia ar fi prezentat dureri majore. 

Utilizarea calmantelor se aştepta a fi mai 
mare în cazul câinilor din lotul placebo. 

Meloxicamul este 1,1-dioxidul de 4-
hidroxi-2-metil-N-(5-metil-2-tiazolil)-2H-1,2-
benzotiazin -3-carboxamidă, un antiinflamator 
nesteroidian (AINS) din clasa oxicamilor.  

Meloxicamul este formulat comercial sub 
formă: de suspensie orală, o suspensie 
vâscoasă gălbuie cu miros de miere.  

Fiecare mililitru din suspensia orală 
conține meloxicam echivalent cu 0,5 sau 1,5 
miligrame și benzoat de sodiu (1,5 mg.) ca și 
conservant; tablete (1,0 sau 2,5 mg/tabletă) 
sau soluție injectabilă (5 mg / ml)(figura 1). 
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Figura 1. Metacam® formulări teraputice pentru câine: a. forma orală, b. tablete, c. injectabilă 

[https://www.google.ro/search?rlz=1C1GCEA_enRO776RO776&tbm=isch&q=metacam&chips=q:metacam,g_1:dog&sa=X&ved
=0ahUKEwjblvXhksfbAhVFDZoKHStRCIcQ4lYIJygA&biw=1366&bih=647&dpr=1]. 

 
În tabelul 5 sunt prezentate toate 

manoperele efectuate pe câini. Indexul de 
durere la canine folosit de noi a fost dezvoltat 
la Universitatea Helsinki, Finlanda de către Dr. 
Anna Hielm-Björkman [Hielm-Bjorkman, 2003]. 

 

Tabelul 5. 
Manoperele efectuate 

 

Tratament Activități efectuate  
la vizită 

Vizita  
inițială  

• Evaluarea şchiopăturii 
• Examenul clinic 
• Montarea cateterului 
• Recoltarea probelor de sânge 
• Radiografia art. coxo-femurale 
• Completarea chestionarelor  

Primul 
tratament 

• Evaluarea şchiopăturii 
• Examenul clinic 
• Recoltarea probelor de sânge 
• Acupunctură/placebo/tratament1h  
• Completarea chestionarelor  

Al doilea 
tratament 

• Evaluarea şchiopăturii 
• Examenul clinic 
• Acupunctură/placebo/tratament 1h 
• Completarea chestionarelor 

Al treilea 
tratament 

• Evaluarea şchiopăturii 
• Examenul clinic 
• Montarea cateterului 
• Odihnă pentru 15-30 de minute 
• Recoltarea probelor de sânge 
• Acupunctură/placebo/tratament 1h  
• Recoltarea probelor de sânge 
• Completarea formularelor  

 
Ultima  
vizită 

• Evaluarea şchiopăturii 
• Examenul clinic 
• Recoltarea probelor de sânge 
• Completarea chestionarelor  

 

Evaluarea şchiopăturii 
 

Pentru această procedură, câinii au fost 
alergaţi pe un traseu în formă de triunghi 
format din 3 jaloane, terenul a fost din asfalt.  

Câinii s-au deplasat la pas şi la trap, timp 
în care s-a făcut evaluarea vizuală a gradului 
şchiopăturii care a fost apreciată cu note de la 
0-4 (0 semnificând lipsa şchiopăturii iar 4 
refuzul câinelui de a se deplasa). Fiecare 
câine a făcut 3 ture într-un sens şi alte 3 ture 
în sensul opus.  

Examinarea clinică 
 

Această examinare a constat în 
prelevarea ritmului cardiac şi examene sumare 
ortopedice şi neurologice. S-a palpat regiunea 
spatelui, am palpat şi flexat membrele 
toracice, pelvine şi degetele pentru a vedea 
dacă individul prezintă durere la aceste 
niveluri. Câinii au fost de asemenea cântăriţi la 
fiecare prezentare şi au primit un Body 
Condition Score = Scorul de Evaluare 
Corporală, cu valori acordate de la 1-5, adică: 

1 = subponderabilitate severă, 
2 = subponderabilitate medie, 
3 = greutate normală, 
4 = supraponderabilitate medie, 
5 = supraponderabilitate severă. 
 

 
 

Figura 2. Efectuarea examenului clinic 
 

Recoltarea probelor de sânge 
 

Pentru recoltarea probelor de sânge am 
plasat un cateter tip 22G în vena cefalică. La 
prima vizită au fost recoltați 6 ml de sânge 
venos pentru a determina valorile sanguine de 
bază şi a observa eventualele disfuncţii ale 
organelor principale. La vizita doua s-au 

a. c. b. 
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recoltat 6 vacutainere de sânge venos după 
cum urmează: 

• două de 6 ml pentru ser,  
• unul de 9 ml cu heparină,  
• unul de 9 ml cu EDTA,  
• unul de 3 ml cu EDTA şi  
• un vacutainer de 2 ml cu heparină. 
Probele au fost centrifugate, pipetate şi 

apoi toate au fost puse la păstrare la -80°C, 
pentru o prelucrare ulterioară. La prima 
prezentare V1, nu s-au recoltat probe de 
sânge, ca urmare ei nu au fost atât de stresaţi 
când au mers la tratament. 

La a doua vizită câinii au fost canulaţi şi 
apoi au fost lăsaţi timp de 15-30 de minute în 
repaus. Probele de sânge au fost luate înainte 
şi după tratament pentru a observa 
modificările valorilor sanguine. 

Radiografiile 
 

Mulţi câini au avut radiografii şi rapoarte 
recente, iar cei care nu au avut au fost 
radiografiaţi la nivelul şoldurilor la prima vizită 
a acestora (V1). Înainte de a fi duşi în sala de 
radiologie, câinii au fost sedaţi i.m. cu 
butorfanol (Butordol 1mg/kgc) şi dexdomitor 
(Domitor 1mg/kgc) iar apoi după efectuarea 
radiografiei efectul acestora a fost reversat cu 
atipamezol (Antisedan 1mg/kgc). Pentru 
radiografie câinii au fost aşezaţi în poziţie 
ventro-dorsală cu membrele pelvine flexate 
caudal. Factorii evaluaţi prin radiografii ventro-
dorsale ale articulaţiilor coxo-femurale la câinii 
cu CHD sunt prezentați în tabelul 6. 
 

Tabelul 6. 
 

Factorii evaluaţi prin radiografii ventro-dorsale ale articulaţiilor coxo-femurale la câinii cu CHD 
 

Modificări radiologice Evaluate ca 
Unghiul Norberg >105° / 90°-105° / 75°-90° / 60°-75° / 45°-60° 
Modificări de col femural 
Lungimea colului femural normal / scurt 
Colul femural fără exostoze / puţine / multe 
Zona de cicatrice metafizară fără modificări / puţine / multe 
Forma capului femural normal / uşor aplatizată / foarte aplatizat / extrem de deformat 
Modificări ale marginii acetabulare 
Marginea dorsală fără exostoze / puţine / multe 
Marginea cranială fără exostoze / puţine / multe 
Marginea caudală fără exostoze / puţine / multe 
Cavitatea acetabulară adânci / superficial / fără modificări 
Incongruenţa suprafeţelor articulare fără incongruenţe / câteva / total 
Fosa acetabulară normală / uşor umplută / umplută total 
Exostoze în articulaţie-oriunde fără exostoze / puţine / multe 
Fragmente de os în articulaţie nici unul/unul / mai multe 

 

Chestionarul 
 

Proprietarii au fost întrebaţi despre 
trecutul patologic al animalelor, dacă deţin 
radiografii recente ale articulaţiilor şoldurilor, 
dacă câinii au probleme cu alte părţi ale 
corpului (cot, spate, genunchi), dacă nu suferă 
de o altă boală, de cât timp suferă de 
osteoartrită sau displazie, care sunt 
simpomele şi ce tratamente a primit.  

În tabelul 7 este prezentat chestionarul 
folosit de noi. Întrebările despre bunăstarea 
animalelor au clarificat dacă câinii au avut 
diaree, greaţă, afecţiuni ale pielii şi dacă 
apetitul lor a fost modificat. Aceste întrebări au 
fost incluse în chestionar cu scopul de a vedea 
dacă tratamentul provoacă reacţii adverse. 

Proprietarii au primit întrebări şi cu privire la 
medicaţia de urgenţă, dacă aceasta a fost 
administrată, cum şi când, în ce doză.  

Proprietarii au mai fost întrebaţi dacă cred 
că mai au nevoie de medicaţie farmaceutică 
pentru câinii lor, medicaţie pe care au folosit-o 
înainte de acest studiu şi dacă acum după 
studiu au observat diferenţe a gradului de 
durere la câini. Persoana care a completat 
chestionarul a trebuit să locuiască cu câinele 
ca să-i poată observa modificările pe durata 
întregului studiu. Pe durata întregului studiu 
chestionarele au fost completate de aceaşi 
persoană pentru câinele propriu, nu s-a admis 
completarea chestionarelor de către un alt 
membru al familiei. Chestionarul HCPI, 
compus din 11 întrebări a cuprins întrebări cu 
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privire la datele personale ale proprietarului, 
numele câinelui, greutate, vârstă, rasă, sex și 
a fost folosit pentru măsurarea durerii cronice. 

Pe acestă bază, câinii au obţinut punctaje între 
0-44.  

Tabelul 7 
Chestionarul folosit 

 

CHESTIONAR PARTICIPANȚI (PROPRIETARI): HCPI 2 
 

Data      _________________________ 
Chestionarul nr.     _________________________ 
Numele câinelui    _________________________ 
Diagnostic     _________________________ 
Proprietar      _________________________ 
Semnatură accord cu studiul proprietar:   _________________________ 
 

Bifați doar un răspuns – pe cel care descrie cel mai bine  starea câinelui Dvs.  
 

1. Starea câinelui este:  
Foarte alert alert nici alert, nici indiferent indiferent foarte indifferent 

���� ���� ���� ���� ���� 
2. Câinele se joacă: 

Foarte dispus Dispus Puțin dispus Foarte puțin dispus Nu se joacă 
���� ���� ���� ���� ���� 

3. Rata la care câinele își manifestă durerea (audibil, icneli, țipete, plânsete etc.): 
Niciodată Rar  Uneori  Adesea Foarte des 

���� ���� ���� ���� ���� 
4. Câinele calcă / merge: 

Cu mare ușurință Cu ușurință Nici ușor, nici cu 
dificultate 

Cu  
dificultate 

Cu mare  
Dificultate 

���� ���� ���� ���� ���� 
5. Mișcări simetrice (miscarea membrelor din diagonală în același timp “jogging”): 

Cu  
mare ușurință 

Cu  
ușurință 

Cu oarecare  
dificultate 

Cu mare  
dificultate Deloc  

���� ���� ���� ���� ���� 
6. Galopul (mișcarea în viteză): 

Cu  
mare ușurință 

Cu  
ușurință 

Cu oarecare  
dificultate 

Cu mare  
dificultate Deloc  

���� ���� ���� ���� ���� 
7. Saltul (ex. in mașină, pe fotoliu etc.) 

Cu  
mare ușurință 

Cu  
ușurință 

Cu oarecare  
dificultate 

Cu mare  
dificultate Deloc  

���� ���� ���� ���� ���� 
8. Câinele se așează în decubit: 

Cu  
mare ușurință 

Cu  
ușurință 

Cu oarecare  
dificultate 

Cu mare  
dificultate Deloc  

���� ���� ���� ���� ���� 
9. Câinele se ridică din decubit: 

Cu  
mare ușurință 

Cu  
ușurință 

Cu oarecare  
dificultate 

Cu mare  
dificultate Deloc  

���� ���� ���� ���� ���� 
10. Câinele se mișcă după o perioadă de odihnă mai lungă: 

Cu  
mare ușurință 

Cu  
ușurință 

Cu oarecare  
dificultate 

Cu mare  
dificultate Deloc  

���� ���� ���� ���� ���� 
11. Câinele se mișcă după o perioadă de exerciții fizice grele 

Cu  
mare ușurință 

Cu  
ușurință 

Cu oarecare  
dificultate 

Cu mare  
dificultate Deloc  

���� ���� ���� ���� ���� 
Note medic veterinar: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Valoarea 0 a indicat lipsa durerii cronice, 
iar limita minimă stabilită de noi la chestionarul 
HCPI din acest studiu a fost de 12, deoarece 
am dorit ca durerea cronică să fie destul de 
mare pentru a putea face diferenţieri vizibile 
între tratamente. 

 
Tratamentele de acupunctură 

 
Tehnica a constat în acupunctură uscată 

cu ace, aplicat la lotul cu tratament. Odată ce 
acele au fost plasate în punctele de 
acupunctură, au fost lăsate in situ pentru 45 de 
minute. Câinii din lotul placebo au stat 
supravegheaţi în încăperea pentru tratament 
timp de o oră fără a primi nici un tratament. 

 
Rezultate și discuții 

 
Monitorizarea durerii cronice la câine în 
urma acupuncturii prin intermediul HCPI 

 
În tabelul 8 sunt prezentați câinii și 

protocolul experimental din studiu, iar figura 3 

reprezintă evoluţia tratamentului la grupul 
placebo şi de acupunctură după punctajele 
HCPI. Acest studiu a constat în monitorizarea 
durerii cronice de către proprietari prin 
intermediul chestionarelor de durere (HCPI) la 
câinii care sufereau de displazie de şold şi 
osteoartrită, cărora li s-a aplicat tratament de 
acupunctură.  
 
Pe durata studiului, proprietarii au completat 
de 6 ori chestionarul cu privire la câinii lor.  

Chestionarul HCPI cuprinde 11 întrebări 
cu privire la dispoziţie, comportament şi 
locomoţia câinelui, fiecare cu scală ordinal 
descriptivă de la 0-4 unde valoarea 0 a indicat 
lipsa durerii cronice.  

Rezultatele au relevat ca limita minimă 
stabilită la chestionarul HCPI, în acest studiu a 
fost de 12, valorile maxime ale durerii cronice 
fiind 44.  
 

Tabelul 8. 
Câinii participanţi la studiu şi valorile evaluării HCPI la vizite 

 

Nr. 
crt. 

Câine 
LOT 
A/M 

HCPI 
V-1 

HCPI 
V0 T1 

HCPI 
V1 T2 

HCPI 
V2 T3 

HCPI 
V3 

1. Labrador Retriever A 38 36 32 28 27 
2. Lagotto Romagnolo M 34 33 32 32 31 
3. Dobermann Pinscher A 34 33 32 30 28 
4. Collie M 44 44 44 44 44 
5. Labrador Retriever M 18 17 16 17 17 
6.  Ciobănesc German  A 20 18 16 14 14 
7. Labrador Retriever M 19 18 17 18 18 
8. Samoyed A 41 39 39 37 35 
9. Labrador Retriever A 32 32 30 27 25 

10. Labrador Retriever M 41 41 40 40 39 
11. Labrador Retriever A 44 42 40 40 38 
12. Ciobănesc German A 18 18 16 15 13 
13. Rasă comună M 42 41 40 41 41 
14. Samoyed A 21 20 18 16 14 
15. Rottweiler A 42 42 41 39 37 
16. Ciobănesc German A 16 15 12 9 8 
17. Ciobănesc German M 12 11 10 10 10 
18. Flat-Coated retriever M 13 13 13 13 13 
19. Labrador Retriever M 22 21 20 19 19 
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Figura 3. Evoluţia tratamentului la grupul placebo şi grupul de acupunctură după punctajele HCPI
 

Într-un studiu de actualitate efectuat pe un 
câine din rasa Beagle care prezenta defecare 
involuntară şi osteoartrită la nivelul articulaţiilor 
coxo-femurale. La examenul radiologic s
constatat displazie de şold uşoară şi 
osteoartrită. Câinele a fost tratat prin 
acupunctură, trei şedinţe pe săptămnă timp de 
3 săptămâni cu acordul stăpânului. 

După tratament câinele, la examenul 
clinic a prezentat durere cu o intensitate mai 
redusă şi a fost dispus să se deplaseze, 
totodată defecarea involuntară a devenit 
voluntară prin reapariţia reflexului sfincterului 
anal. Acest rezultat sugerează că acupunctura 
poate fi folosită ca o metodă alternativă de 
terapie pentru a reduce efectele osteoartritei 
coxo-femurale şi stimularea reflexului 
sfincterului anal la câine [Abrudean
Aragon și col., 2007; Brown și col.
și Cristina 2012; Hulea și col., 2013

Gestionarea greutăţii corporale a câinelui 
este un factor deosebit de important la câinii 
cu displazie de şold şi osteoartrită puşi sub 
tratament de acupunctură. În prezent există
multitudine de medicamente disponibile pentru 
durere, inclusiv medicamente 
nesteroidiene, gabapentină, 
tramadol.  

Există de asemenea metode de prevenire 
a apariţiei durerii cronice care constau în 
asigurarea aportului mineral corespunzător  şi 
controlul greutăţii corporale a câinilor.
studiu în care s-au folosit scale vizuale pentru 
proprietarii de câini, autorii au postulat faptul 
că proprietarii au reuşit să observe şi să 

                                                                                  Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug

                                                                                                                                                                                  Vol. 12(2) Decembrie 2018

55 

 

Evoluţia tratamentului la grupul placebo şi grupul de acupunctură după punctajele HCPI

un studiu de actualitate efectuat pe un 
sa Beagle care prezenta defecare 

involuntară şi osteoartrită la nivelul articulaţiilor 
femurale. La examenul radiologic s-a 

constatat displazie de şold uşoară şi 
osteoartrită. Câinele a fost tratat prin 
acupunctură, trei şedinţe pe săptămnă timp de 

săptămâni cu acordul stăpânului.  
După tratament câinele, la examenul 

clinic a prezentat durere cu o intensitate mai 
redusă şi a fost dispus să se deplaseze, 
totodată defecarea involuntară a devenit 
voluntară prin reapariţia reflexului sfincterului 

cest rezultat sugerează că acupunctura 
poate fi folosită ca o metodă alternativă de 
terapie pentru a reduce efectele osteoartritei 

femurale şi stimularea reflexului 
Abrudean și col. 2016; 

și col., 2008; Hulea 
și col., 2013]. 

Gestionarea greutăţii corporale a câinelui 
este un factor deosebit de important la câinii 
cu displazie de şold şi osteoartrită puşi sub 

În prezent există o 
amente disponibile pentru 

 antiinflamatoare 
, gabapentină, amantadină şi 

Există de asemenea metode de prevenire 
a apariţiei durerii cronice care constau în 
asigurarea aportului mineral corespunzător  şi 
ontrolul greutăţii corporale a câinilor. Într-un 

au folosit scale vizuale pentru 
proprietarii de câini, autorii au postulat faptul 
că proprietarii au reuşit să observe şi să 

noteze modificările benefice apărute pe 
perioada tratamentului [Bennett 
Johnston, 1998]. 

 
Influenţa acupuncturii asupra unor 

parametri sanguini în durerea cronică
la câinii cu probleme locomotorii

 
În acest studiu au fost incluşi aceea

câini, de rase diferite şi care sufereau de 
afecţiuni locomotorii: osteoartrită şi
displazie de şold.  

Câinii au fost separaţi în două loturi, un lot 
de 10, care au primit tratament de acupunctură 
şi un lot de 9, care nu au primit niciun fel de 
tratament. Celor din lotul cu tratament li s
aplicat acupunctură uscată la trei vizite din 
cele cinci efectuate pe durata întregului studiu.

S-au dozat prolactina
înainte de terapia cu acupunctură, pe durata 
întregului studiu, în cadrul vizitelor (V
V2, V3). La unul din câinii acceptaţi în studiu 
am recoltat doar o probă de sânge la prima 
vizită (V-1). Analiza probelor pentru depistarea 
cantitativă a prolactinei şi serotoninei s
prin metoda ELISA. 

 

Prolactina 
Este un hormon peptidic, produs de 

hipofiza anterioară (celulele lactotrope), 
miometru şi țesutul mamar. Structural 
prolactina este alcătuită din 199 resturi de 
aminoacizi, având o greutate de aproximativ 
23 kDa. La mamifere, prolactina are un efect 
mamotrop (determină creşterea glandelor 
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noteze modificările benefice apărute pe 
ennett și col., 1996; 

Influenţa acupuncturii asupra unor 
parametri sanguini în durerea cronică 

la câinii cu probleme locomotorii 

În acest studiu au fost incluşi aceeași 19 
câini, de rase diferite şi care sufereau de 

: osteoartrită şi / sau 

Câinii au fost separaţi în două loturi, un lot 
de 10, care au primit tratament de acupunctură 
şi un lot de 9, care nu au primit niciun fel de 
tratament. Celor din lotul cu tratament li s-a 

ată la trei vizite din 
cele cinci efectuate pe durata întregului studiu. 

prolactina şi serotonina 
înainte de terapia cu acupunctură, pe durata 
întregului studiu, în cadrul vizitelor (V-1, V0, 
V2, V3). La unul din câinii acceptaţi în studiu 

coltat doar o probă de sânge la prima 
Analiza probelor pentru depistarea 

cantitativă a prolactinei şi serotoninei s-a făcut 

Este un hormon peptidic, produs de 
hipofiza anterioară (celulele lactotrope), 

mamar. Structural 
prolactina este alcătuită din 199 resturi de 
aminoacizi, având o greutate de aproximativ 
23 kDa. La mamifere, prolactina are un efect 
mamotrop (determină creşterea glandelor 
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mamare), lactotrop (stimulează sinteza laptelui 
matern) şi libidinal. Prolactina acţionează într
manieră asemănătoare citokinelor (citokin
like), fiind un important modulator al sistemului 
imunitar. Deasemenea poate influenţa 
angiogeneza, hematopoieza şi este implicată 
în reglarea coagulării sângelui. 

Prolactina prezintă variaţii semnificative în 
secvenţa de aminoacizi de la o specie la alta

Din punct de vedere al rezidurilor 
prolactina canină diferă de prolactina umană 
cu aprox. 60%  

Secreţia prolactinei de către
pituitară este inhibată de hipotal
eliberarea unui factor prolactino
Deşi dopamina a fost mult timp
molecula PIF, se pare că există
specială cu activitate de inhibare a prolactinei

Eliberarea de prolactină este
stimulată de diferite peptide 
eliberare, în special tirotropina

peptida intestinală vasoactivă (

şi progesteronulpar să joace, de asemenea, 
un rol în secreţia prolactinei
neurogenici care influenţează
Cel mai important rol al prolactinei este de a 
stimula creşterea glandei mamare şi 
stimularea lactaţiei.  

Mulsul şi suptul sunt urmate
creşterea nivelului seric de prolactină. În timpul 
sarcinii, nivelul prolactinei în sânge
dar, în timpul alăptării, creşte 
semnificativ. 

Prolactina are o mare varietate
acţiuni fiziologice: 

• afectează balanţa hidro
• metabolismul; 
• funcţia gonadelor;  
• este un important hormon al stresului; 
• şi pare să joace un rol

intervalului interestrus la căţea.
 
În urma studiilor s-a demonstrat că 

câinii cu hiperadrenocorticism
dependent, nivelurile de prolactină
au fost mai mari decât la animalele sănătoase
În timpul gestaţiei false nivelul prolac
deasemenea crescut [Ley și col., 1991

Terapia cu alcaloizi, cum ar fi de ex. 
bromocriptina descrește nivelul
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mamare), lactotrop (stimulează sinteza laptelui 
n) şi libidinal. Prolactina acţionează într-o 

manieră asemănătoare citokinelor (citokin-
like), fiind un important modulator al sistemului 
imunitar. Deasemenea poate influenţa 
angiogeneza, hematopoieza şi este implicată 

 
variaţii semnificative în 

o specie la alta.  
Din punct de vedere al rezidurilor 

prolactina umană 

Secreţia prolactinei de către glanda 
hipotalamus prin 

eliberarea unui factor prolactino-inhibitor (PIF). 
mult timp considerată a fi 

există o altă peptidă 
activitate de inhibare a prolactinei. 

este cu siguranţă 
 ca hormoni de 

tirotropina (TRH) şi 
(VIP). Estrogenii 
, de asemenea, 

prolactinei şi factorilor 
influenţează eliberarea sa. 

Cel mai important rol al prolactinei este de a 
stimula creşterea glandei mamare şi 

urmate imediat de 
nivelului seric de prolactină. În timpul 

sânge creşte uşor 
creşte în mod 

mare varietate de alte 

hidro-electrolitică; 

important hormon al stresului;  
rol în menţinerea 
. 

a demonstrat că la 
hiperadrenocorticism hipofizo-

nivelurile de prolactină din sânge 
la animalele sănătoase. 

În timpul gestaţiei false nivelul prolactinei este 
și col., 1991]. 
, cum ar fi de ex. 

ște nivelul prolactinei, 

scade lactaţia şi diminuează 
matern. 

 
Serotonina  
Este o amină derivată din indol, denumită 

și benzopirol, un compus organic heterociclic, 
format din 2 nuclee: unul aromatic condensat 
cu un nucleu pirolic; se găseşte în fracţia de 
gudroane distilată la temperaturi de 220
ºC. De asemenea a mai fost identificat în 
uleiurile volatile extrase din florile de
sau iasomie.  

Denumirea sa esta dată de combinaţia 
dintre indigo şi oleum, datorită faptului că a 
fost izolat prin tratarea indigoului cu amestec 
uleios (SO3 şi H2SO4). Serotonina este 
întâlnită în ţesuturi vegetale şi animale. 

Serotonina acţion
neurotransmiţător sau ca mediator chimic. 

Mediatorii chimici sunt subsţante chimice 
care se găsesc în sistemul nervos (în 
prin intermediul cărora se face transmiterea, 
modularea şi amplificarea impulsurilor 
nervoase în sinapse, intervine 
somnului, în procese mintale şi afective 
(depresie şi anxietate, tulburare obsesiv
compulsivă), în funcţiile motorii
termoreglare, în reglarea presiunii arteriale, în 
actul vomei şi în funcţiile hormonale

În figura 4. este redată evolu
la câinii din studiu și statistica descriptivă 
aferentă. 

 

 

Figura 5. Evoluția prolactinei la câinii din studiu 
(albastru = lot acupunctură / ro
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diminuează comportamentul 

Este o amină derivată din indol, denumită 
un compus organic heterociclic, 

format din 2 nuclee: unul aromatic condensat 
cu un nucleu pirolic; se găseşte în fracţia de 
gudroane distilată la temperaturi de 220 - 2600 

De asemenea a mai fost identificat în 
uleiurile volatile extrase din florile de portocal 

Denumirea sa esta dată de combinaţia 
dintre indigo şi oleum, datorită faptului că a 
fost izolat prin tratarea indigoului cu amestec 

). Serotonina este 
întâlnită în ţesuturi vegetale şi animale.  

acţionează ca 
neurotransmiţător sau ca mediator chimic.  

Mediatorii chimici sunt subsţante chimice 
sistemul nervos (în creier), 

prin intermediul cărora se face transmiterea, 
modularea şi amplificarea impulsurilor 
nervoase în sinapse, intervine în producerea 

, în procese mintale şi afective 
(depresie şi anxietate, tulburare obsesiv-

funcţiile motorii, în 
termoreglare, în reglarea presiunii arteriale, în 
actul vomei şi în funcţiile hormonale. 

este redată evoluția prolactinei 
și statistica descriptivă 

 
ția prolactinei la câinii din studiu 

(albastru = lot acupunctură / roșu = lot martor) 
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NPar test 
 

Statistica descriptivă 

Grupul Hormon N Media D.S. Minim Maxim 
Procentual 

25% 50% 
(Median) 75% 

Acupunctură 
Prolactină-L1 10 11,7650 14,02711 ,00 40,61 ,0000 7,5850 24,3450 
Prolactină -L2 10 12,7800 14,94744 ,00 49,90 2,1225 9,5100 16,9875 

Martor 
Prolactină -L1 8 12,8275 18,80294 2,77 58,68 3,2175 6,1500 11,2250 
Prolactină -L2 8 15,8838 16,12030 3,51 41,80 4,7850 9,2300 33,9150 

 

 

NPar test 
 

Statistica descriptivă 

Grup N Media D.S. Minim Maxim 
Procentual 

25% 50% 
(Median) 75% 

Prolactină-L1 18 12,2372 15,81271 ,00 58,68 2,0775 6,1500 15,5600 
Prolactină -L2 18 14,1594 15,09323 ,00 49,90 3,9900 9,2300 16,9875 
Treatment group 19 1,47 ,513 1 2 1,00 1,00 2,00 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Ranks / Rang 
Grup Hormon Categorie N Medie Sumă 

Acupunctură Prolactina-L2 - Prolactina-L1 

Negative Ranks 2a 6,00 12,00 
Positive Ranks 6b 4,00 24,00 
Ties / legături 2c   
Total 10   

Martor Prolactina-L2 - Prolactina-L1 

Negative Ranks 2a 5,00 10,00 
Positive Ranks 6b 4,33 26,00 
Ties / legături 0c   
Total 8   

a. Prolactina-L2 < Prolactina-L1 
b. Prolactina-L2 > Prolactina-L1 
c. Prolactina-L2 = Prolactina-L1 

 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
Hormon Grup N Medie  Sumă 

Prolactina-L1 Acupunctură 10 9,20 92,00 
Martor 8 9,88 79,00 
Total 18  

Prolactina-L2 Acupunctură 10 9,10 91,00 
Martor 8 10,00 80,00 
Total 18 

Test Statistics 

Grupul Categoria Prolactină-L2 
- Prolactină-L1

Acupunctură 

Z -,840b 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,401 
Exact Sig. (2-tailed) ,461 
Exact Sig. (1-tailed) ,230 
Point Probability ,039 

Martor 

Z -1,120b 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,263 
Exact Sig. (2-tailed) ,313 
Exact Sig. (1-tailed) ,156 
Point Probability ,031 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 

Test Statisticsa 
 Categoria Prolactină-L1 Prolactină-L2 
Mann-Whitney U 37,000 36,000 
Wilcoxon W 92,000 91,000 
Z -,268 -,356 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,789 ,722 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,829b ,762b 
Exact Sig. (2-tailed) ,813 ,742 
Exact Sig. (1-tailed) ,406 ,371 
Point Probability ,018 ,014 
a. Grouping Variable: Treatment group 
b. Not corrected for ties. 
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În figura 5 este redată evolu
la câinii luați în studiu și statistica descriptivă 
aferentă. 
 

 

Figura 5. Evoluția serotoninei la câinii din studiu 
(albastru = lot acupunctură / roșu = lot martor)

 
NPar test 
 

Grup Hormon 

Acupunctură 
Serotonină-S1 
Serotonină-S2 

Martor 
Serotonină-S1 
Serotonină-S2 

 

NPar test 

Hormon N 

Serotonină-S1 16 
Serotonină-S2 16 
Total grupuri 19 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Tratament Hormon

Acupuntură Serotonina

Martor Serotonina

a. Serotonina -S2 < Serotoni
b. Serotonina -S2 > Serotonina 
c. Serotonina -S2 = Serotonina S1

 

Mann-Whitney Test 

Hormon

Serotonina 

Serotonina 
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este redată evoluția serotoninei 
ți în studiu și statistica descriptivă 

 
ția serotoninei la câinii din studiu 

șu = lot martor) 

 
5. Concluzii

 
• Chestionarul folosit este un in

folosit pentru evaluarea durerii cronice 
locomotorii la câini şi poate fi folosit în 
studiile clinice, în care proprietarii sunt 
utilizaţi. 

• Acest chestionar poate fi considerat ca o 
metodă de anamneză. Clinicienii ştiu 
anamneza reprezintă 50% din datele care 
conduc la punerea diagnosticului 

• Atât serotonina cât şi prolactina nu au 
suferit modificări cantitative semnificative 
pe durata studiului la câinii ce au primit 
acupunctură, cât şi la cei din grupul martor

 

Statistica descriptivă 

N Media D.S. Minim Maxim 
Procentual

25% (Median)
9 538,70 208,848 187 864 415,66 505,70
9 670,02 400,906 278 1519 357,82 565,67
7 474,78 154,648 262 705 369,31 454,37
7 492,62 118,821 338 705 381,45 494,34

Statistica descriptivă 

Media D.S. Minim Maxim 
Procentual 

25% 50% 
(Median) 

510,74 184,124 187 864 383,57 482,84 
592,41 315,641 278 1519 394,78 503,13 
1,47 ,513 1 2 1,00 1,00 

Ranks / Ranguri 
Hormon Categoria N Media Sumă

Serotonina-S2 - Serotonina-S1 

Negative Ranks 3a 4,67 14,00
Positive Ranks 6b 5,17 31,00
Ties / legături 0c  
Total 9  

Serotonina-S2 - Serotonina-S1 

Negative Ranks 4a 3,25 13,00
Positive Ranks 3b 5,00 15,00
Ties / legături 0c  
Total 7  

S2 < Serotonina -S1 
S2 > Serotonina -S1 
S2 = Serotonina S1 

Ranks / Ranguri 
Hormon Grup N Media Sumă 

Serotonina -S1 
Acupunctură 9 9,22 83,00 
Martor 7 7,57 53,00 
Total 16   

Serotonina -S2 
Acupunctură 9 9,11 82,00 
Martor 7 7,71 54,00 
Total 16  
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5. Concluzii 

Chestionarul folosit este un instrument valid 
folosit pentru evaluarea durerii cronice 
locomotorii la câini şi poate fi folosit în 
studiile clinice, în care proprietarii sunt 

Acest chestionar poate fi considerat ca o 
ă de anamneză. Clinicienii ştiu că 

50% din datele care 
conduc la punerea diagnosticului  
Atât serotonina cât şi prolactina nu au 
suferit modificări cantitative semnificative 
pe durata studiului la câinii ce au primit 
acupunctură, cât şi la cei din grupul martor 

Procentual 
50% 

(Median) 75% 

505,70 728,24 
565,67 916,99 
454,37 633,35 
494,34 543,17 

 

75% 

657,34 
696,11 
2,00 

Sumă 
14,00 
31,00 

 
 

13,00 
15,00 
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Test Statisticsa 
Categorie Serotonina-S1 Serotonina S2 
Mann-Whitney U 25,000 26,000 
Wilcoxon W 53,000 54,000 
Z -,688 -,582 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,491 ,560 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,536b ,606b 
Exact Sig. (2-tailed) ,536 ,606 
Exact Sig. (1-tailed) ,268 ,303 
Point Probability ,033 ,035 
a. Grouping Variable: grup 
b. Not corrected for ties. 
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Rezumat 

 
În ultimii ani tarantulele au devenit tot mai populare în teraristică datorită faptului că sunt ușor de 
întreținut, nu necesită mult spațiu și datorită frumuseții lor. Veninul de la păianjeni, șerpi, pești, melci și 
scorpioni conțin o farmacopee evoluată a toxinelor naturale care vizează receptorii membranari și 
canalele de ioni pentru a produce șoc, paralizie, durere sau deces. Veninurile de tarantulă reprezintă una 
dintre cele mai mari colecții de combinații de compuși chimici din lume. Acestea au fost dezvoltate în 
mod selectiv pentru a genera în final niște structuri bioactive extrem de puternice, selective, care au fost 
supuse unui proces de optimizare naturală prin milioanele de ani de selecție naturală. Studiul diverselor 
tipuri de venin a devenit, în ultimii ani, o prioritate pentru științele medicale și biologie. În acest sens, 
medicii veterinari sunt chemați să cunoască tarantulele ca ființe, modul lor de viață, de hrănire, de 
înmulțire precum și modul de obținere, conservare, analiză și utilizare a veninurilor. Lucrarea aduce 
informații despre viața tarantulelor, modul de contenție și mai ales despre cum se recoltează și se 
stochează veninul de la această specie.  

 
Abstract 

 
In recent years, tarantulas have become increasingly popular in terrariums because they are easy to 
maintain, do not require much space and because of their beauty. Venom from spiders, snakes, fish, 
snails and scorpions contain an advanced pharmacopoeia of natural toxins that target membrane 
receptors and ion channels to produce shock, paralysis, pain or death. Tarantula venoms represent one 
of the largest collections of chemical compound combinations in the world. They have been developed 
selectively to ultimately generate some extremely powerful, selective bioactive structures that have 
undergone a natural optimization process through millions of years of natural selection. The study of 
various types of venom has become, in recent years, a priority for medical sciences and biology. In this 
sense, veterinarians are called to know the tarantula as beings, their way of life, feeding, breeding, as 
well as how to obtain, preserve, analyze and use. The work brings information about the life of tarantula, 
the way of contention and especially about how to harvest and store the venom from this species. 

 
Introducere 

 
Veninul de la păianjeni, șerpi, pești, melci 

și scorpioni conțin o farmacopee evoluată a 
toxinelor naturale care vizează receptorii 
membranari și canalele de ioni pentru a 
produce șoc, paralizie, durere sau deces 
[Kocsis și Cristina, 2018; Dumitrescu și 
Cristina, 2015]. 

Toxinele evoluează pentru a interacționa 
cu proteine importante din punct de vedere 
funcțional, incluzând situsuri de legare a 
agonistului, pori de permeație ionică și domenii 

de detectare a tensiunii, făcându-le reactivi 
inalienabili cu care să sondeze mecanismele 
care stau la baza activării sau modulației 
receptorilor și a canalelor. 

În acest sens, veninul de tarantule 
reprezintă o sursa valoroasă de substanțe 
biologic active care acționează selectiv asupra 
funcțiilor fiziologice vitale la insecte și 
mamifere. În același timp, veninul tarantulelor 
s-a dovedit a fi benefic în medicina veterinară, 
împotriva ectoparaziților sau în agricultura 
ecologică, în combaterea insectelor 
dăunătoare [Dumitrescu și Cristina, 2015].  
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Despre tarantule 
 

Clasificare 
 

Tarantulele sunt arahnide care aparțin 
familiei Theraphosidae și până în prezent au 
fost identificate aproximativ 900 de specii 
răspândite în habitate pe toate continentele în 
afară de Antarctica și Europa. În ultimii ani 
aceste arahnide au devenit tot mai populare în 
teraristică datorită faptului că sunt ușor de 
întreținut, nu necesită mult spațiu și datorită 
fascinației pe care o produc [Gallon, 2000].  

In tabelul 1 este prezentată încadrarea 
taxonomică. 

Tabelul 1. 
Încadrarea taxonomică a tarantulelor  

[Gallon, 2000]. 
 

Regnul Animalia 

Subregnul Bilateria 

Supraincrengătura Ecdysozoa 

Increngătura  Arthropoda  

Subîncrengătura Chelicerata 

Clasa Arachnida 

Ordin Araneae 

Subordin Opisthothelae 

Infraordin Mygalomorphae 

Familia Theraphosidae 

 
Tarantulele mai pot fi clasificate ca: 
• New world tarantulas - acestea 

prezintă pe abdomen perișori urticanți 
care sunt folosiți ca și mecanism de 
apărare împotriva prădătorilor și / sau 

• Old world tarantulas – acestea nu au 
perișori urticanți, dar au veninul mult 
mai potent. 

Acestea în funcție de mediul lor de viață, 
pot fi sub-clasificate în tarantule [Gallon, 2000]: 

• subterane, își construiesc vizuina sub 
sol sau pot ocupa vizuine părăsite  

• terestre, își construiesc vizuina pe sol  
• semi-arboricole sau  

• arboricole, care trăiesc în arbori. 
 

Mod de hrănire,  
năpârlire și reproducere 

 
Hrana principală a tarantulelor este 

constituită din insecte, însă, în funcție de talie, 
acestea pot captura și prăzi mai mari, cum ar fi 

șopârle, șoareci și ocazional, păsări de talie 
mică (figura 1a). 

Dimensiunile tarantulelor variază în 
funcție de specie. Cele mai mici tarantule fac 
parte din genul Cyriocosmus, care nu 
depășesc talia de 5 cm fiind adesea 
considerate păianjeni, cele mai mari (ex. 
Theraphosa blondi), putând ajunge la 
dimensiuni de până la 30 cm (figura 1b). 

Pentru a putea crește, tarantulele trebuie 
să năpârlească. Un fapt interesant este că, 
dacă acestea se accidentează și de exemplu 
își pierd un membru, acesta se va regenera în 
totalitate după câteva năpârliri, în funcție de 
segmentul lipsă [Gallon, 2000]: 

Un alt fapt interesant este că femelele 
care năpârlesc după ce s-au împerecheat nu 
mai sunt gestante, deoarece prin năpârlire își 
vor pierde sperma depozitată în spermatecă.  

Pe de altă parte, masculii, în general mai 
mici comparativ cu femelele, după ce ajung la 
vârsta adultă nu mai năpârlesc toată viața lor. 

Durata de viață a tarantulelor este mai 
lungă la femele, unele femele ajungând chiar 
și până la 30 de ani (Grammostola rosea), în 
timp ce masculii ajung la maximum 8 ani, 
funcție de specie / individ [Gallon, 2000]. 

Tarantulele sunt foarte active sexual 
(figura 1c). 

În comportamentul lor reproductiv, 
masculii adulți țes covorașe de pânză pe care 
vor depune sperma, pe care mai apoi o vor 
încărca în bulbii de pe pedipalpi (figura 3a).  

Aici sperma va fi păstrată în stare viabilă 
până când vor găsi femela. În momentul în 
care masculul simte prezența femelei, acesta 
se va apropia cu grijă de vizuina ei și va 
începe să bată cu membrele producând mici 
vibrații, la care femela receptivă îi va răspunde 
cu aceleași semnale. La unele specii, pe prima 
pereche de membre, masculii prezintă “cârligi 

tibiali” care sunt folosiți la imobilizarea colților 
femelei în momentul împerecherii (figura 2). 

După ce a imobilizat femela, masculul își 
va introduce bulbii pedipalpilor în spermateca 
femelei, după care se va retrage rapid, 
șansele de-a fi ucis de către femelă fiind mari.  

După câteva luni (de obicei trei) femela va 
produce un sac de pânză unde va depune 
ouăle fertile, (numărul acestora depinde de 
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specie, de exemplu specia Lasiodora 

parahybana poate depune până la 2000 de 
ouă fertile) (figura 3b). Acest sac va fi protejat 
și întors regulat de către femelă, până când 
slingii vor ieși din acest cocon și vor părăsi 
definitiv vizuina mamei devenind independenți. 

Slingii (sau „spiderling“) sunt stadiile 
următoare, indivizii tineri care după prima 
năpârlire capătă caracteristicile fenotipice ale 
adulților, la marea majoritate a speciilor, corpul 
devenind complet pigmentat, motilitatea și 
hrănirea acestor mini-tarantule fiind identică cu 
cea a adulților (figura 3c) [Gallon, 2000]. 

 

 

 

 
 

Figura 1. a. Psalmopoeus irminia hrănindu-se cu un 
gândac Blaptica dubia b. Femelă de Theraphosa 
blondi, c. Pereche de Brachypelma klaasi la acuplare 
(Original Cîmpian) 

 
 

Figura 2. a. Bulbii pedipapilor la Eupalaestrus 
campestratus, b. Carlig tibial la Eupalaestrus 
campestratus imagine mărită (Original Cîmpian) 
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Figura 3. a. Mascul Lasiodora parahybana țesând 
plasă pentru spermă, b. femelă de Lasiodora 
parahybana cu sacul de ouă atașat abdominal, c. 
Slingi de Lasiodora parahybana (Original Cîmpian) 
 

Despre veninul de tarantulă 
 

Toate tarantulele sunt veninoase. Veninul 
folosit de tarantule este destinat în principal 
pentru a paraliza prada și pentru apărare. 
Acesta conține un amestec toxine care 
afectează sistemul nervos central sau 
periferic. Aceste neurotoxine au fost 
identificate ca fiind peptide sau proteine care 
acționează asupra receptorilor membranari 
sau a canalelor ionice [Jackson și Parks, 1989; 
Dumitrescu și Cristina, 2015]. 

Ca și compoziție primară, veninul 
tarantulelor este un amestec divers de 
compuși, în special de natură proteică, cum ar 
fi: 

• acil-poliamine, 

• peptide liniare, 

• mini-proteine cu cisteină, 

• proteine neurotoxice și 

• enzime [Estrada și col. 2007; Herzig și 
col. 2011]. 

 

Dintre acestea 16-20% din totalul 
compușilor, au o masă moleculară mică. 

În general mușcăturile de tarantulă sunt 
rare și sunt cauzate accidental, de obicei, la 
hrănire sau la manipulare. Potența veninului 
depinde mult de specie, cele mai periculoase 
fiind speciile din genul Poecilotheria.  

În general mușcăturile de tarantulă au 
efecte moderate cu excepția speciilor genului 
amintit, motivul toxicității specifice mari a 
veninului lor rămânând încă neclar. În general 

se recomandă ca manipularea tarantulelor, în 
special a celor cu venin potent să fie efectuată 
strict de specialiști.  

Efectele mușcăturilor acestui gen de 
tarantule (ex. Poecilotheria) poate să fie de 
două feluri:  

• cu crampe musculare 
• fără crampe musculare 

 

Cele mai frecvente simptome clinice 
întâlnite în majortatea cazurilor sunt:  

• inflamația locală, 
• eritemul, 
• durerea moderată, 
• greața, 
• transpirația, iar in unele cazuri 
• senzația de prurit și arsură [Gabbiness, 

1979; Kuhn-Nentwig și col. 2011].  
De exemplu, în Elveția a fost descris un 

caz în care un bărbat a fost mușcat de degetul 
arătător drept de o femelă de Poecilotheria 

regalis în timp ce o hrănea.  
După scurt timp starea clinică s-a 

înrăutățit și, ca semne generale, omul a 
manifestat bufeuri intense și a început să 
transpire abundent la aproximativ două ore 
după mușcătură, dar aceste simptome s-au 
remis în scurt timp. 

A doua-a zi când subiectul s-a prezentat 
la medic, nu s-au mai observat leziuni vizibile 
ale mușcăturii, ci doar un eritem și o ușoara 
inflamație a zonei dar, fără durere locală, 
urmând ca după 15 ore de la acest moment, 
subiectul să prezinte crampe musculare 
severe începând cu extremitățile membrelor, 
progresând apoi la brațe și picioare. După 
aceasta, la scurt timp crampele musculare s-
au generalizat, iar pacientul s-a plâns de 
durere toracală pe care bărbatul a descris-o ca 
pe un junghi extrem de dureros.  

Examenele paraclinice efectuate au 
relevat valori ale creatinkinazei care au fost 
ușor crescute de: 370 U/L față de valorile 
normale (0-200 U/L).  

Pacientul a fost tratat cu Lorazepam 
administrat oral, asociat cu midazolam i.v., 2 
mg, care au diminuat semnificativ simptomele, 
pacientul continuând să ia magneziu timp de 
trei săptămâni după acest episod 
[www.livescience.com]. 
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Toxinele peptidice 
 

Prototipul pentru această clasă de 
veninuri a fost inițial α-bungarotoxina, o 
peptidă care conține în general 64 de 
aminoacizi, provenită din veninul șerpilor din 
familia Elapidae [Kocsis și Cristina, 2018]. 

Principala caracteristică a acestei structuri 
este că se cuplează la agoniștii receptorilor 
nicotinici de acetilcolină, cu o potență 
picomolară și o rată esențială de disociere 
ireversibilă. 

Ca atare, α-bungarotoxina a fost 
considerată un instrument esențial în 
purificarea, localizarea și analiza funcțională și 
farmacologică atât a canalelor native cât și a 
celor cu acetilcolină recombinantă [Craik și col. 
2001; Hille, 2001]. 

În plus față de toxinele moleculare mici 
cunoscute și mortale, cum este tetrodotoxina 
de la peștele balon (Diodon holocanthus) sau 
saxitoxina dinoflagelatelor (Dinoflagellata sp.), 
în veninul tarantulelor există o diversitate 
enormă de toxine peptidice codificate genetic 
care s-au dovedit, a fi neprețuite pentru 
elucidarea structurii, funcției și proprietăților 
farmaco-fiziologice ale canalelor ionice 
membranare [Escoubas și Rash, 2004; Miller, 
1995; Swartz, 2007; Terlau și Olivera, 2004; 
Tsetlin, 2009]. 

Toxinele peptidice codificate genetic 
prezintă o secvență substanțială și o 
diversitate funcțională impresionantă, multe 
dintre acestea având și elemente structurale 
comune, cum ar fi de exemplu, prezența 
legăturilor disulfidice intra-moleculare, cele 
care limitează flexibilitatea conformațională 
pentru a spori atât specificitatea, cât și 
aviditatea interacțiunilor dintre toxină și țintă. 
Printre aceste de peptide se numără un grup 
mai numeros al așa-numitelor toxine 
inhibitoare de nod cisteinic (Inhibitor Cysteine 

Knot = ICK sau knottin).  
Acestea au o structură tridimensională, 

care în mod obișnuit prezintă în lanțul lor: 25-
50 reziduuri proteice, o organizare a 
precursorilor și o structură genetică 
conservată. Aceste peptide de tip ICK au fost 
identificate cel mai adesea în veninurile 
melcilor Conus marini, a păianjenilor și a 

scorpionilor, unde cercetătorii estimează că 
există 105-106 secvențe toxice unice și în 
special, cele exprimate pe fibrele nervoase 
senzoriale primare ale căilor dureroase 
[Goldstein, 1994; Zhu și col., 2003]. 

Până la această oră, dintre toxinele de tip 
ICK, charybdotoxina și hanatoxina (provenite 
din veninul de scorpion și de tarantulă) sunt 
cele mai bine caracterizate chimic [Swartz, 
2007, 2008; Takahashi și col., 2000]. 

Ambele toxine inhibă canalele de potasiu 
voltaj dependente (Kv), dar studiile de 
mutageneză și de biofizică recente au relevat 
că fac acest lucru în două moduri distincte 
[Catterall, 2007]: 

a. Charybdotoxina se leagă la așa-numitul 
domeniu de pori-buclă al canalului situat între 
domeniile trans-membranare cinci și a șase 
(S5 și S6), blocând astfel direct permeația 
ionică [Alabi și col., 2007; Catterall, 2007, 
Gross, 1994; Mackinnon, 1990; Yu și col., 
2005]. 

b. în contrast, hanatoxina, interacționează 
în primul rând cu resturile din jumătatea C-
terminală a celei de-a treia regiuni 
transmembranare (S3b), care împreună cu S4 
și cu buclele extracelulare intermediare 
formează un domeniu flexibil de tip helix-turn-

helix ale cărui mișcări contribuie la reținerea 
dependentă de tensiune [Gabbiness,1979; Lee 
și col., 2003; Swartz și Mackinnon, 1997]. 

La cuplare, hanatoxina inhibă mișcarea 
acestei regiuni a senzorului de tensiune în 
timpul depolarizării membranei, favorizând 
astfel închiderea canalului [Catterall, 2007; 
Milescu și col., 2009; Phillips și col., 2005]. 

Analiza interacțiunilor canalelor 
charybdotoxină și hanatoxină-Kv a fost cheia 
pentru formularea și testarea modelelor de 
permeație a ionilor și de mișcare a senzorilor 
de tensiune, precum și în delimitarea 
interacțiunilor acestor domenii proteice 
importante din punct de vedere funcțional cu 
medicamente și lipide membranare [Catterall, 
2007; Ramsey și col., 2006; Schmidt și 
Mackinnon, 2008; Swartz, 2008; Takahashi și 
col., 2000]. 

Familia canalelor receptorilor potențiali de 
tranziție (Transient receptor potential channels 
= TRP) la mamifere constă din peste 30 de 



Cîmpian și Cristina.                                                                                                                        Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                  Vol. 12(2) Decembrie 2018 

 

66 

membri, dintre care despre majoritatea se 
cunoaște că formează in vivo sau când sunt 
exprimate heterolog, canale tetramerice 
cationice [Gabbiness,1979; Hille, 2001; Julius 
și Basbaum, 2001; Venkatachalam și Montell, 
2007]. 

Încă rolul fiziologic al mai multor canale 
TRP rămâne în studiu, dar se știe că, 
contribuie la formarea semnalului senzorial, 
incluzând aici: 

 

• termosensiunea, 

• nocicepția și 
• durerea. 

Până la această oră se cunoaște că, cel 
mai important dintre receptorii TRP este 
TRPV1. 

Acest receptor este activat de: 
• capsaicina (ingredient prezent în 

ardeiul iute),  
• protonii extracelulari și  
• agenții inflamatori, (ca de exemplu 

căldura nocivă; cea peste 43 °C) [Brauchi și 
col., 2004]. 

 

În ciuda rolurilor lor fiziologice destul de 
distincte, canalele de ioni TRP și canalele de 
ioni voltaj dependente se aseamănă probabil 
unul cu celălalt în ceea ce privește topologia 
transmembranară globală și organizarea 
subunității tetramerice, fiind în concordanță cu 
faptul că canalele TRP prezintă un grad de 
sensibilitate de tensiune (considerat totuși 
modest) [Matta și Ahern, 2007; Siemens și 
col., 2006; Voets și col., 2004]. 
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Rezumat 

 
Studiul diverselor tipuri de venin a devenit, în ultimii ani, o prioritate pentru științele medicale și biologie 
Veninurile de tarantulă reprezintă o bogăție naturală de combinații de compuși chimici care atrag tot mai 
mult atenția specialiștilor farmacologi. În ultimul deceniu aceste veninuri au fost studiate pentru a genera 
în final soluții: produse bioactive puternice, selective în folosul medicinii, dar recoltarea veninului de la 
tarantule este o reală provocare. În acest sens, studiul inițial de față își propune să identifice și să 
analizeze cîteva metode de contenție și anestezie care să permită operatorilor un acces mai facil la 
recoltarea veninului de la tarantule. De asemenea datorită parcimoniei științifice în legătură cu datele 
despre veninul de tarantulă și utilizările specifice din biologie și medicină am considerat necesară o 
prezentarea mai în detaliu a principalelor preocupări din știință pe acest topic, la această oră. 

 
Abstract 

 
The study of various types of venom has become a priority in the last years for medical sciences and 
biology Tarantula venoms represent a natural wealth of combinations of chemical compounds that 
attract more and more attention of pharmacologists. Over the last decade, these venoms have been 
studied to ultimately generate solutions: strong, selective bioactive products for medicine, but 
harvesting tarantula venom is a real challenge. In this respect, this initial present study aims to identify 
and analyze several methods of contention and anesthesia to allow operators an easier access to 
gathering the tarantula venom. Also due to scientific parsimony in relation to these venoms, data and 
specific uses in biology and medicine, we considered it necessary to present more in detail the main 
concerns of science on this topic at this time. 
 

Obiective 
Propriu-zis ne-am propus obiectivele: 

1. identificarea unor metode viabile de 

anestezie și contenție la tarantule  
2. realizarea unui studiu cu date despre 

structura / utilitatea veninului de tarantulă 
 

Materiale și metode 
 

Studiul a avut loc în perioada aprilie 2017 
– mai 2018, în cadrul laboratoarelor de 
farmacologie și anesteziologie de la FMV 
Timișoara utilizându-se dotarea acestor 
discipline. 

 
3.1. Tarantulele 

 
Indivizii utilizați în acest experiment au 

provenit din patru genuri diferite de tarantula, 
toate obținute din terariile proprii din Timișoara 

unde au fost crescute femelele de tarantulă 
participante în prezentul studiu.  

Pentru acuratețea rezultatelor din 
experimentul propriu-zis s-au efectuat trei 
replici cu repetarea la un interval de o lună 
pentru a asigura refacerea rezervei de venin, 
fiind folosiți aceiași indivizi, câte cinci, femele 
adulte. Femelele au fost tratate cu blândețe pe 
toată perioada studiului niciuna dintre acestea 
nesuferind accidente sau deces. Pentru 
corecta dozare a narcoticului au fost alese 
femele de greutăți și mărimi apropiate / specie.  

Femelele de tarantulă din studiu au avut 
vârste cuprinse între 3 și 9 ani, având greutăți 
cuprinse între 17-24 g și mărimi de 15-22 cm. 

Hrănirea tarantulelor s-a făcut exclusiv cu 
un gândac din ordinul Blattodaea, familia 
Blaberidae denumit Blaptica dubia (sin. Dubia 

roach, orange-spotted roach, Guyana spotted 

roach sau Argentinian wood roach) folosit de 
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cunoscători pentru hrănirea tarantulelor, o dată 
pe săptămână (figura 4) [www.biolib.cz

Condițiile de creștere și viață

uniforme din punct de vedere al temperaturii 
din terariu care a fost cuprinsă între 20
pentru toate speciile studiate dar diferită din 
punct de vedere al umidității relative pentru:

• Poecilotheria ornata de 80%;
• Eupalaestrus campestratus 

• Brachypelma klaasi 

parahybana 60-65%. 

Genurile de tarantule utilizate în stu

1 Poecilotheria ornata

Greutate medie: 17,3 g
Lungime medie: 21,5 cm

2 Eupalaestrus campestratus

Greutate medie: 19,5 g
Lungime medie: 15,3 cm

3 Brachypelma klaasi

Greutate medie: 
Lungime medie: 16,3 cm

4 Lasiodora parahybana

Greutate medie: 24,0 g
Lungime medie: 22,3 cm
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cunoscători pentru hrănirea tarantulelor, o dată 
www.biolib.cz]. 

țiile de creștere și viață au fost 
uniforme din punct de vedere al temperaturii 
din terariu care a fost cuprinsă între 20-24 °C, 

tudiate dar diferită din 
ții relative pentru: 

de 80%; 
Eupalaestrus campestratus de 70%, și  
Brachypelma klaasi și Lasiodora 

Figura 4. Blaptica dubia

 
Din punct de vedere al năpârlirii niciuna 

din femelele din studiu, nu a năpârlit 
fost împerecheată, pentru a nu influen
efectul narcozei. În tabelul 2
genurile de tarantula utilizate în prezentul 
studiu.  

Genurile de tarantule utilizate în studiu (foto original Cîmpian)
 

Poecilotheria ornata 
 

Greutate medie: 17,3 g 
Lungime medie: 21,5 cm 

Eupalaestrus campestratus 
 

Greutate medie: 19,5 g 
Lungime medie: 15,3 cm 

Brachypelma klaasi 
 

Greutate medie: 21,5 g 
Lungime medie: 16,3 cm 

Lasiodora parahybana 
 

Greutate medie: 24,0 g 
Lungime medie: 22,3 cm 
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Blaptica dubia [www.biolib.cz]. 

Din punct de vedere al năpârlirii niciuna 
din femelele din studiu, nu a năpârlit și nu a 
fost împerecheată, pentru a nu influența 

tabelul 2 sunt prezentate 
genurile de tarantula utilizate în prezentul 

Tabelul 2 
) 
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3.2. Metodologia recoltării și analizării 

veninului 
 

Pentru a recolta venin de la tarantule și a 
evita riscul mușcăturii, acestea trebuie să fie 
anesteziate, deoarece contenţia lor în condiţii 
de siguranţă este aproape imposibilă atunci 
când acestea sunt vigile.  

În metodologia de testare a veninului de 
tarantulă se respectă patru etape care țin de 
manipularea tarantulelor și respectiv, una 
dedicată analizei biochimice după cum 
urmează: 

• anestezia tarantulelor, 

• contenția tarantulelor anesteziate, 

• aplicarea stimulilor electrici pe 

chelicere, 

• recoltarea veninului,  

• analiza biochimică a veninului. 

 
3.2.1. Faza I:  

Anestezia tarantulelor 
 

Dispozitivul (camera) de anestezie 
 

Pentru anestezia tarantulelor a fost 
confecționat un dispozitiv (cameră) de 
anestezie, dintr-un recipient din plastic 
alimentar cu capac etanș, la care s-au adaptat 
două căi atașabile la sistemele de anestezie, 
pentru accesul și evacuarea vaporilor de 
anestezic) de către Dr. Larisa Schuszler 
titulara disciplinei de anesteziologie de la FMV 
Timișoara (figura 5). 

 

 

 

 
 

Figura 5. Dispozitivul (camera) pentru anestezie și 
cuplarea la aparat pentru dozare 

 

Anestezicul și dozarea 
Substanța activă folosită a fost un produs 

indigen, isofluran inhalant (Anesteran, 
Rompharm Company Romania) (figura 6) un 
anestezic general care este considerat de 
majoritatea autorilor ca fiind o substanță 
potrivită pentru anestezia / narcoza insectelor 
[www.rompharm.ro].  

Produsul se prezintă sub formă de lichid 
incolor cu aspect limpede pentru vapori de 
inhalat.  

Inducţia şi menţinerea anesteziei cu 
isofluran 5% (Anesteran) s-a realizat într-un 
flux de oxigen de 500 ml / L / minut cu 
ajutorul aparatului de anestezie printr-un tub 
legat la dispozitivul (camera) de anestezie, 
respectându-se următoarele: 

• anestezicul a fost dozat uniform și egal 
pentru toate exemplarele;  

• fiecare tarantulă a fost anesteziată 
individual; 
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• timpul de menținere în “camera de 
anestezie” a fost de 10 minute pentru 
toate femelele. 

 

 

 

 
 

Figura 6. Soluția volatilă de izofluran (Anesteran, 
Rompharm Company Romania) și dozarea 

anestezicului la 5%. 

 
3.2.2. Faza II:  

Contenția manuală 
 

În toate cazurile, narcoza completă s-a 
instalat doar după două minute de la 
inducerea anestezicului și a durat suficient de 
mult pentru ca tarantulele să poată să fie 
contenționate pentru stimularea electrică.  

Pentru tarantulele arboricole, care au 
corpul aplatizat modul de contenție 
recomandabil este între degetele opozabile în 
plan longitudinal, iar în cazul tarantulelor old 
world, modul de contenție este între degete, în 
plan sagital (figura 7). 

 

 

 

 
 

Figura 7. Tarantulă anesteziată și tipuri de contenție  
la tarantule 
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3.2.3. Faza III: 
aplicarea stimulilor electrici pe chelicere 

recoltarea veninului
 

Aplicarea de stimuli electrici
Pentru studiul nostru am testat diferite surse 

de curent cu voltajul pornind de la 4,75 până la 
15 volți, (figura 8) cu valori ale amperajului 
cuprinse între 0,55 și 20 de amperi du
urmează: 

• baterie de 9 V,  
• baterie de 12 volţi,  
• acumulator de 4,75 V şi 0,55 amperi, 
• acumulator de 5 V şi 1,0 amper,
• acumulator de 5,3 V şi 2 amperi, 
• redresor de 15 V și 20 de amperi.
 

 
Figura 8. Sursele de curent folosite în experiment 

 
Veninul recoltat a fost depus în recipiente 

sterile. Pentru acest studiu am folosit tuburile 
de microcentrifugă (figura 8).  

 

Recoltarea veninului 
Tarantulele au fost contenţionate manual 

pentru a avea un control mai bun şi pentru 
siguranţa lor (figura 9).  

După fixarea chelicerelor în tubul de 
micro-centrifugă, am aplicat stimulii electrici pe 
chelicere în ordinea crescătoare a voltajului de 
la: 4,5; 5; 5,3; 9; 12 şi de 15 volţi 

În general refacerea rezervelor de venin 
la tarantulă se realizează la 7
pentru o recoltare corespunzătoare este 
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3.2.3. Faza III:  
trici pe chelicere și 

recoltarea veninului 

Aplicarea de stimuli electrici 
Pentru studiul nostru am testat diferite surse 

de curent cu voltajul pornind de la 4,75 până la 
cu valori ale amperajului 

și 20 de amperi după cum 

 
acumulator de 4,75 V şi 0,55 amperi,  
acumulator de 5 V şi 1,0 amper, 
acumulator de 5,3 V şi 2 amperi,  

și 20 de amperi. 

 

Sursele de curent folosite în experiment  

inul recoltat a fost depus în recipiente 
sterile. Pentru acest studiu am folosit tuburile 

Tarantulele au fost contenţionate manual 
pentru a avea un control mai bun şi pentru 

upă fixarea chelicerelor în tubul de 
centrifugă, am aplicat stimulii electrici pe 

chelicere în ordinea crescătoare a voltajului de 
de 15 volţi (figura 9). 

În general refacerea rezervelor de venin 
a 7-14 zile dar 

pentru o recoltare corespunzătoare este 

recomandabilă stimulare la minimum o lună 
interval de repaos 

 

Conservarea veninului
Veninul obținut prin stimulare electrică a 

fost solubilizat în apă deionizată con
acid trifluoracetic 12‰ (TFA
10000 rpm pentru 10 min.  

Supernatantul solubilizat în acest fel a fost 
înghețat, liofilizat și depozitat la 
Greutatea uscată a veninului se determină prin 
cântărirea analitică de înaltă precizie. 

 
3.2.4. Faza a IV

Analiza biochimică a veninului
 

Pregătirea probelor 
Pentru analiza cromatografică, alicote de 

5 mg venin uscat au fost solubilizate în apă 
deionizată, centrifugate la 10000 rpm timp de 
10 min, după care supernatantul a fost supus 
cromatografiei lichide de înaltă pe
(HPLC). Fracțiunile eluate la un debit de 1,5 ml 
/ min au fost colectate individual 
uscate în vid și depozitate la 
utilizare. 

 

Coloanele utilizate 
Sunt cele semipreparative cu fază inversă 

C18 (ex. Jupiter 5 mm, 300 A, 
utilizându-se un gradient liniar compus din 
soluția inițială A 0,12% TFA) până la 60% și de 
soluția B (0,10% TFA în acetonitril 
de 60 de minute după 10 minute ini
soluție B. Pentru detecție se folosesc lungimile 
de undă de 216 și 230 nm. 

Pentru a obține la nivelul scăzut fracția de 
masă moleculară (LMMF) 
proteică (PF) pentru evaluarea activită
veninului, fracțiunile eluând de la 0 la 35% 
soluție A și de la 35 la 74% soluție B au fost 
colectate separat.  

După îndepărtarea solventului, LMMF 
PF veninurile s-au cuantificat prin măsurarea 
greutății uscate la balanța analitică de înaltă 
precizie și se pot depozitata la 
utilizare. Masele moleculare ale frac
cromatografice ale veninului de ta
efectuate pe un spectrometru de masă de 
exemplu UltraFlexIII MALDI
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recomandabilă stimulare la minimum o lună 

Conservarea veninului 
ținut prin stimulare electrică a 

fost solubilizat în apă deionizată conținând 
acid trifluoracetic 12‰ (TFA) și centrifugat la 

 
Supernatantul solubilizat în acest fel a fost 

și depozitat la -20°C. 
Greutatea uscată a veninului se determină prin 
cântărirea analitică de înaltă precizie.  

3.2.4. Faza a IV-a:  
iochimică a veninului 

Pentru analiza cromatografică, alicote de 
5 mg venin uscat au fost solubilizate în apă 
deionizată, centrifugate la 10000 rpm timp de 
10 min, după care supernatantul a fost supus 
cromatografiei lichide de înaltă performanță 

țiunile eluate la un debit de 1,5 ml 
/ min au fost colectate individual și manual, 

și depozitate la -20 ° C până la 

Sunt cele semipreparative cu fază inversă 
C18 (ex. Jupiter 5 mm, 300 A, 250-10 mm) 

se un gradient liniar compus din 
ția inițială A 0,12% TFA) până la 60% și de 
ția B (0,10% TFA în acetonitril - ACN) timp 

de 60 de minute după 10 minute inițiale la 0% 
ție se folosesc lungimile 

 
ține la nivelul scăzut fracția de 

masă moleculară (LMMF) și fracțiunea 
proteică (PF) pentru evaluarea activității 

țiunile eluând de la 0 la 35% 
ție A și de la 35 la 74% soluție B au fost 

ă îndepărtarea solventului, LMMF și 
au cuantificat prin măsurarea 

ții uscate la balanța analitică de înaltă 
și se pot depozitata la -20 °C până la 

Masele moleculare ale fracțiilor 
cromatografice ale veninului de tarantulă pot fi 
efectuate pe un spectrometru de masă de 
exemplu UltraFlexIII MALDI-TOF / TOF.  
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Probele sunt reconstituite în apă 
deionizată la concentrații variabile și dizolvate 
(1:3, v:v) într-o soluție de matrice de acid a-
ciano-4-hidroxicinamic (acid a-ciano-4-
hidroxicinamic la 5 mg / apă, acid trifluoracetic, 
5:4:1, v:v:v) punctat în triplicat pe o placă de 
probă și lăsat să se usuce la temperatura 
camerei. Spectrele MS se vor obține atât în 
moduri reflectate, cât și în modul liniar pozitiv. 
Calibrarea sistemului se efectuează utilizând 
un amestec al standardului de calibrare a 
peptidei și standardului de calibrare a proteinei 
I pentru spectrometria de masă, după care 
spectrele sunt procesate cu ajutorul 
analizoarelor MassLynx 3.5 și / sau Flex 
Analysis 3.3. [Bohlen și col., 2010]. 

 
Rezultate și discuții 

 
Din observațiile noastre anestezia cu 

produsul autohton Anestran (Rompharm 
Company Romania) soluție volatilă s-a dovedit 
a fi o alegere potrivită pentru anestezia 
tarantulelor.  

Dozarea la concentrația de 5% este 
considerată a fi optimă.  

Fiind alese în loturi egale ca și talie și 
greutate, în faza narcozei nu am remarcat 
diferenţe de timp între exemplare / specii în 
legătură cu faza de inducţie a narcozei.  

La toate exemplarele am observat că 
narcoza completă s-a instalat foarte repede, 
respectiv între 100 și 120 de secunde (fig. 9). 

Cel mai repede narcoza s-a instalat la 
specia Eupalaestrus campestratus și cel mai 
târziu la specia Lasiodora parahybana. 

În ce privește durata narcozei aceasta a 
fost cuprinsă între 5 și 7 minute, în funcție de 
individ și specie, astfel că perioada de narcoză 
mai lungă a fost observată la speciile 
Poecilotheria ornata și Eupalaestrus 

campestratus, în timp ce perioade mai lungi au 
fost identificate la speciile Brachypelma klaasi 

și Lasiodora parahybana. 
Durata narcozei a fost considerată de noi 

a fi suficientă pentru faza de stimulare 
electrică. Referitor la etapa de stimulare 
electrică am observat că în toate cazurile 
emisia de venin a fost posibilă prin curentarea 
chelicerelor. Dintre toate tensiunile folosite noi 

recomandăm folosirea tensiunilor de 12 sau 15 
V și 25-85 Hz, tensiunile sub acest voltaj, 
respectiv: 4,5; 5; 5,3 și 9 V nefiind urmate de 
excitarea glandelor de venin. Valoarea de 15 
volți, duce sigur la relașarea glandelor de 
venin, deci este în opinia noastră o valoare 
optimă mai ales dacă sunt aplicate pe 
chelicerele umezite cu ser fiziologic sau orice 
soluție salină, care va amplifica stimularea și 
relașarea glandelor la venin (figura 9)  

Ca aspect veninul proaspăt este cristalin 
transparent și de consistență vâscoasă. 
Cantitățile de venin obținute după stimularea 
electrică au fost mici sub formă de picături, 
masa unei descărcări de venin fiind de 
aproximativ 10 µg (figura 9). 
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Figura 9. Faze ale narcozei, contenției și recoltării 
veninului de tarantulă 

 
Discuții 

 
4.1. Aplicații ale veninului provenit de la 
diverse specii de tarantulă în biologie și 

medicină 
 

În ultimul deceniu implementarea noilor 
metode de investigație din biochimie a adus 
spor în cunoșterea structurii complexe a 
veninurilor [Dumitrescu și Cristina, 2015].  

Odată cu descifrarea tipurilor de proteine 
asociate în diversele tipuri de venin, 
cercetătorii au început să testeze veninurile (în 
integralitatea lor sau doar a anumitor secvențe 
izolate din veninuri) în terapeutica diferitelor 
entități morbide sau în biologie [Kocsis și 
Cristina, 2018].  

În acest sens, veninurile provenite de la 
diverse specii de tarantulă au fost studiate 
biochimic și testate cu succes în medicină sau 
biologie. Dintre acestea se cunosc deja 
cercetări efectuate cu succes pe veninul 
speciilor: 

• Psalmopoeus cambridgei 
• Selenotypus plumipes 
• Selenocosmia jiafu 
• Ornithoctonus huwena 
• Tarantula cubensis 

• Tarantula de Canton 
• Grammostola spatulata 
• Acanthoscurria paulensis 

 
4.1.1. Psalmopoeus cambridgei  

("Trinidad Chevron") 
 

O peptidă extrasă din veninul tarantulei 
sud-americane Psalmopoeus cambridgei este 
eficientă împotriva durerii prin intermediul 
canalelor ASIC1a și a mecanismelor opioide.  

Psalmotoxina 1, o peptidă extrasă din 
tarantula Psalmopoeus cambridgei, are 
proprietăți analgezice foarte puternice 
împotriva durerilor termice, mecanice, chimice, 
inflamatorii și neuropatice la rozătoare. Ea își 
exercită acțiunea prin blocarea canalului ionic 
sensibil la acizi 1a, iar această blocadă are ca 
rezultat o activare a căii endogene de 
encefalină. Proprietățile analgezice ale 
peptidei sunt suprimate de antagoniștii 
receptorilor de opiacee I și d și se pierd în 
șoarecii Penk1–/– [Mazzuca și col., 2007]. 

La această tarantulă s-au descoperit 
pentru prima dată cele trei peptide ICK 
(denumite vanilotoxinele VaTx1, 2 și 3) care 
activează TRPV1 producând o durere 
inflamatorie puternică [Milescu și col., 2009]. 

Vanilotoxinele prezintă o asemănare a 
secvențelor cu hanatoxina, iar VaTx1 și VaTx2 
inhibă Kv2.1, susținând astfel speculațiile că 
TRP și canalele cu tensiuni variabile seamănă 
reciproc în ceea ce privește mecanismele de 
structură și / sau de închidere.  

Vanilotoxinele sunt structuri farmacologice 
excelente, dar ratele de disociere rapide 
limitează tehnic deocamdată utilitatea lor ca 
instrumente biochimice pentru studierea 
structurii canalului TRP [Kuhn-Nentwig și col., 
2011]. 

 
4.1.2. Selenotypus plumipes 

 
Cercetatorii australieni au identificat 

primul bio-insecticid din veninul tarantulei 
Selenotypus plumipes. Aceștia au purificat 
veninul derivat în diferite fracțiuni și le-au oferit 
ca hrană termitelor, viermilor de făină și 
viermilor de bumbac. 

Rezultatele au relevat activitatea letală a 
fracțiunii OAIP-1 (Orally Active Insecticidal 
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Peptide) care a omorât aceste insecte în două 
zile. Din câte se știe, OAIP-1 este diferită de 
alte bio-structuri insecticide deoarece este 
potentă, sinergică cu unele insecticide și poate 
fi obținută prin recombinări. Structura acestei 
peptide este stabilă la temperaturi mari și la un 
pH bazic și poate fi folosit ca spray foliar. 
OAIP-1 este un neurotoxic puternic pentru 
insecte, doza necesară fiind mult mai mică 
decât a insecticidelor sintetice [Kuhn-Nentwig 
și col., 2011]. 

 

4.1.3. Selenocosmia jiafu 
 

Este o tarantula de mărime medie și o 
sursă atractivă de venin deoarece poate fi 
crescută în captivitate și produce cantități mari 
de venin.  

Veninul de Selenocosmia conține în 
principal neurotoxine care acționează asupra 
canalelor ionice voltaj-dependente din 
rădăcinile neuronilor ganglionului dorsal la 
șobolani. Analiza veninului, efectuată prin 
metoda RP-HPLC (Reversed-Phase High –

Performance Liquid Chromatography) și prin 
metoda MALDI-TOF-MS (Matrix-Assisted 

Laser-Desorption / Ionization Time of Flight 

Mass Spectrometry) au relevat că veninul 
conține sute de peptide cu masa predominantă 
de 3000-4500 Da.  

Veninul are efecte inhibitoare asupra 
curenților tetrodotoxin-rezistenți (TTX-R) de 
Na+ și de tip T Ca2+ sugerând prezența 
antagoniștilor pentru ambele tipuri de canale. 
Injecțiile experimentale intra-abdominale cu 
venin au avut efecte toxice severe asupra 
gândacilor incluzând paralizia membrelor 
posterioare. LD50 (doza letală) stabilită a fost 
84,24 µg/g greutatea gândacului. Totuși la 
șoareci nu au fost detectate simptome vizibile 
sau schimbări comportamentale după injecții 
intraperitoneale cu venin cu doze de până la 
10 mg/kg greutate corporală.  

La o doza de 20 mg / kg greutate 
corporală, șoarecii au prezentat simptome 
slabe de intoxicație, care au scăzut după 30 
de minute. Abia la doza de 46,30 mg / kg 
greutate corporală șoarecii au prezentat 
simptome evidente de intoxicație și au murit 

după 24 de minute de la injectarea veninului 
[Escoubas și Rash, 2004]. 

 
4.1.4. Ornithoctonus huwena  

(Chinese bird spider) 
 

Este o tarantulă Old world deosebit de 
mare și agresivă, care locuieşte în adăposturi 
subterane în regiunile tropicale din sudul 
Chinei și Vietnamului.  

În general, mușcătura de Ornithoctonus 

huwena nu e letală pentru oameni, în schimb, 
poate produce dureri și inflamații majore.  

Toxina provenită de la această tarantulă 
este un agonist TRPV1 specific și ireversibil.  

Structural, toxina conține două domenii 
ICK pliate în mod independent, cu o bivalență 
asemănătoare anticorpului, care are ca 
rezultat o aviditate extrem de ridicată pentru 
ținta canalului multimeric, ceea ce îl face un 
instrument biochimic pentru analiza funcției 
canalului TRP.  

Această toxină se leagă și captează 
TRPV1, în stare deschisă, prin asocierea cu 
regiunea formatoare a porilor canalului, mai 
degrabă decât cu regiunea echivalentă a 
senzorului de tensiune din apropierea spirelor 
S3 și S4 [Gabbiness, 1979].  

Aceste observații susțin rolul critic al 
vanilotoxinelor pentru domeniul formării porilor 
în canalul TRP și sugerează că, modificările 
conformaționale din porii exteriori pot fi mai 
importante decât cele evaluate anterior 
[Gultiken și col., 2015]. 

Ca și în cazul lui Psalmopoeus 

cambridgei, veninul brut activează TRPV1 
recombinant, autorii sugerând că veninul 
conține una sau mai multe toxine peptidice 
care țintesc nociceptorii ca parte a strategiei 
de apărare chimică [Liang, 2004]. 

Componentele active majore din acest 
venin au fost relevate folosindu-se imagistica 
ionilor de calciu ca metodă de citire funcțională 
(figura 10). 

Mai multe specii de tarantule țintesc 
canalele TRPV1.  

Multe toxine peptidice, inclusiv 
vanilotoxinele VaTx1 și VaTx2, sunt cunoscute 
pentru a viza mai multe subtipuri de canale.  
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Pentru a evalua specificitatea toxinei 
purificată de O. huwena a fost examinat 
efectul unei doze relativ înalte (2 mM) pe un 
panou de canale TRP (TRPV2, TRPV3, 
TRPV4, TRPA1 și TRPM8), ligaturați (5-HT3R- 
A și P2X2) și canale voltaj dependente (Kv1.2, 
Kv2.1 și Kv4.3, CaV1.2, CaV3.3 și respectiv 
NaV1.7), multe dintre acestea fiind exprimate 
în neuronii senzoriali.  

Atunci când DkTx a fost aplicat la 
ovocitele sau celulele HEK293, cele care 
exprimă oricare dintre aceste canale nu a fost 
observat niciun efect.  

În concordanță cu această selectivitate 
aparentă pentru TRPV1, experimentele 
imagistice cu ioni calciu și cu neuroni 
trigeminali cultivari au relevat influxul calciului 
evocat de toxine într-un subset de neuroni 
care au corespuns loturilor capsaicino-
sensibile. În plus, acest răspuns a fost absent 
în culturile derivate de la șoarecii cu deficit de 
TRPV1 (figura 10) [Bohlen și col., 2010; 
Gultiken și col., 2015]. 

Profilul de absorbție și migrare a toxinei 
O. huwena pe matricele de fază inversă a 
sugerat că componenta activă este hidrofobă 
și de natură peptidică.  

Având în vedere mărimea sa relativ mare 
(masa monoizotopică de 8521,9 Da) și 
paliditatea relativă a veninului, până acum s-
au putut obține doar secvențe parțiale ale 
toxinei, prin secvențierea peptidelor de novo.  

Pentru a ocoli această problemă, 
cercetătorii au preparat ARN total din glandele 
de venin ale O. huwena și au folosit materialul 
pentru a clona ADN-urile complementare 
(cADN-uri), cele care codifică toxinele mature.  

Secvențele obținute s-au potrivit cu masa 
toxinelor cu lungime întreagă și cu cea a 
fragmentelor derivate proteolitic.  

Mai mult, toxina nativă a conținut o 
arginină amidată C-terminală, în concordanță 
cu faptul că secvența cADN prezice transferul 
unei grupări amidice dintr-un rest de glicină în 
poziția n +1 a peptidei precursor [Bohlen și 
col., 2010]. 

Deși toxina O. huwena conține un model 
al reziduurilor de cisteină care se conformează 
modelului ICK observat și la vanilotoxine, 
toxina are totuși o asemănare mică 

secvențială cu vanilotoxinele, ceea ce 
sugerează că tarantulele P. cambridgei și O. 

huwena au dezvoltat agoniști TRPV1 în mod 
independent printr-un proces îndelungat de 
evoluție convergentă.  

 

 

 

 
 

Figura 10. Influența toxinelor DkTx în celulele 
HEK293 cele care exprimă canalul TRPV1 al 

șobolanilor [5]. 
 
Toxina DkTx purificată evocă creșterea 

semnificativă a calciului în celulele HEK293 
cele care exprimă canalul TRPV1 al 
șobolanilor. Aplicarea soluției roșu de ruteniu 

DkTx 

Fundal 

DkTx + RR 
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(RR) 10 mM, care este un blocant poros 
neselectiv al canalelor TRP va inhiba 
răspunsurile evocate de toxine. 

Culoarea purpurie indic
citoplasmatic de repaus scăzut, iar portocaliu 
indică creșterea valorilor calciului. 

De asemenea se știe că structural, toxina 
O. huwena este de aproximativ două ori mai 
mare decât cea a vanilotoxinelor 
două repetări ale unității ICK cap
separate printr-un linker scurt (figura 11).

 

 
Figura 11. DkTx este un membru al familiei peptidelor 

ICK [Bohlen și col., 2010
 

Figura 12. Structura biloburară a DkT

 
DkTx este membru al familiei peptidelor 

ICK.. În afară de structura spa
conservată al reziduurilor de cisteină 
(evidențiate în galben), DkTx nu prezintă alte 
asemănări evidente ale secven
peptide de tip ICK, inclusiv vanilotoxinele 
(VaTx1-3) sau hanatoxina (HaTx) 
col., 2010]. 
 

4.1.5. Tarantula cubensis 
(Tarantula de Canton) (TCE)

 
Extractul din veninul Tarantula cubensis

modifică gradul de apoptoză 
adenocarcinoamele mamare la că
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(RR) 10 mM, care este un blocant poros 
neselectiv al canalelor TRP va inhiba 
răspunsurile evocate de toxine.  

Culoarea purpurie indică calciul 
citoplasmatic de repaus scăzut, iar portocaliu 

șterea valorilor calciului.  
știe că structural, toxina 

este de aproximativ două ori mai 
mare decât cea a vanilotoxinelor și constă din 

CK cap-la-coadă 
(figura 11).  

 

al familiei peptidelor 
și col., 2010]. 

Toxina din veninul tarantulei 
este o peptidă bivalentă ICK 
knot).  

Unitățile ICK adoptă o structură 
caracteristică compactă 
urmare, se consideră că toxina de 
formează două domenii pliate în mod 
independent, conectate printr
înclinată (figura 12).  

Deoarece această peptidă de la 
huwena prezintă un exemplu de toxină care 
conține structuri ICK repetate în mod repetat, a 
fost denumită toxina "double knot"

(figura 12) [Bohlen și col., 2010
DkTx constă din doi lobi ICK (Knot 1 

Knot 2) separați de o regiune de legătură 
scurtă. Structura soluției de rezonanță 
magnetică nucleară a HaTx a servit ca 
pentru un model ipotetic al DkTx, arătând 
disulfurile conservate în galben pentru HaTx 
în roșu pentru DkTx (figura 12)
2010]. 
 

 

Structura biloburară a DkTx (Knot 1 and Knot 2) [Bohlen și col., 2010

DkTx este membru al familiei peptidelor 
ICK.. În afară de structura spațială extrem de 
conservată al reziduurilor de cisteină 

țiate în galben), DkTx nu prezintă alte 
asemănări evidente ale secvenței cu alte 
peptide de tip ICK, inclusiv vanilotoxinele 

3) sau hanatoxina (HaTx) [Bohlen și 

Tarantula cubensis  
(Tarantula de Canton) (TCE) 

Tarantula cubensis 
modifică gradul de apoptoză și mitoză în 

oamele mamare la cățea.  

Pentru a înțelege efectul extractului 
veninului tarantulei de Canton (TCE) asupra 
țesutului tumoral mamar s-au evaluat 13 cazuri 
clinice de adenocarcinom mamar canin 
și col., 2010]. 

Biopsiile au fost prelevate din tumori 
înainte de inițierea tratamentului cu TCE, iar 
injectările subcutanate de TCE au fost 
efectuate de trei ori la intervale de o 
săptămână cu doza de 3 ml / că
la 7-10 zile după a treia injec
tumorale au fost extirpate prin tehnica 
mastectomiei unilaterale complete 
formațiunile tumorale pre- ș
fost evaluate imunohistochimic. 
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Toxina din veninul tarantulei O. huwena 
este o peptidă bivalentă ICK (inhibitor cysteine 

ICK adoptă o structură 
caracteristică compactă și rigidă și, prin 
urmare, se consideră că toxina de O. huwena 
formează două domenii pliate în mod 
independent, conectate printr-o bandă 

Deoarece această peptidă de la O. 

ă un exemplu de toxină care 
ține structuri ICK repetate în mod repetat, a 

"double knot" sau DkTx 
și col., 2010]. 

DkTx constă din doi lobi ICK (Knot 1 și 
ți de o regiune de legătură 

ției de rezonanță 
magnetică nucleară a HaTx a servit ca șablon 
pentru un model ipotetic al DkTx, arătând 
disulfurile conservate în galben pentru HaTx și 

(figura 12) [Bohlen și col., 

 

și col., 2010]. 

țelege efectul extractului 
veninului tarantulei de Canton (TCE) asupra 

au evaluat 13 cazuri 
clinice de adenocarcinom mamar canin [Albay 

Biopsiile au fost prelevate din tumori 
țierea tratamentului cu TCE, iar 

injectările subcutanate de TCE au fost 
efectuate de trei ori la intervale de o 
săptămână cu doza de 3 ml / cățea, după care 

10 zile după a treia injecție, masele 
tumorale au fost extirpate prin tehnica 

ctomiei unilaterale complete și 
și post-tratament au 

fost evaluate imunohistochimic.  
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Rezultatele au relevat că expresia 
limfomului 2 al celulelor B (Bcl-2) a fost 
semnificativ mai mare în pre-tratament în 
comparație cu țesuturile evaluate după 
tratamente (p <0,01), în timp ce expresia Ki-67 
a fost mai mică în țesuturile evaluate după 
tratament (p <0,01).  

Nu s-au observat diferențe semnificative 
între factorii de creștere ai fibroblastelor sau 
expresia factorului de creștere endotelial 
vascular între țesuturile pre- și post-tratament 
(p >0,05), iar indicele apoptotic a fost scăzut 
înainte de tratament și a crescut în timpul 
tratamentului.  

Aceste rezultate sugerează clar că TCE 
ar putea fi eficient pentru controlul creșterii 
adenocarcinomului mamar canin prin reglarea 
apoptozei [Albay și col., 2010]. 

S-a observat că extractul de Tarantula 

cubensis este eficient utilizat ca tratament în 
leziunile orale la bovinele cu boala limbii 
albastre. Conform rezultatelor hematologice, a 
fost observată o leucocitoză marcată datorată 
limfocitozei, în timp ce valorile eritrocitelor, 
hematocritului și hemoglobinei au fost în limite 
normale.  

După 24 ore, valorile medii ale 
leucocitelor au fost 22,15 ± 4,25 și 17,11 ± 
2,01 pentru grupul de control și, respectiv, 
pentru grupurile tratate. Numărul de leucocite 
a scăzut în grupul de tratament după 24 de ore 
comparativ cu lotul martor.  

Valoarea medie a ritmului cardiac la 
grupurile de control și tratament în timpul 
studiului nu a fost semnificativ diferită.  

S-a observat o scădere semnificativă a 
temperaturii rectale la 24 ore după tratamentul 
din grupul de tratament în comparație cu 
grupul martor [Albay și col., 2010; Gultiken și 
col., 2015]. 

Vindecarea rapidă a fost observată în 
leziunile mucoasei orale 24 ore după 
tratamentul din grupul de tratament comparativ 
cu grupul martor. S-a observat o diferență 
statistic semnificativă (p <0,05) între valoarea 
mediană a leziunilor orale în grupurile de 
control și de tratament după 24 de ore. În cea 
de-a zecea zi de tratament, toate bovinele din 
grupul tratament fiind recuperate [Albay și col., 
2010; Gultiken și col., 2015]. 

4.1.6. Grammostola spatulata 
 

O peptidă din veninul tarantulelelor 
Grammostola spatulata din Chile poate 
modifica ritmul cardiac. Fibrilația atrială este 
cea mai frecventă aritmie cardiacă susținută 
care apare la om și este secundară bolii valvei, 
hipertensiunii sau insuficienței cardiace.  

Acesta este adesea asociată cu 
întinderea pasivă a camerei atriale care rezultă 
din disfuncția hemodinamică sau mecanică a 
inimii. Cercetării au demonstrat că fibrilația 
atrială potențată prin dilatare în inima iepurelui 
poate fi inhibată prin blocarea canalelor de ioni 
activate cu întindere cu o peptidă specifică din 
veninul tarantula, fără a altera potențialul de 
acțiune de repaus. Descoperirile acestora 
deschid o fereastra asupra aritmogenezei 
cardiace și pun în calea spre dezvoltarea unei 
noi clase de medicamente [Dobson, 2001]. 

GsMtx-4 este o peptidă mică (masă 
moleculară relativă, 4K) găsită în veninul 
Grammostola spatulata (figura 13).  

Acesta blochează în mod specific SAC-
urile cationice în astrocite și inhibă curenții 
activați de volum, atât în astrocitele adulte cât 
și în cardiocite. Ca membru al familiei neuro-
inhibitoare ale "nod-cisteinei", GsMtx-4 are o 
afinitate de legare de aproximativ 500 nM 
pentru SAC în astrocite. Specificitatea acțiunii 
sale este indicată de lipsa ei de efect asupra 
proprietăților de repaus ale celulelor 
ventriculare de iepure și astrocitelor de 
șobolani [Caldwell și col., 1998].  

La 4 nM (aproximativ 20 de ori doza 
aplicată pentru a suprima fibrilația), GsMtx-4 
nu a avut niciun efect măsurabil asupra 
potențialului de acțiune al celulelor atriale 
izolate [Dobson, 2001].  

Întinderea camerei a crescut incidența și 
durata fibrilației (figura 13).  

La presiuni de peste 12 cm H2O, 
probabilitatea de fibrilație susținută (pentru mai 
mult de 60 de secunde) s-a apropiat de 
unitate. Perfuzia cu 170 nM GsMtx-4 a 
suprimat atât incidența cât și durata fibrilației 
în toate inimile (n410). La presiuni sub 17,5 cm 
H2O, fibrilația susținută a fost complet inhibată 
în toate preparatele (datele nu sunt 
prezentate). 
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Ionul de gadoliniu (Gd3a),
comun SAC neselectiv, poate suprima, de 
asemenea, fibrilația cardiacă indusă de 
întindere [Bode și col., 2000; 
1998; ] dar lipsa acesteia de specificitate 
neaplicabilitate în condiții fiziologice 
și col., 2000] limitează testarea sa pe SAC.

În ciuda structurilor lor chimice diferite, 
ambele GsMTx-4 și Gd3 + suprimă 
într-o manieră similară fără a altera 
dependența de întindere a perioadei refractare 
efective (figura 13), probabil deoarece ambii 
reactivi au o densitate mare de sarcină 

Figura 13. Activitatea veninului de 

Inhibarea fibrilației atriale de către GsMtx
inhibitoare. b. Electrograme atriale bipolare care arată o cre
cm H2O. Probabilitatea de a induce AF a fost crescută prin stimularea inimii cu o scurtă perioadă de stimulare cu frecven
înaltă înainte de fiecare măsurătoare (săgeată). 
umplute, în prezența a 170 nM GsMtx-4. Linia întreruptă indică răspunsul după o spălare de 20 de minute
în funcție de presiune (mean5s.e.). GsMtx
GsMtx-4 nu a blocat scurtarea indusă de întindere a perioadei refractare (n410). 
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Ionul de gadoliniu (Gd3a), un inhibitor 
comun SAC neselectiv, poate suprima, de 

ția cardiacă indusă de 
 Caldwell și col., 

dar lipsa acesteia de specificitate și de 
ții fiziologice [Suchyna 

limitează testarea sa pe SAC. 
În ciuda structurilor lor chimice diferite, 

și Gd3 + suprimă fibrilarea 
o manieră similară fără a altera 

ța de întindere a perioadei refractare 
probabil deoarece ambii 

reactivi au o densitate mare de sarcină 

pozitivă. Efectul antifibrilativ pe care îl 
observăm aici nu poate fi dete
schimbare a densității sarcinii de suprafață, 
deoarece acest lucru ar modifica forma 
potențialului de acțiune.  

Un mecanism diferit este indicat 
persistența scurgerii induse de întindere a 
perioadei refractare în timp ce fibrila
inhibată. Este posibil ca SACs selectivi K, 
[Kim, 1992] care sunt rezisten
și col., 1996] și poate 
acționeze pentru a scurta potențialul de 
acțiune în întindere (figura 13).

 

 
. Activitatea veninului de Grammostola spatulata [Bode și col., 2001

 
ției atriale de către GsMtx-4 în timpul întinderii. a. Grammostola spatulata, al cărui venin este sursa peptidei 

Electrograme atriale bipolare care arată o creștere a fibrilației atriale (AF) cu presiune, devenind sus
O. Probabilitatea de a induce AF a fost crescută prin stimularea inimii cu o scurtă perioadă de stimulare cu frecven

înaltă înainte de fiecare măsurătoare (săgeată). c. Inducerea AF care durează mai mult de 2 s: cicluri, control; în cercurile 
4. Linia întreruptă indică răspunsul după o spălare de 20 de minute

ție de presiune (mean5s.e.). GsMtx-4 (170 nM) a redus timpul mediu de recuperare spontană de la AF (P * 0,05). 
4 nu a blocat scurtarea indusă de întindere a perioadei refractare (n410).  
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pozitivă. Efectul antifibrilativ pe care îl 
observăm aici nu poate fi determinat de o 

ții sarcinii de suprafață, 
deoarece acest lucru ar modifica forma 

Un mecanism diferit este indicat și de 
ța scurgerii induse de întindere a 

perioadei refractare în timp ce fibrilația este 
nhibată. Este posibil ca SACs selectivi K, 

care sunt rezistenți la Gd3 [Nazir 
i poate și la GsMtx-4, să 

ționeze pentru a scurta potențialul de 
(figura 13).  

 

și col., 2001]. 

Grammostola spatulata, al cărui venin este sursa peptidei 
e (AF) cu presiune, devenind susținută la 12,5 

O. Probabilitatea de a induce AF a fost crescută prin stimularea inimii cu o scurtă perioadă de stimulare cu frecvență 
t de 2 s: cicluri, control; în cercurile 

4. Linia întreruptă indică răspunsul după o spălare de 20 de minute. d. durata AF (n47) 
ntană de la AF (P * 0,05). E. 
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Sensibilitatea la întindere nu este unică 
pentru atriu, așa că GsMtx-
acționeze similar în toate camerele 
col., 2001].  

Ca instrument de investiga
peptidă ar trebui să fie utilă pentru studierea 
transducției mecanice la nivelul moleculelor și 
întregului organism. Se crede că GsMtx
putea fi prima dintr-o nouă clasă de agen
antiaritmici care să fie îndrept
cauzelor, mai degrabă decât simptomele de 
fibrilație [Dobson, 2001]. 

 
4.1.7. Acanthoscurria paulensis 

(Brazilian spider
 

Fracționarea veninului A. paulensis prin 
RP-HPLC a dat un total de 60 de frac
cromatografice (figura 14). Dintre a
de componente distincte au fost identificate 
prin analiza MALDI-TOF MS, cu ma
moleculare variind de la m/z 601,4 la 21,932.3 
[Mourão și col., 2013].  

Analiza masei moleculare ob
cartografia spectrometriei de masă a veninului 
A. paulensis relevă prezența a trei grupuri 
principale de componente moleculare, cu 30% 
din componentele cuprinse între 500 
Da și 38% intervalul de 3500 și 5999 Da. Un al 
treilea grup distribuie de la 6500 la 7999 Da, 
cu aproximativ 21%.  

 

Figura 14. Profilul cromatografic al veninului de 
 

Profilul cromatografic al 5,0 mg de venin solubil Acanthoscurria paulensis. Frac
semipreparativă C18 (Phenomenex) utilizând un gradient de acetonitril (ACN) care este reprezentat de linia întreruptă, cu un 
debit de 1,5 ml / min și absorbție la 216 nm. Fracțiunile principale sunt numerotate.
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Sensibilitatea la întindere nu este unică 
-4 ar trebui să 

ționeze similar în toate camerele [Bode și 

Ca instrument de investigație, această 
peptidă ar trebui să fie utilă pentru studierea 

ției mecanice la nivelul moleculelor și 
întregului organism. Se crede că GsMtx-4 ar 

o nouă clasă de agenți 
antiaritmici care să fie îndreptată împotriva 
cauzelor, mai degrabă decât simptomele de 

Acanthoscurria paulensis  

Brazilian spider) 

ționarea veninului A. paulensis prin 
HPLC a dat un total de 60 de fracțiuni 

Dintre acestea, 97 
de componente distincte au fost identificate 

TOF MS, cu mase 
z 601,4 la 21,932.3 

Analiza masei moleculare obținută prin 
cartografia spectrometriei de masă a veninului 

ța a trei grupuri 
principale de componente moleculare, cu 30% 
din componentele cuprinse între 500 și 1999 

și 38% intervalul de 3500 și 5999 Da. Un al 
treilea grup distribuie de la 6500 la 7999 Da, 

Compușii cu masă moleculară mică (<
kDa) sunt prezenți în majoritatea fracț
analizate. Ioniile m/z 601,4 
detectate în abundență în cele mai hidrofile, 
dar au fost găsite răspândite pe mai multe 
fracții de eluție (figura 14).
moleculară mai mare de 2000 Da au fost 
observate numai din faza a 34
(ACN 37%), atât în moduri 
liniar (3,5-15 kDa și 10-40 
vedere că, pentru evaluarea cardiotoxicită
fracțiile care au eluat de la 0 la 35% ACN și 
la 35 la 74% ACN au fost colectate separat 
au fost denumite, respectiv, frac
moleculară mică (LMMF) și fracțiunea proteică 
(PF) [Mourão și col., 2013].

Frecvența masei moleculare a fracțiilor 
cromatografice obținute din veninul A. 
paulensis a relevat 97 de mase moleculare 
diferite au fost distribuite în clase de 500 Da, 
cu un interval de la 500 la 25000 Da 
și col., 2013]. (figura 15).  

Datele au fost obținute prin analiza 
cromatografică MALDI-TOF / TOF MS, care 
funcționează în moduri pozitive reflectate 
liniare, cu acid a-ciano-4
soluție de matrice [Mourão 

Distribuția masei moleculare a compușilor 
prezenți în veninul A. paulensis

profilul lor de eluare HPLC este prezentată în 
figura 16.  

 

cromatografic al veninului de Acanthoscurria paulensis [Mourão 

Profilul cromatografic al 5,0 mg de venin solubil Acanthoscurria paulensis. Fracționarea prin RP
ex) utilizând un gradient de acetonitril (ACN) care este reprezentat de linia întreruptă, cu un 

și absorbție la 216 nm. Fracțiunile principale sunt numerotate. 
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moleculară mică (<1 
ți în majoritatea fracțiunilor 

z 601,4 și 729,6 au fost 
ță în cele mai hidrofile, 

dar au fost găsite răspândite pe mai multe 
(figura 14). Peptidele cu masa 

culară mai mare de 2000 Da au fost 
observate numai din faza a 34-a analizată 
(ACN 37%), atât în moduri (500-6000 Da) și 

40 kDa). Având în 
vedere că, pentru evaluarea cardiotoxicității, 

țiile care au eluat de la 0 la 35% ACN și de 
la 35 la 74% ACN au fost colectate separat și 
au fost denumite, respectiv, fracția de masă 

și fracțiunea proteică 
]. 

ța masei moleculare a fracțiilor 
ținute din veninul A. 

s a relevat 97 de mase moleculare 
diferite au fost distribuite în clase de 500 Da, 
cu un interval de la 500 la 25000 Da [Mourão 

ținute prin analiza 
TOF / TOF MS, care 
i pozitive reflectate și 

4-hidroxicinamic ca 
 și col., 2013]. 

ția masei moleculare a compușilor 
A. paulensis în funcție de 

profilul lor de eluare HPLC este prezentată în 

 

[Mourão și col., 2013]. 

ționarea prin RP-HPLC într-o coloană 
ex) utilizând un gradient de acetonitril (ACN) care este reprezentat de linia întreruptă, cu un 
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Figura 15. Frecven

Figura 16. Distribuția masei moleculare a compușilor prezenți în veninul 
în funcție de profilul lor de eluare 

 
Fracțiunile cromatografice s

prin RP-HPLC așa cum s-a men
înainte.  

Datele obținute prin analiza MALDI
TOF MS care funcționează în moduri pozitive 
reflectate și liniare, de la 500 la 25000 Da, cu 
acid a-ciano-4-hidroxicinamic ca solu
matrice.  

Barele se referă la compu
masă moleculară mică (LMMF) 
de proteină (PF), fiind ambele frac
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Frecvența celor 97 de mase moleculare din veninul de A. paul

[Mourão și col., 2013]. 
 

 
ția masei moleculare a compușilor prezenți în veninul A. paulensis

ție de profilul lor de eluare [Mourão și col., 2013]. 

țiunile cromatografice s-au obținut 
a menționat mai 

ținute prin analiza MALDI-TOF / 
ționează în moduri pozitive 

și liniare, de la 500 la 25000 Da, cu 
hidroxicinamic ca soluție de 

Barele se referă la compușii fracțiunii de 
leculară mică (LMMF) și ai fracțiunii 

de proteină (PF), fiind ambele fracții colectate 

separat și utilizate în testul benzii ventriculare 
[Mourão și col., 2013].  

 
Concluzii

 
• Studiul tarantulelor a devenit un domeniu 

de cercetare important pentru medicină 
datorită diversității speciilor și multitudinii 
structurii proteice a veninurilor lor (de 
ordinul 90-110) cu rol deja (re)cunoscut în 
medicină. 
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Studiul tarantulelor a devenit un domeniu 
de cercetare important pentru medicină 

ții speciilor și multitudinii 
structurii proteice a veninurilor lor (de 

110) cu rol deja (re)cunoscut în 



Cîmpian și col.                                                                                                                                Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                  Vol. 12(2) Decembrie 2018 

 

83 

• Inducerea narcozei cu izofluran este o 
opțiune viabilă la tarantula, ea s-a realizat 
după o perioadă de inducție scurtă de 100-
120 de secunde. Perioada în care 
tarantulele au fost anesteziate a fost 
cuprinsă între 5 și 7 minute în funcție de 
specie. Cel mai repede narcoza s-a instalat 
la specia Eupalaestrus campestratus și cel 
mai târziu la specia Lasiodora parahybana. 

• O stimulare electrică bună a chelicerelor 
care să fie urmată de secreția veninului se 
face la 12 sau 15 volți, tensiunile mai mici 
neavând efect. Umezirea chelicerelor cu 
soluții saline a favorizat transmiterea 
stimulilor electrici și relașarea veninului. 

• Recoltarea veninului proaspăt se face cu 
atenție în tuburi de recoltare o priză de 
venin fiind de aproximativ 10 µg. 

• Pentru conservare condițiile sunt identice 
cu alte veninuri nefiind necesare 
măsuri/manopere dificile. Veninul liofilizat și 
păstrat în condiții corespunzătoare este 
bioactiv pentru perioade foarte lungi de 
timp. 

• În ultimii ani noile metode de investigație 
implementate în biochimie au adus un spor 
semnificativ în cunoșterea complexei 
structuri a veninurilor de tarantulă. Astfel 
dintre acestea se cunosc deja cercetări 
efectuate cu succes pe veninul speciilor: P. 

cambridgei, O. huwena, S. plumipes, S. 

jiafu, O. huwena, T. cubensis, Tarantula de 

Canton, G. spatulata sau A. paulensis 
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Rezumat 

 
Farmacocinetica împreună cu farmacodinamica medicamentelor reprezintă baza în instituirea oricărui 
protocol terapeutic, astfel cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea principiilor farmacocinetice ale 
substanţelor citotoxice contribuie la optimizarea tratamentului. Etapele prin care un agent antineoplazic 
trece prin organism după administrare, respectiv absorbţie, transport, metabolizare şi eliminare, 
influenţează rezultatul clinic. Rolul farmacocineticii chimioterapicelor citostatice este acela de a obţine o 
eficienţă maxima a substanţelor active concomitent cu prevenirea şi reducerea toxicităţii acestora. 
Efectuarea unui profil farmacologic cât mai complet şi corect al citostaticelor este un pas esential în 
oncologie, iar acest lucru se poate realiza doar prin aprofundarea studiului farmacocineticii. 

 
Abstract 

 
Pharmacokinetics together with the pharmacodynamics of drugs are the basis for establishing any 
therapeutic protocol, so knowing, understanding and applying the pharmacokinetic principles of 
cytotoxic substances contribute to optimizing the treatment. The steps by which an antineoplastic agent 
passes through the body after administration, namely absorption, transport, metabolism and elimination, 
influence the clinical outcome. The role of the pharmacokinetics of cytostatic chemotherapies is to 
achieve maximum efficacy of the active substances while preventing and reducing their toxicity. Making 
a complete and correct pharmacological profile of cytostatics is an essential step in oncology, and this 
can only be done by deepening the pharmacokinetic study. 

 
Introducere 
 

Chimioterapia citostatică reprezintă un 
mijloc terapeutic de bază utilizat de medicii 
veterinari în lupta cu boala canceroasă.  

Utilizarea citostaticelor în combaterea 
procesului neoplazic instituit este orientată 
spre mai multe direcţii: cu scop curativ, pentru 
inhibarea proliferării maligne şi reducerea 
efectelor sindroamelor paraneoplazice, cu 
scop paleativ pentru asigurarea confortului 
minim necesar pacientului.  

Indiferent de scopul administrării, 
citostaticele sunt un grup complex de 
substanţe chimice care induc modificări 
ireversibile asupra ciclului celular, respectiv 
asupra organismului.  

Pentru utilizarea cu succes a 
chimioterapiei se impune cunoaşterea şi 
înţelegerea deplină a principiilor 
farmacocinetice şi farmacodinamice a 
citostaticelor (4, 6, 8). 

Atunci când este administrat un citostatic 
se doreşte un maxim de eficacitate cu un 
minim de toxicitate, însă efectul farmacologic 
depinde de numeroşi factori (atât intrineci, cât 
şi extrinseci) iar obţinerea rezultatului dorit  

Fazele prin care un agent antitumoral 
trece prin organism, de la administrare până la 
eliminare, influenţează efectul clinic (9, 21). 
(Fig. 1) este condiţionată de etapele 
farmacocineticii. 
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 Figura 1.
 
Fazele farmacocineticii

 
Farmacocinetica este o ramură a 

farmacologiei care studiază ciclul biologic
unui medicament în organism, respectiv 
absorbţia, transportul, metabolizarea şi 
eliminarea acestuia (5).  

Cunoscând fazele de abosrbţie, transport, 
metabolizare şi eliminare a unei substanţe 
active putem obţine efectul dorit în organism 
cu un minim de efecte secundare, reducând 
astfel toxicitatea acesteia (aspect cât mai de 
dorit în special la citostatice) (12).
 

a. Absorbţia citostaticelor
 

Rata şi eficienţa absorbţiei depind de 
calea de administrare.  

Cea mai utilizată cale de administrare a
citostaticelor o reprezintă cea enterală, 
intravenoasă datorită avantajelor evidente 
(administrare în compartimentul central, 
absorbţie completă, concentraţie constantă pe 
perioada adminstrărilor, etc) (2, 16, 20).

Citostaticele pot fi administrate şi in
arterial, prin inducerea unui cateter intra
arterial, fiind administrate direct în artera 
nutritivă a tumorii.  
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Figura 1. Relaţia medicament-efect (original) 

eticii 

Farmacocinetica este o ramură a 
farmacologiei care studiază ciclul biologic al 
unui medicament în organism, respectiv 
absorbţia, transportul, metabolizarea şi 

Cunoscând fazele de abosrbţie, transport, 
metabolizare şi eliminare a unei substanţe 
active putem obţine efectul dorit în organism 

efecte secundare, reducând 
astfel toxicitatea acesteia (aspect cât mai de 

(12). (Fig. 2). 

a. Absorbţia citostaticelor 

Rata şi eficienţa absorbţiei depind de 

Cea mai utilizată cale de administrare a 
citostaticelor o reprezintă cea enterală, 
intravenoasă datorită avantajelor evidente 
(administrare în compartimentul central, 
absorbţie completă, concentraţie constantă pe 

(2, 16, 20).  
Citostaticele pot fi administrate şi intra-

arterial, prin inducerea unui cateter intra-
arterial, fiind administrate direct în artera 

 

Figura 2. Fazele farmacocineticii (original)

 
Această modalitate are ca avantaje 

expunerea sistemică minimă la efectele 
secundare concomitent cu creşterea 
concentraţiei intratumorale a substanţelor 
active. 

Adminsitrarea intra
(intraperitoneal, intrapleural) se utilizează 
atunci când se doreşte atingerea unui nivel de 
concentraţie într-un anumit compartiment iar 
acest lucru nu poate 
intravenoasă (2, 7, 19).  

Administrarea pe cale orală este mai rar 
utilizată deoarece prezintă numeroase 
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Această modalitate are ca avantaje 
expunerea sistemică minimă la efectele 

tent cu creşterea 
concentraţiei intratumorale a substanţelor 

Adminsitrarea intra-cavitară 
(intraperitoneal, intrapleural) se utilizează 
atunci când se doreşte atingerea unui nivel de 

un anumit compartiment iar 
 fi făcut pe cale 

Administrarea pe cale orală este mai rar 
utilizată deoarece prezintă numeroase 



Alexandru și col.                                                                                                                             Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                  Vol. 12(2) Decembrie 2018 

 

88 

dezavantaje (o mare parte a pacienţilor din 
oncologie prezintă o disfuncţie 
gastrointestinală astfel absorbţia este 
deficitară, efectul nedorit de distrugere a 
microflorei existente la nivel gastrointestinal) 
(15, 19, 20).  

 
b. Transportul citostaticelor 
 
Transportul citostaticelor în organism 

implică traversarea membranelor biologice, 
legarea de proteinele plasmatice şi 
biotransformarea. Biodisponibilitatea 
citostaticelor este evaluată prin relaţia timp-
concentraţie în plasmă şi în ţesutul ţintă, în 
cazul nostru în ţesutul tumoral.  

Ca şi în cazul altor tipuri de medicamente, 
transportul citostaticelor în organism se 
realizează în principal prin legarea de 
proteinele plasmatice.  

Hipoalbunimia, frecvent întâlnită în 
afecţiunile oncologice, influenţează 
biodisponibilitatea agenţilor antineoplazici, 
întrucât fracţiunea liberă a substanţelor creşte, 
se măreşte şi riscul apariţiei efectelor toxice.  

Legarea de proteinele plasmatice 
reprezintă un factor determinant al eficacităţii 
şi toxicităţii chimoterapiei.  

Hipoproteinemia duce la mărirea toxicităţii 
citostaticelor, acest fenomen fiind observat în 
special la utilizarea cisplatinului care are o 
afinitate foarte mare pentru proteine.  

Determinarea concentraţiei de albumină a 
pacientului şi a competiţiei între situsurile de 
legare a medicaţiei utilizate pot fi ghiduri utile 
în rezultatul farmacologic din terapia 
oncologică.  

Distribuţia în ţesuturi se face diferenţiat, în 
funcţie de proprietăţile fizice şi de structura 
chimică a citostaticelor utilizate, solubilitatea 
lipidelor (o membrană lipidică reprezintă 
eşecul substanţelor citotoxice de a traversa 
bariera sânge-creier), fluxul sanguin, 
dimensiunea tumorii, etc.  

Cu toate că nivelurile tisulare ale 
medicamentelor citotoxice rareori au fost 
determinate la animalele de companie, se 
cunoaşte că distribuţia lor este neuniformă în 
organism şi că acţiunea nu este selectivă, 

afectând în proporţii variabile toate ţesuturile 
(2, 5, 11). 
 

c. Metabolizarea citostaticelor 
 
Metabolizarea citostaticelor este etapa de 

biotransformare sub influenţa sistemelor 
enzimatice din organism care au rol de 
catalizator, modificându-se astfel proprietătile 
fizico-chimice ale substanţelor active, cât şi 
activitatea lor farmacodinamică.  

Înţelegerea metabolismului 
medicamentelor citotoxice este importantă 
pentru o utilizarea optimă a acestora.  

De exemplu, ciclofosfamida necesită o 
metabolizare prin enzimele microzomale din 
ficat pentru a fi activă, prin urmare o 
administrare ce evită trecere/metabolizarea 
prin ficat induce o eficacitate scăzută, chiar 
nulă.  

Întrucât majoritatea agenţilor antineoplzici 
sunt metabolizaţi în ficat, afectarea funcţiei 
hepatice a pacientului poate potenţa 
toxicitatea datorită timpului de înjumătăţire 
plasmatică prelungit a componentului citotoxic, 
sau poate reduce eficacitatea datorită 
metabolizării reduse la derivatul activ (8, 12).  

 
d. Eliminarea citostaticelor 
 
Eliminarea substanţelor citostatice este 

influenţată de factori precum: calea de 
administrare şi de eliminare, proprietăţile fizice 
şi chimice ale medicamentului, fixarea de 
proteinele plasmatice şi distribuţia din ţesuturi, 
nivelul funcţional al căii de eliminare.  

Majoritatea medicamentelor citotoxice 
sunt excretate din organism ca compuşi activi, 
prin urmare clearance-ul depreciat poate 
determina creşterea toxicităţii.  

Adriamicina şi daunorubicina sunt 
eliminate din organism şi prin excreţia biliară 
(calea majoră de eliminare), prin urmare la 
pacienţii cu obstrucţie biliară este necesară 
modificarea dozei la antracicline pentru a 
preveni toxicitatea excesivă.  

La pacienţii cu producţie redusă de urină, 
agenţii de alchilare precum ciclofosfamida pot 
provoca cistită hemoragică sau chiar apariţia 
neoplasmelor la nivelul vezicii urinare (1, 17).  
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Majoritatea compuşilor citotoxici sunt 
excretaţi pe cale renală (carboplatin, cisplatin, 
metotrexat), prin urmare orice disfuncţie a 
rinichilor poate induce acumularea 
substanţelor şi creşterea toxicităţii.  

Se impune astfel monitorizarea funcţiei 
renale în terapia oncologică, iar în cazul în 
care filtrarea glomerurală este sub 70% din 
normal sau sunt decelate alte modificări, se 
recomandă reducerea dozei, schimbarea 
citostaticului utilizat, utilizarea terapiei de 
susţinere. Unul dintre cele mai nefrotoxice 
citostatice îl reprezintă cisplatin, motiv pentru 
care este deseori înlocuit cu carboplatin, care 
are o nefrotoxicitate mai scăzută (14). 

Un profil farmacocinetic complet a unui 
medicament cuprinde şi corelaţia timp-
concentraţie din fiecare compartiment al 
organismului de la administrare până la 
eliminarea totală.  

Cunoaşterea concentraţiei substanţei 
active atât din celulele canceroase cât şi din 
ţesuturile sănătoase contribuie la limitarea 
toxicităţii medicamentelor utilizate. Relaţia 
dintre concentraţia medicamentului din 
organism şi efectul farmacologic dorit este 
influenţată şi de factori precum:  

• doza şi calea de administrare  
• specia 
• dieta 
• vârsta 
• sexul (progesteronul poate influenţă 

metabolizarea anumitor substanţe) 
• afecţiunile existente (afecţiuni 

hepatice, renale) 
• acţiunea altor medicamente (1, 2, 5). 

 

Farmacocinetica în optimizarea 
protocoalelor terapeutice oncologice 

 
Optimizarea protocoalelor terapeutice 

utilizate în oncologia veterinară se realizează 
mai ales prin utilizarea principiilor şi 
parametrilor farmacocinetici.  

Variabilitatea concentraţiei 
(biodisponibilitate şi expunere sistemică) are 
cea mai mare influenţă asupra eficacităţii 
chimoterapiei.  

Strategiile terapeutice cele mai utilizate în 
cazul animalelor de companie sunt 

reprezentate de ajustarea dozei şi modificarea 
planului terapeutic (individualizarea terapiei).  

Parametrii farmacocinetici contribuie la 
optimizarea dozei prin alegerea metodei de 
administrare optimă în funcţie de nivelul de 
acţiune, efectul metabolic şi funcţional, 
structura chimică a chimioterapicelor 
antitumorale (10, 18).  

Ajustarea dozei se poate face iniţial (a 

priori) în funcţie de caracteristicile pacientului 
(vârstă, alte patologii) sau ulterior (a posteriori) 
prin prisma monitorizării efectului terapeutic, 
concentraţiei din plasma sanguină, toleranţei 
dobândite. În cazul pacienţilor la care au fost 
decelate modificări morfo-funcţionale ale unor 
organe (ficat, rinichi), reducerea dozei şi 
monitorizarea permanentă sunt obligatorii 
pentru prevenirea efectelor secundare (3, 8, 
13).  

 
Concluzii 
 
Îmbunătăţirea continuă a terapiei 

oncologice este o necesitate dar şi o 
provocare. Întrucât descoperirea unor noi 
agenţi antineoplazici este limitată, o atenţie 
deosebită este acordată principiilor 
farmacocinetici şi farmacodinamici ai 
citostaticelor deja existente.  

Aplicabilitatea farmacocineticii este 
evidentă nu doar în studiile preclinice ci şi în 
cadrul instituirii tratmentului citostatic, efectul 
terapeutic fiind optimizat prin efectuarea unui 
profil farmacocinetic complet al medicaţiei.  

Importanţa analizei farmacocinetice în 
oncologie se traduce prin obţinerea rezultatului 
dorit, ca urmare a expunerii maxime tolerate 
de organism la citostatic concomitent un minim 
de efecte secundare. 
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In memoriam, Mentorului meu 
 

Romeo T. Cristina 
Facultatea de Medicină Veterinară 

 
Fiind un omagiu personal adus 

profesorului meu, decan de an și îndrumător la 
doctorat nu doresc să descriu CV-ul domnului 
Profesor, e plin interentul de el; eu vreau să-i 
multumesc public pentru rolul pe care l-a avut 
asupra mea. 

Puține personalități au avut un rol atât de 
important în viața și evoluția mea ca Domnul 
Profesor Iustin Cosoroabă! 

Eu cred că Mentorul meu este cel din 
poza de mai jos, așa doresc să mi-l amintesc 
și așa l-am văzut eu; inițial ca “învățăcel” care 
tremura de emoție atunci când primea câte o 
carte de citit “până luni” și mai apoi, de 
plăcerea revederii, atunci când eram în biroul 
profesorului la diverse conversații nu neapărat 
de farmacologie sau parazitologie veterinară. 

 

 
 

Sursă poza: http://www.boliparazitaretm.ro/despre-noi/ 
 
Eu cred că am avut rara favoare să-l pot 

cunoaște pe Mentorul meu, dincolo de 
“carapacea” (atât cât mi-a dat voie), pe care și-
o punea adesea, din motive de autoprotecție, 
pentru a nu lăsa pe toți să pătrundă în 
complexitatea universului său!  

Domnul Profesor Cosoroabă, departe de 
lucrurile vremelnice a cautat să se 
perfecționeze pe sine în mod temeinic, atât 
profesional cât și cultural făcând acest lucru cu 

îndârjire, ambiție și cu sentimentul ralizării 
progresului personal, făcut zi de zi, acasă dar 
mai ales la biroul lui, pe care l-a iubit atât de 
mult.  

Eu cred că, aceasta a fost puterea 
domniei sale: profundă dorință de cunoaștere! 
Acum îmi dau seama, cu recunoștiință, că 
multe din aptitudinile mele didactice, culturale, 
de viață au fost sădite, cultivate, finisate, 
inoculate (și de) către marele Mentor printrun 
“contagiu” de bună natură și, mai apoi, 
urmărite peste ani !  

Poate unii vor spune “da sigur, Prof. 
Cosoroabă a fost un sfânt”... Nu știu dacă a 
fost un sfânt, dar cu siguranță, a fost un om 
deosebit, cu mult peste media “universitarilor” 
de azi, din păcate o specie care dispare, în 
măreția ei, în fiecare clipă. Păcat! 

Domnul Profesor era un om generos 
atunci când simțea valoarea științifică, era 
jovial când simțea calitatea omului prieten, 
avea un simț al umorului greu de egalat și de 
neînțeles de către mediocrii, pe care recunosc, 
îi biciuia cu plăcere ori de cîte ori avea ocazia, 
era năvalnic când își dezvăluia pasiunile, era 
exigent când modela personalitățile, era un 
dușman redutabil al prostiei, așa era 
profesorul Cosoroabă, cel adevărat!  

Aceste calități și caracteristici dospite în 
creuzetul satului gorjan l-au făcut pe mentorul 
meu un “sculptor al personalităților”, inclusiv a 
mea!  

Așa l-am văzut eu pe Mentorul meu, 
Profesorul Iustin Cosoroabă - Dumnezeu să-i 
dea liniștea pe care o căuta în ultima vreme, 
să-l odihnească în pace și atunci când, 
inevitabil, ne vom reîntâlni să mă primească cu 
aceeași prietenie pe care a avut-o față de 
mine: eu ca ucenic, domnia sa ca Mentor!  

Pentru toate acestea Multumesc, Romeo 
 



In memoriam                                                       
 
                                                                                                                                                                                
 

Despre lucrarea: Despre reptile 

About the book: About reptiles 

Facultatea de Medicină Veterinară Timi
 
Autori: Rudolf Kocsis și Romeo T. Cristina
Editura: Waldpress Timișoara, 
Publicat: Octombrie 2018 
 

Lucrarea de față este dedicată reptilelor și 
celor pasionați de aceste ființe stranii
rodul muncii în echipă a domnilor 
Kocsis, doctorandul și a prof.
Cristina, mentorul, o împletire a pasiunii 
experienței din ultimii cinci ani a celor doi 
autori. 

 

 

Fascinația pe care o aduc reptilele 
oamenilor, face ca tot mai mul
extrem de pasionați de acest gen de 
animale. Azi acest fapt poate fi observat 
ușor, dezvoltarea fără precedent a 
preocupărilor legate de reptile: expozi
pet-shop-uri dedicate, parcuri tematice, 

Recenzii                                                                                                       
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Despre reptile - Un mic ghid pentru cei pasiona
 

About the book: About reptiles - A small guide for the passionate
 

Eugenia Dumitrescu 
Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara 

și Romeo T. Cristina 
șoara,  

ță este dedicată reptilelor și 
ți de aceste ființe stranii fiind 

a domnilor dr. Rudolf 
a prof. dr. Romeo T. 

, mentorul, o împletire a pasiunii și 
ței din ultimii cinci ani a celor doi 

 

ția pe care o aduc reptilele 
oamenilor, face ca tot mai mulți să devină 

ți de acest gen de 
animale. Azi acest fapt poate fi observat 

șor, dezvoltarea fără precedent a 
preocupărilor legate de reptile: expoziții, 

uri dedicate, parcuri tematice, 

emisiuni TV, cursuri și prezentări etc. fiind 
în mare vogă astăzi, subliniind actualitatea 
prezentei teme. În acest sens, în Europa, 
marele interes pentru acest topic are în 
spate o afacere de multe milioane de euro / 
an și, din acest considerent, odată cu 
creșterea numărului de reptile din terariile 
noastre, apare tot mai acut nevoia de 
cunoaștere unde, pe lângă întreținerea și 
hrănirea acestor animale, sunt tot mai 
căutate informații de practicienii veterinari 
dar și de către proprietari, despre: modul de 
viață, manipulare, patologie, tehnicile 
terapeutice sau medicația specifică care 
trebuie administrată diverselor specii de 
reptile.  

Cunoașterea tehnicilor clasice și 
moderne de investigare a principalelor 
entități morbide dar și a mijloacelor de 
intervenție terapeutică eficientă este un 
domeniu unde încă e
necunoaștere. Din acest considerent cartea 
ar putea fi considerată de interes pentru 
specialiștii domeniului și nu numai.

Lucrarea este structurată în patru 
capitole mari, toate cu bibliografia la capitol 
după cum urmează: 

1. Scurte rememorări d
reptilelor 

2. Tehnici de prelevare ale probelor 
sanguine și probelor pentru examenul  
de laborator 

3. Reproducerea reptilelor
4. Veninul: Structură și potențial mijloc în 

medicină 
Sperăm ca prezentul material să 

devină un mic îndreptar, care să nu 
lipsească din biblioteca celor interesa
instrument util și necesar pentru cei 
pasionați de captivantele reptile.
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și prezentări etc. fiind 
vogă astăzi, subliniind actualitatea 

În acest sens, în Europa, 
marele interes pentru acest topic are în 
spate o afacere de multe milioane de euro / 

și, din acest considerent, odată cu 
șterea numărului de reptile din terariile 

, apare tot mai acut nevoia de 
ștere unde, pe lângă întreținerea și 

hrănirea acestor animale, sunt tot mai 
ții de practicienii veterinari 

și de către proprietari, despre: modul de 
ță, manipulare, patologie, tehnicile 

ția specifică care 
trebuie administrată diverselor specii de 

șterea tehnicilor clasice și 
moderne de investigare a principalelor 

ți morbide dar și a mijloacelor de 
ție terapeutică eficientă este un 

domeniu unde încă există zone de 
ștere. Din acest considerent cartea 

ar putea fi considerată de interes pentru 
știi domeniului și nu numai. 

Lucrarea este structurată în patru 
capitole mari, toate cu bibliografia la capitol 

Scurte rememorări despre filogenia 

Tehnici de prelevare ale probelor 
și probelor pentru examenul  

Reproducerea reptilelor 
și potențial mijloc în 

Sperăm ca prezentul material să 
devină un mic îndreptar, care să nu 
ipsească din biblioteca celor interesați, un 

și necesar pentru cei 
ți de captivantele reptile. 
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