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CE NE-AM PROPUS ȘI CE AM 
REALIZAT IN ANUL 2008 

 
WHAT WE PROPOSED AND WHAT 

WE ACCOMPLISHED IN 2008  
 

Prof. Dr. Romeo T. Cristina 
Head Editor Veterinary Drug / Medicamentul Veterinar 

 

       
 

Dezvoltarea conceptului Veterinary Drug 
/ Medicamentul Veterinar înseamnă pentru 
noi perfecționarea continuă a mesajului 
publicației, înseamnă circuit informațional și 
deschidere, înseamnă competență, întrun 
cuvânt, o voce care se face tot mai auzită și, 
de ce nu, valoare adăugată la medicina 
veterinară din Romania. Consecvenți celor 
promise la bilanțul anului 2007, membrii 
echipei Veterinary Drug au încercat și au 
reușit să ridice ștacheta valorică a revistei, 
prin organizarea unor evenimente tematice 
și prin realizări deosebite ale unor membri ai 
echipei. 

Calitatea revistei 
În cursul anului 2008 au fost editate 

numerele 3 si 4/2008 ale Medicamentului 
Veterinar unde calitatea prezentării grafice a 
fost mult crescută.  

Numărul de pagini a fost crescut prin 
includerea armonioasă a unor articole de 
calitate la categoria Educație continuă și, 
prin publicarea unor materiale valoroase la 
categoria Lucrări originale, necesare 
profesiei și care au venit să completeze 
necesarul de nous in sciencia al membrilor 
Asociației noastre și care ne apropie de 
obiectivul nostru ca rezumatele din revista să 
fie recenzată în baze de date (CAB). 

La finele anului 2008 s-a realizat 
implementarea revistei pe web-site, ceea ce 
va facilita accesul mult mai ușor către 
numerele revistei sau alte informații legate 
de Asociația noastră.  

Echipa Veterinary Drug 
Datorită cerințelor de calitate pe care ni 

le-am asumat prin întâmpinarea premizelor 
de alocare a categoriei de revista (prin 

primirea ISSN și aducerea formatului de 
revista conform cerintelor CNCSIS) am 
încercat lărgirea colectivului redacțional cu 
personalități ale domeniului. Pentru a 
justifica cele arătate aș aminti acceptarea 
invitației și intrarea în echipa Veterinary Drug 
a unor personalități cu rezonanță în medicina 
veterinară europeană după cum urmează: 

 

Prof. Dr. Ivo Schmerold 
 

       
 

Medic veterinar, absolventul renumitei 
Ludwig-Maximilians Universität München, în 
anul 1975 este actualmente Coordonatorul 
Institute of Pharmacology and Toxicology, 
Veterinary University din Viena.  

Domnul professor Ivo Schmerold este un 
reputat specialist în domeniul farmacologiei 
și toxicologiei veterinare fiind foarte cunoscut 
mai ales în țările de limba germană 
(Germania, Elveția, Austria) unde în decursul 
timpului a îndeplinit numeroase funcții și 
responsabilități foarte importante din care 
amintim doar câteva: Federal Health Office 
(Bundesgesundheitsamt)-Germania; Institute 
of Veterinary Medicine - Chief of the unit 
„Toxicology, Chief of the unit „Coordination 
of the MRL - procedures, Toxicological 
Assessment“; Federal Institute for Health 
Protection of Consumers and Veterinary 
Medicine (BgVV) - Specialist for Pharmacology 
and Toxicology, numit de către „Bayerische 
Landestierärztekammer“(Germania); Bundes 
Ministerium für Gesundheit, Familie und 
Jugend, Arbeitsgruppe Pharmakologie des 
Beirates "Tiergesundheitsdienst Österreich"; 
Veterinärmedizinische Kommission gemäß; 
Anti-Doping-Bundesgesetz (Austria) etc. fiind 
implicat și în mecanismele EMEA ca expert, 
reprezentantul Austriei („Inter Sectorial 
Coordinating Mechnism on prudent use of 
antimicrobials“(AG AB-R-ISCM,BMGFJ) Expert EMEA 

Domnul Profesor Schmerold a publicat 
peste 100 de lucrări științifice valoare din 
care 56 au fost citate în fluxul SCI/SSCI 
publications și a fost coautor la două cărți de 
farmacologie și terapie veterinară.  
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Principalul domeniu de cercetare al 
domnului Prof. Schmerold este legat în 
principal de fenomenul stresului oxidativ 
având preocupări și în testarea 
medicamentelor a.u.v. și al farmaceuticii 
veterinare. 

Domnul profesor Schmerold este 
reviewer al cunoscutelor publicații: 
Klauentierpraxis și Veterinary Medicine 
Austria / Wiener Tierärztliche Monatsschrift  

 

Prof. Dr. Silvano CARLI  
Născut în ianuarie 1949 și absolventul 

Facultății de Medicină Veterinară Milano 
Cum laudae în 1973 este un nume 
recunoscut în farmacologia și toxicologia 
veterinară italiană și europeană fiind titularul 
disciplinelor de farmacologie și toxicologie în 
cadrul Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Veterinarie per la Sicurezza Alimentare, 
Università degli Studi di Milano.  

Dintre preocupările științifice ale 
domnului profesor Carli sunt de amintit cele 
peste 150 de lucrări științifice publicate în 
reviste valoroase, urmarea unor cercetări 
laborioase în tematica mai ales a grupelor 
chimioterapicelor antimicrobienelor și 
antielminticelor veterinare în ce privește 
farmacocinetica, distribuția tisulară și 
tolerabilitatea acestora 

Profesorul Carli și-a adus aportul în 
coordonarea unor tratate valoase dintre care 
amintim: “Farmacologia Veterinaria” (Idelson - 

Gnocchi Editore, Napoli, 2008) și a fost coautor la 
cursurile universitare:"Terapia Veterinaria” 
(O.E.M.F., Milano, 1985), "Tossicologia Veterinaria" 
(Grasso Editore, Bologna, 1984), "Microbiologia e 
Immunologia" (U.T.E.T., Torino, 1990), "Microbiologia 
e Immunologia Veterinaria" (U.T.E.T., Torino, 1996). 

Profesorul Carli face parte din Board-ul 
Școlii doctorale de la Universitatea din 
Milano și este membru în numeroase 
asociații și societăți din Italia și Europa.  

Dintre acestea amintim: European 
Association of Veterinary Pharmacology and 
Toxicology (EAVPT), Società Italiana delle 
Scienze Veterinarie (S.I.S.Vet.), Membru al Anti-
Doping Commission of U.N.I.R.E. etc. 

Dintre funcțiile deținute amintim: Membru 
al Commissione Scientifica di U.N.I.R.E., 
Președintele Consiliului de Coordonare 
didactică ale Corso di Laurea in 
Biotecnologie Veterinarie și Corso di Laurea 
Magistrale din cadrul Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Milano, Membro del Comitato 

Scientifico della Società Italiana delle 
Scienze Veterinarie. 

Domnul professor Carli este Head editor 
al “Rivista di Zootecnia e Veterinaria”. 

 

Assoc. Prof. Agnes Dadak 
 

 
 

Este absolventa Facultății de Medicină 
Veterinară din Viena și în perioada 1999-
2001, post doctoral fellow, al Universității 
San Diego, California.  

Actualmente Dr. Dadak îndeplinește 
funcția de Assoc. Prof. în cadrul Institute of 
Pharmacology and Toxicology, Veterinary 
University din Viena. 

Activitatea editorială și profesională a 
doamnei prof. Dadak se referă la peste 40 
de articole marea lor majoritate fiind indexate 
în circuitul internațional și la șapte contracte 
de cercetare naționale. 

Doamna Dr. Dadak este membră a 
Austrian Pharmacological Society (APHAR), 
Österreichische Gesellschaft für 
homöopathische Medizin (ÖGVH), International 
Association for Veterinary Homeopathy (IAVH) 
și Österreichische Buiatrische Gesellschaft 
(ÖBG) 

Doamna profesor Dadak este reviewer al 
revistei Homöopathie in Österreich. 

 

Assoc. Prof. Roberto Edoardo Villa  
Născut în anul 1962 la Milano, a absolvit 

Facultatea de Medicină Veterinară în 1989, 
în orașul natal, actualmente ocupând poziția 
de Assoc. Professor în cadrul Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la 
Sicurezza Alimentare și funcția de membru 
al Senatului și Board of Directors din cadrul 
Università degli Studi di Milano. 

Domnul Dr. Villa este autorul a 98 de 
articole științifice publicate în marea lor 
majoritate în reviste de circulație 
internatională fiind de asemenea autorul 
unor capitole de carte. De asemenea este 
membru în Comitetul științific al revistei 
Praxis Veterinaria și referent la 
prestigioasele reviste: The Veterinary 



Romeo T. Cristina                                                                                                   Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

    
Year 2, �o. 2. December 2008 

 

 3 

Journal; Research in Veterinary Science; 
Journal of Veterinary Medicine 

Activitatea de Cercetare a domnului Villa 
este orientată pe farmacologia și toxicologia 
reziduurilor, toxicologia alimentară, 
anesteziologie și farmacovigilență din 2003 
făcând din Comisia Națională pentru 
aprobarea produselor de uz veterinar. 

Domnul professor Villa este membru al 
Italian Society of Veterinary Sciences al 
European Association of Veterinary 
Pharmacology and Toxicology(EAVPT). 

Domnul profesor Roberto Villa are 
activitate fructuoasă ca reprezentant al Italiei 
indeplinind funcții în cadrul EMEA: expert 
național (National expert on detachment at 
the European Agency for the Evaluation of 
Medicinal Products(EMEA), London, UK) și din 
2005 este membru al grupului de lucru 
CVMP - Safety Working Group din cadrul 
aceleiași agenții. 

Pe această cale doresc să le aduc 
mulțumiri pentru aportul lor la 
dezvoltarea publicației noastre și nu în 
ultimul rând la prietenia sinceră 
demonstrată față de mine, un coleg 
farmacolog din România. 

Alături de colegii din Austria și Italia, în 
Echipa editorială Veterinary Drug au 
acceptat să facă parte și colegii: 

 

Prof. Dr. Ioan Ștefan Groza 
Este absolventul FMV Cluj Napoca în 

1980, actualmente decanul FMV Cluj 
Napoca, cu activitate meritorie, (peste 180 
de lucrări științifice, 10 cărți, director și 
membru la 11 contracte științifice și laureat 
al premiilor Traian Săvulescu și Paul Riegler) 
binecunoscută colegilor veterinari din 
România, dar și celor din Europa (prin 
participarea în organizații și asociații 
profesionale profesionale importante din 
care amintim: European Society of 
Reproduction Specialists(ESDAR); Animal 
Epidemiological Study Association, 
France(ASEA). Domnul Profesor Ioan Groza 
alături de numeroase funcții naționale 
îndeplinește din 2008 onoranta pozitie Zone 
3 Coordinator of the European Association of 
Establishments for Veterinary Education 
(EAEVE). Domnul prof. Ioan Groza este 
editor al Revistei “Clujul Medical Veterinar”. 

De la Facultatea de Medicină Veterinară 
Iași în grupul editorial mai fac parte Conf. Dr. 
Valentin Năstasă, titulatul disciplinei de 

farmacologie veterinară de la această 
facultate și domnul Șef. Lucr. Mihai Mareș, 
titularul disciplinei de Micologie si 
micotoxicologie și head editorul revistei 
Fungi & Mycotoxins 

 

Evenimente tematice 
In cursul lunii Octombrie a.c. în cadrul 

Pasteur-Bucuresti s-a prezentat în fața 
membrilor Asociaţiei Naţionale a 
Fabricanţilor de Produse de Uz Veterinar 
din Romania materialul: Metodologia de 
determinare a limitelor maxime pentru 
reziduunile medicamentoase și stabilirea 
perioadei de ateptare, in lumina 
reglementanilor UE. și s-a depus raportul 
tehnic omonim: (Raport tehnic nr. 4/2008)  

 

1

Raport tehnic nr. 4/2008

Metodologia determinării limitelor maxime pentru 
reziduurile medicamentoase și 
stabilirea perioadei de așteptare, 
în lumina reglementărilor U.E.

Beneficiar:
A.N.F.P.U.V.

Prof. Dr. Prof. Dr. 

Romeo Romeo --Teodor CRISTINATeodor CRISTINA

 
 

In cursul lunii Decembrie a.c. s-a editat 
materialul: Ghid de farmacie și de terapie 
veterinara — Ed. Brumar Timișoara, Autori: 
RT Cristina, V. Teudea.  

 

Obiective pentru anul 2009 
Continuarea cursurilor de instruire 

continua cu temele:  
- intocmirea dosarelor de autorizare 
medicamente - aspecte practice  
- studiul farmacocinetic, farmacodinamic și 
bioechivalența medicamentelor  
- studiul de toxicitate al produselor.  
- daca va fi posibil: intrunire cu Profesorii 
Carli și Schmerold pe teme specifice.  

Elaborarea unui ghid orientativ pe tema 
autorizarii produselor a.u.v.  

Analizând realizările din anul 2008 putem 
concluziona că acesta fost unul bun.  

Din acest considerent putem conchide că 
anul care se încheie deschide calea marilor 
realizări ale lui 2009.  

Cu această ocazie doresc să urez tuturor 
colegilor din Boardul editorial, colegilor care 
ne-au citit, și ne vor citi, sponzorilor noștri un 
călduros la Mulți Ani cu sănătate și 
realizarea tuturor dezideratelor! 
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▼ Educație continuă / Continuous education 
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DIABETES MELLITUS LA CAINE SI PISICA: DIAGNOSTIC SI TERAPIE 
 

DIABETES MELLITUS IN DOGS AND CATS: DIAGNOSIS AND THERAPY 
 

Moţ T., Cristina Petruse, Morar D., Simiz F., Ciulan V. 

FMV Timișoara 

 
Cuvinte cheie: Diabetes mellitus, diagnostic, terapie, câine, pisică 

Key words: Diabetes mellitus, diagnosis, therapy, dog, cat 

 
Abstract 

 
Diabetes mellitus (DM) is a disease of humans and animals, which causes increased levels of blood sugar 
(glucose). Normally,glucose is brought into the cells by a hormone - insulin.The cells then metabolize glucose to 
make energy used for all functions of the body. Animals suffering from DM either lack insulin, or the cells cannot 
use the insulin that is there. As a result, blood glucose levels increase, and the cells have to use other substances 
for energy. When blood glucose levels become too high, glucose is found in the urine,causing increased 
frequency of urination and increased drinking. When blood glucose remains elevated over a period of time, other 
metabolic changes can occur, such as weight loss, acidosis, seizures, coma, blindness, cataracts, and nerve 
damage. Animals that are eating normally and not showing signs of illness may only require a blood or urine test 
to diagnose DM. Concurrent diseases (such as infection, Cushing’s disease, hyperthyroidism, pancreatitis, 
gastroenteritis, inflammatory bowel disease, hepatic lipidosis, or kidney disease) make diabetes more difficult to 
diagnose and manage. A complete blood screen and other specific tests may be recommended to obtain the 
diagnosis and baseline values for treatment and future monitoring. The treatment for diabetes in dogs is similar to 
the treatment for diabetes in humans, through diet and insulin therapy. Dogs and cats with DM are usually treated 
with insulin. Insulin is a protein and, as such, not suitable for oral administration. Thus, it is administered once or 
several times daily by the subcutaneous route. Adjustment of the blood glucose concentration demands long 
hospital care, and subsequently the owner constantly has to keep a strict schedule at home. In veterinary practice 
the main groups of oral antidiabetic (used in human medicine either) are: carbohydrate absorption inhibitors (e.g. 
acarbose); insulin sensitisers (biguanides such as metformin, thiazolidinedions, peroxisome proliferator-activated 
gamma receptor agonists); 

 
Diabetul zaharat este un sindrom 

caracterizat prin hiperglicemie cronică şi 
nereglabilă datorat unui deficit relativ sau 
absolut de insulină care determină 
incapacitatea celulei de a utiliza glucoza ca 
sursă de energie.  

 

În funcţie de criteriul etiopatogenic (4, 
7) diabetul zaharat se poate clasifica în:  

 

Diabetul zaharat de tip I  
Se caracterizează prin insulinopenie 

severă ca urmare a distrucţiei progresive a 
celulelor β pancreatice. 

 

Diabetul zaharat de tip II  
Are drept caracteristici: rezistenţa la 

insulină şi/sau disfuncţia celulelor β 
pancreatice; secreţia de insulină poate fi 
normală, scăzută sau crescută, dar care este 
insuficientă pentru a înfrânge rezistenţa la 
insulină în ţesuturile periferice. 

Animalele diagnosticate cu diabet de tip 
II sunt, de cele mai multe ori, insulino-
independente, dar pot fi şi insulino-
dependente, în funcţie de severitatea 
rezistenţei la insulină şi de statusul funcţional 
al celulelor β pancreatice. 

Diabetul zaharat secundar  
Este urmarea unor afecţiuni organice, 

hormonale sau a unor tratamente 
medicamentoase, care reduc secreţia de 
insulină sau alterează acţiunea acesteia la 
nivel tisular:  

- hiperadrenocorticism,  
- hipersecreţie de STH sau de 
- progesteron.  
Dacă se corectează dezechilibrul care 

determină această rezistenţă la insulină, iar 
funcţia celulelor beta este încă activă, 
animalele pot deveni euglicemice (6, 7). 

În funcţie de criteriul terapeutic diabetul 
zaharat se clasifică în (3): 

• diabet zaharat insulinodependent; 
• diabet zaharat insulinoindependent. 

 

Diagnostic 
 

Acesta se stabileşte pe baza semnelor 
clinice şi a modificărilor umorale. 
Simptomele care atrag atenţia în cazul 
tuturor posibililor diabetici sunt polidipsia, 
poliuria, polifagia asociate, fie cu pierderea 
în greutate în cazul diabetului zaharat de tip 
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1, fie cu obezitatea în cazul diabetului 
zaharat de tip II.  

Dacă semnele clinice asociate cu o 
formă uşoară de diabet nu sunt depistate de 
proprietar, pacientul poate dezvolta semne 
sistemice pe măsură ce se instatalează 
cetonemia şi acidoza metabolică. În cazul în 
care s-a instalat cetoacidoza se poate 
constata:  

- deshidratare,  
- slăbiciune musculară,  
- stare de letargie,  
- respiraţie lentă şi profundă,  
- miros de acetonă al aerului expirat; 

anorexie;  
- vomă;  
- distensie abdominală;  
- stare comatoasă cu hipotermie şi 

reducerea timpului de reumplere a 
capilarelor. 

Adeseori, diabetul zaharat este 
diagnosticat atunci când au apărut 
complicaţiile secundare hiperglicemiei 
cronice: - cataractă (vezi figurile 1 şi 2).  

 

 
 

Fig. 1. Cataractă diabetică  
Câine metis de 12 ani (1) 

 

 
 

Fig. 2. Cataractă diabetică 
Labrador Retriver  6 ani (1) 

- diminuarea acuităţii vizuale (vezi figura 3),  
 

 
 

Fig. 3. Spectrul vizual normal  
La om (a), normal câine şi pisică (b) și Spectrul vizual la caine 

cu cataractă (c)(9) 
 

chiar orbire din cauza retinopatiei diabetice, 
modificări posturale (sprijin plantigrad 
îndeosebi la pisici) din cauza neuropatiei 
diabetice (vezi figura 4), 
 

 
 

Fig. 4. Poziţia plantigradă 
Pisică: diabet zaharat şi insuficienţă pancreatică exocrină (10) 
 

- insuficienţă renală cronică din cauza 
leziunilor de glomeruloscleroză,  

- insuficienţă cardiacă şi hipertensiune 
arterială.  
În stabilirea diagnosticului de diabet 

zaharat este esenţial sa se determine, atât 
valoarea glicemiei, cât şi prezenţa glucozei 
în urină.  

Hiperglicemia diferenţiază diabetul 
zaharat de glucozuria renală primară, iar 
glucozuria diferenţiază diabetul zaharat de 
alte cauze declanşatoare ale hiperglicemiei, 
mai ales hiperglicemia indusă prin factori de 
stres, care apare cu frecvenţă ridicată la 
pisici.  

Paraclinic, alături de hiperglicemie, se 
constată hiperlipemie datorată 
hipertrigliceridemiei şi hiperlipoproteinemiei 
din cauza activităţii reduse a lipoprotein - 
lipazei a cărei activitate este dependentă de 
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insulină. Mai pot fi întâlnite hipercetonemia, 
creşterea activităţii serice a transaminazelor 
hepatice consecutivă steatozei hepatice, în 
timp ce ureea şi creatinina serică sunt de 
obicei în limite fiziologice, dar pot înregistra 
creşteri în fazele avansate de evoluţie, ca 
rezultat al glomerulosclerozei. 

Examenul urinei relevă glucozurie 
datorită depăşirii pragului renal pentru 
glucoză (180 mg/dl la câine şi 220 mg/dl la 
pisici), cetonurie atunci când se instalează 
cetoacidoza şi, inconstant,  proteinurie cu 
albuminurie şi infecţii urinare . 

 

Tratament 
 

Acesta va avea drept scop, pe de o 
parte, menţinerea glicemiei cât mai aproape 
de limita fiziologică, iar pe de altă parte, 
limitarea fluctuaţiilor glucozei din sânge 
pentru a preveni astfel complicaţiile. 

Ca şi la om, tratamentul depinde de tipul 
de diabet, precum şi de starea prezentă a 
individului.  

Astfel, proprietarul trebuie informat de 
gravitatea bolii, cheltuielile necesare (terapia 
trebuie menţinută toată viaţa animalului), 
precum şi de schimbarea modului de viaţă al 
animalului. 

La femelele diagnosticate cu diabet 
zaharat se impune efectuarea 
ovariohisterectomiei, indiferent de tipul 
diabetului. Este posibil ca după intervenţia 
chirurgicală simptomele să se remită sau cel 
puţin doza de insulină administrată să fie mai 
mică. 

 

Tratamentul dietetic  
Acesta trebuie iniţiat la toate animalele 

bolnave, indiferent de tipul de diabet.  
În tratamentul dietetic este necesar să se 

respecte următoarele recomandări (5): 
• sporirea conţinutul în fibre (acestea 

scad absorbţia intestinala a glucozei, reduc 
fluctuaţiile postprandiale ale glicemiei); 

• reducerea conţinutului grăsimilor (sub 
17% SU); 

• conţinut proteic adecvat (la câini 15-
20% SU, la pisici 28-40%); 

• evitarea alimentelor cu monozaharide, 
dizaharide şi propilenglicol. 
 

Eficienţa regimului dietetic trebuie 
controlată prin evaluarea periodică a masei 
corporale şi prin determinări repetate ale 
glicemiei, eventual a glucozuriei.  

În cazul supraadăugării unei insuficienţe 
pancreatice exocrine, regimul dietetic va 
trebui să fie sărac în lipide şi completat cu 
terapia enzimatică de substituţie. Mişcarea, 
de asemenea, este importantă pentru 
controlul glicemiei.  

La câinii diabetici se recomandă 
mişcarea zilnică, de preferat la aceeaşi oră.  

Este de evitat exerciţiul fizic extenuant şi 
sporadic întrucât poate duce la hipoglicemie 
severă.  

La câinii de vânătoare bolnavi de diabet, 
doza de insulină trebuie redusă în zilele 
când sunt supuşi la efort.  

 

Tratamentul cu antidiabetice orale 
este indicat în tratamentul diabetului zaharat 
de tip II (insulinoindependent), mai frecvent 
întâlnit la pisici.  

Pentru ca această medicaţie să fie 
eficientă, este necesar ca pancreasul 
endocrin să mai prezinte capacitate 
secretorie de insulină.  

După Dombay şi col. (2) antidiabeticele 
orale sunt încadrate în trei categorii majore 
şi şapte subcategorii: 

 

A. Substanţe cu rol în întârzierea sau 
blocarea absorbţiei glucidelor: 

1. inhibitorii alfa-glicozid-hidroxilazei; 
 

B. Sensibilizatori ai insulinei: 
2. derivaţi biguanide; 
3. derivaţi thiazolidindion; 
4. agonişti - PPAR (Peroxisome Proliferator - 

Activated Receptor); 
 

C. Secretagogi de insulină: 
5. substanţe tip meglitinidă; 
6. derivaţi de sulfoniluree(sulfamide antidiabetice); 

7. derivaţi N-acetil-fenil-alanină. 
 

Din grupul biguanidelor, cel mai utilizat 
este metforminul, care determină scăderea 
glicemiei prin inhibarea neoglucogenezei 
hepatice şi prin creşterea acţiunii periferice a 
insulinei, favorizând astfel pătrunderea 
glucozei în celule (8).  

La câine, metforminul poate avea reacţii 
adverse importante manifestate prin 
intoleranţă gastrointestinală cu vomă, diaree, 
ulcere şi anorexie.  

La pisici, cu rezultate bune, se poate 
utiliza în doză de 50 mg/ pisică (6, 7, 8). 

Sulfonilureicele stimulează secreţia de 
insulină şi cresc sensibilitatea celulelor 
periferice la insulină.  
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Dintre acestea, glipizidele şi gliburidele 
sun cel mai frecvent utilizate în tratamentul 
DZ de tip II la pisici.  

Glipizidele se administrează pe cale 
orală, în doză de 2,5 mg, de două ori pe zi, 
odată cu alimentele, la pisicile diabetice la 
care nu s-a instalat cetonuria sau alte 
complicaţii.  

Dacă în primele două săptămâni de 
administrare a acestei medicaţii nu au apărut 
reacţii adverse, se va dubla doza iniţială, 
administrându-se 5 mg, de două ori pe zi, iar 
cazul va fi reevaluat după alte două 
săptămâni, terapia fiind continuată cât timp 
pisica este stabilizată. Dacă apare 
hipoglicemie, doza trebuie redusă treptat sau 
chiar se va întrerupe tratamentul.  

La unele pisici, tratamentul cu glipizide 
devine insuficient după câteva săptămâni 
sau luni de administrare şi se recomandă 
administrarea de insulină pentru un control 
bun al statusului glicemic. 

În tabelul 1 sunt redate reacţiile adverse 
la tratamentul cu glipizide la pisicile 
diabetice. 

Tabelul 1 
 

Reacţii adverse la tratamentul cu glipizide la 
pisicile diabetice 

(după Nelson şi Couto)(7) 
 

Reacţii 
adverse 

Recomandări 
terapeutice 

Emeză la 
aproximativ 
o oră de la 
administrare 

Voma poate persista 2-5 zile de la 
terapia cu glipizide; dacă este severă se 
va reduce doza sau frecvenţa 
administrării; tratamentul se întrerupe 
dacă voma persistă mai mult de o 
săptămână. 

Creşterea 
activităţii 
enzimelor 
hepatice din  
Serul 
sangvin 

Iniţial, controlul tratamentului şi 
monitorizarea activităţii enzimelor la 
intervale de 1-2 săptămâni; întreruperea 
tratamentului cu glipizide dacă apar 
simptome ca inapetenţă, vomă, letargie 
sau dacă activitatea aminotransferazei 
depăşeşte valoarea de 500 UI/l. 

Icter 

Întreruperea tratamentului cu glipizide şi 
reluarea acestuia cu doze mici şi 
frecvenţă redusă, odată ce icterul s-a 
remis (de obicei, 2 săptămâni); 
întreruperea definitivă, dacă icterul 
revine. 

Hipoglicemie 

Întreruperea tratamentului cu glipizide; 
controlul glicemiei la interval de o 
săptămână, reinstituirea tratamentului 
cu glipizide la doze sau frecvenţă 
reduse, dacă apare hiperglicemia. 

 

La câini, derivaţii de sulfoniluree sunt 
ineficienţi în majoritatea cazurilor şi pot 
determina reacţii adverse semnificative. 

Insulino-terapia. Un fapt imbucurător 
este că toate formele comerciale de insulină 

folosite în medicina umană sunt eficiente la 
câinii şi pisicile diabetice, deşi insulina suină 
şi cea umană sunt asemănătoare insulinei 
canine, iar insulina bovină este 
asemănătoare celei feline. Se cunosc şi 
preparate pe bază de insulină, special 
destinate tratamentului diabetului zaharat la 
câini şi pisici, dar care, din păcate, nu sunt 
încă disponibile pentru piaţa românească.  

Ţinta tratamentului cu insulină este 
menţinerea glicemiei între 150-250 mg/dl pe 
tot parcursul zilei. 

La câini, în tratamentul diabetului, sunt 
de preferat insulinele cu acţiune intermediară 
sau lentă. Este de remarcat faptul că, 
aproximativ 80% dintre câini necesită, la 
momentul diagnosticului diabetului zaharat, 
administrare de insulină pentru un control 
glicemic bun.  

Terapia poate începe cu doza de 0,5 
UI/kg, o singură administrare injectabilă, 
dimineaţa, dar de cele mai multe ori 
majoritatea cazurilor necesită câte două 
administrări pe zi.  

Ajustarea dozei de insulină se va face în 
funcţie de nivelul glicemiei, măsurată în 
timpul efectului maxim al preparatului 
insulinic folosit. Astfel, atunci când glicemia 
este cuprinsă între 7,5 şi 15 mmol/l se 
recomandă creşterea dozei cu 0,1 UI/kg, iar 
atunci când glicemia depăşeşete 15 mmol/l 
doza de insulină poate fi crescută cu 0,2 
UI/kg.  

Ajustarea dozei de insulină nu trebuie să 
înceapă mai devreme de 3-4 zile de la 
iniţierea tratamentului, pentru a lăsa timp 
organismului să se „obişnuiască” cu 
administrarea de insulină exogenă.  

Când insulina se administrează o singura 
data pe zi, jumatate din aportul caloric zilnic 
se va administra concomitent cu injectarea 
de insulina, iar cealaltă jumatate la 8-10 ore 
de la injectare. Animalele care primesc 
insulină de doua ori pe zi vor primi doua 
tainuri identice la fiecare administrare. 

Pentru pisicile diabetice se preferă 
folosirea preparatele insulinice cu acţiune 
intermediară, lentă sau ultralentă.  

Preparatele cu acţiune intermediară sau 
lentă pot fi utilizate ca terapie iniţială, în 
administrări de două ori pe zi, cu 
specificarea că, simptomele pot persista 
datorită efectului de scurtă durată (mai puţin 
de 10 ore).  
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FARMACOCINETICA PI FARMACODINAMIA IZOFLAVONELOR  
ESTROGEN - MIMETICE 

 
OESTROGENE MIMETIC ISOFLAVONES’ PHARMACOKINETICS AND 

PHARMACODYNAMICS 
 

Anca Dragomirescu, D. Dragoş, Mihaela Andoni 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara, Facultatea de Farmacie 

 
Cuvinte cheie: genisteină, receptor estrogenic beta, izoflavone, Fabaceae sp. 
Key words: genistein, beta-oestrogenic receptor, isoflavones, Fabaceae sp. 
 

Rezumat 
 

Genisteina este cea mai abundentă izoflavonă estrogen-mimetică, şi cea mai intens supusă studiilor clinice şi de 
laborator, cu structura chimică 4´, 5, 7- trihidroxiizoflavonă, având şi proprietăţi estrogen-modulante, prin 
capacitatea sa de legare a receptorului estrogenic de tip beta. Genisteina  prezintă următoarele acţiuni 
farmacodinamice: 
• efect antiaterogen  
• prevenţia cancerelor estrogen-dependente, în special a cancerului mamar  
• prevenţia îmbătrânirii organului cutanat  
• efectul osteo-progen, de prevenţie a osteoporozei de menopauză 

Cu toate aceste beneficii reale, apar şi numeroase efecte adverse înregistrate, atât la om cât şi la animal. Astfel, 
oile furajate cu specii de Fabaceae conţinând izoflavone estrogen-mimetice şi-au sistat reproducţia (izoflavonele 
au acţionat ca un contraceptiv oral).  Influenţa fitoestrogenilor în dieta umană este încă în curs de evaluare, fiind 
incriminate efecte precum: involuţie cerebrală prin apoptoză abuzivă sau perturbarea statusului hormonal la copiii 
se sex masculin. La toate aceste se adaugă şi alergiile cauzate de proteinele din soia. 
 

Abstract 
 

Genisteine is the most abundant and the most studied estrogen-mimetic izoflavone. It's chemical formula is 4 ', 5, 
7 – trihidroxyisoflavone. It has also estrogen-modulated properties by its binding ability to the beta type estrogen 
receptor. Genisteine presents the following farmacodinamic effects:  
• Antiaterogen effect  
• Prevention of estrogen-dependent cancers, especially breast cancer  
• Prevention of skin aging body  
• Osteoprogen effect, prevention of osteoporosis at the menopauses women  

Despite all these real benefits, there are also many adverse effects, registered both in humans and animals. 
Thus, the sheep feeding with some Fabaceae species, containing estrogen-mimetic isoflavones were stopped thir 
reproductive function (isoflavones acted as an oral contraceptive. In humans, phytoestroges influence is still 
under evaluation, being suspected effects such as cerebral involution - via abusive apoptosis - or disturbance in 
hormonal status, in male children. All these are added to already known allergies, caused by soy proteins. 
 

Introducere 
 

Istoricul cercetării izoflavonelor estrogen-
mimetice începe cu înregistrarea unor efecte 
observate la unele specii de Fabaceae: soia, 
trifoiul şi lucerna. Observaţiile iniţiale au fost 
pur întâmplătoare. Astfel, în anii 1930, mare 
parte din ovinele australiene şi-au sistat 
reproducţia, pentru că au fost hrănite cu 
Trifolium subterraneum.  

Curând s-a observat că această specie 
de trifoi furajer este bogată în izoflavone cu 
activitate estrogenică, care acţionează ca şi 
contraceptiv pentru ovinele femele (12). 

Observaţiile ulterioare, mai puţin 
empirice, încep tot mai mult să aibe un 

fundament. Astfel, o observaţie de referinţă a 
fost cea legată de incidenţa scăzută a 
osteoporozei şi a unor cancere estrogen – 
dependente pe continentul Asiatic, în 
comparaţie cu incidenţa aceloraşi boli în 
lumea Occidentală, iar în faţa acestei 
deosebiri surprinzătoare, toate vocile din 
domeniul epidemiologiei au incriminat 
alimentaţia cu soia a asiaticilor. Într-adevăr, 
curând, din ce în ce mai multe substanţe de 
tip estrogen-like au fost găsite în extractele 
seminţelor de soia (2).  

Acestor observaţii, le-au urmat unele 
cercetări dirijate. Între acestea, direcţiile 
importante de cercetare au fost următoarele: 
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• Adlercreutz şi colab. evaluează 
începând din anii ´70 activitatea biologică a 
genisteinei – ca principală substanţă de tip 
fitoestrogenic, cercetare ce include aspecte 
ca: epidemiologia genisteinei în relaţie cu 
protecţia anticanceroasă, identificarea altor 
compuşi înrudiţi cu activitate estrogenică din 
soia şi rolul genisteinei ca agent 
anticanceros pe ţesutul mamar – incluzând 
posibilele ei mecanisme de acţiune (1,2,3). 

• Lamartinière şi colab. identifică 
mecanismele de acţiune ale genisteinei 
asupra blocării mitogenezei de tip canceros, 
sugerând pentru prima dată că genisteina 
inhibă tirozin - kinazele unor receptori de 
membrană (11). 

• Yamaguchi identifică relaţia dintre 
genisteină şi anabolismul osos, ca 
mecanism estrogenic indus de această 
izoflavonă, propunând un model 
experimental de studiu al acestui fenomen 
(19),  

• Albertazzi (prin studii clinice) evaluează 
relaţia dintre suplimentarea de soia în 
alimentaţie şi reglarea fenomenelor 
vasoactive din menopauză (4). 

• Începând cu anii 2000, Institutul Parker 
Huges din SUA propune, pe baza unor 
modele in vitro (pe culturi celulare), 
genisteina, ca agent anticanceros pentru 
ţesutul mamar, sub formă de complex 
genisteină-EGF (6).  

În cele ce urmează va fi prezentată 
genisteina, ce principala substanţă estrogen-
mimetică. Ea este cea mai abundentă 
izoflavonă estrogen-mimetică, şi cea mai 
intens supusă studiilor clinice şi de laborator. 

 
Farmacocinetica genisteinei 

 
Absorbţia genisteinei 

 
Genisteina este o izoflavonă cu structura 

chimică 4´, 5, 7 – trihidroxiizoflavonă, având 
proprietăţi estrogen-mimetice dar şi estrogen 
-modulante, prin capacitatea sa de legare a 
receptorului estrogenic de tip beta.  

Substanţa este în curs de evaluare 
farmacodiamică, pentru că are capacitatea 
de a inhiba tirozin - kinaza, enzimă ataşată 
diverşilor receptori de membrană, inclusiv 
receptorilor „factorilor de creştere”.  

Prin aceasta, genisteina este un potenţial 
agent anticanceros, pentru că factorii de 
creştere (de tip EGF, TGF) intervin în 

procesul mitogenezei şi chiar în mitogeneza 
aberantă, declanşatoare a procesului 
canceros (12).  

Structura chimică a genisteinei este 
prezentată în figura 1. 

 

O

OH

OH

O

OH
 

 
Fig. 1. Structura genisteinei 

 
Genisteina provenită din alimentaţie, 

alături de daidzeină şi de gliciteină, 
reprezentând formele active non-glicozidate 
ale precursorilor lor glicozidaţi: genistein, 
daidzein şi glicetein sunt absorbite intestinal 
ca atare.  

La cantitatea rezultată din alimentaţie, se 
adaugă pentru genisteină şi daidzeină o 
cantitate suplimentară, rezultată din sintetiza 
intestinală datorată florei microbiene, 
plecând de la precursori de origine vegetală 
precum:  

- biochanina A şi  
- formononetina (13, 14). 

 

În timpul absorbţiei, genisteina suferă 
unele transformări enzimatice: este 
convertită în dihidrogenisteină şi în 6’–
hidroxi-o–desmetil - angiolensină. 

 

Daidzeina 
Este o izoflavona înrudită chimic şi 

funcţional genisteinei este transformată în 
equol (produs stabil şi activ) şi o-
desmetilangiolensina, forme sub care 
acestea sunt absorbite intestinal (figura 2). 

Biodisponibilitatea izoflavonelor este 
dependentă de capacitatea de absorbţie şi 
de prezenţa florei intestinale (capabilă să 
convertească izoflavonele în formele lor 
active).  

În plus, s-a observat că dietele bogate în 
fibre vegetale scad absorbţia izoflavonelor, 
probabil prin aceea că grăbesc pasajul lor 
intestinal.  

Indubitabil, absorbţia genisteinei şi a 
izoflavonelor înrudite prezintă o variaţie 
individuală, dată de integritatea mucoasei 
intestinale şi de microflora intestinală (13, 
14, 15, 16). 
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Fig. 2. Formele de absorbţie şi metabolizare a 
genisteinei 

 

Majoritatea studiilor de absorbţie ale 
genisteinei converg spre teza potrivit căreia 
microflora intestinală îmbunătăţeşte 
absorbţia şi implicit biodisponibilitatea.  

Alimentaţia fructo-oligozaharidică creşte 
absorbţia, iar adaosul de bifidobacterium la 
laptele de soia, transformă acest produs într-
un produs alimentar probiotic (9, 15,16).  

 

Metabolizarea genisteinei 
 

Parametri farmacocinetici 
După absorbţie genisteina (ca atare sau 

ca aglicon, alături de metaboliţii acţiunii 
bacteriene) este transportată la ficat pe 
calea venei porte. O parte scapă în circulaţia 
periferică, iar restul ajunge la ficat pentru 
primul pasaj hepatic.  

La nivel hepatic, genisteina este 
conjugată cu acidul glucuronic. În privinţa 
farmacocineticii a genisteinei, sunt de 
referinţă studiile lui K.D.R. Setchell, care, 
într-un studiu folosind genisteină şi daidzeină 
marcată cu izotopul 13C, stabileşte parametri 
farmacodinamici ai celor două izoflavone, 
exprimaţi ca medie (tabelul 1)(16,17). 

Tabelul 1.  
 

Parametri farmacocinetici pentru daidzeină şi 
genisteină, exprimaţi ca medie, 

(după Setchell 2003) 
 

Parametru Daidzeină Genisteină 
Vol. de distrib./ biodisp. 336,25 L 258,78 L 

Rata de clearance 30,09 L/h 21,85 L/h 
T ½ 7,75 h 7,77 h 

Acelaşi studiu constată următoarele 
aspecte de biodisponibilitate: 
• genisteina este mai biodisponibilă decât 
daidzeina, 
• farmacocinetica genisteinei nu este 
afectată de alimentaţia cronică cu această 
izoflavonă, 
• biodisponibilitatea genisteinei are o rată de 
creştere direct proporţională cu aportul.  

Creşterea aportui are însă o limită 
superioară de biodisponibilitate. 

 

Eliminarea genisteinei 
 

Studiile de eliminare urinară ale 
genisteinei fac parte dintre primele studii 
epidemiologice (Adlercruetz şi colab.) care 
atestă alimentaţia cu soia (respectiv cu 
fitoestrogeni, între care în primul rând cu 
genisteină) a populaţiei din diverse regiuni 
ale globului.  

În aceste determinări, eliminarea de 
genisteină este o măsură (direct 
proporţională) a prezenţei sale în dietă.  

Este reprezentativ în acest sens studiul 
comparativ al populaţiei feminine din Statele 
Unite, Japonia şi Finlanda, studiu care 
atrăgea atenţia asupra diferenţei de 
morbiditate (prin boli cardiovasculare şi 
cancere estrogen-dependente) a celor trei 
mari grupe alese (1,2).  

Rezultatele acestui studiu sunt 
prezentate în tabelul 2  
 

Tabelul 2. 
 

Excreţia urinară a unor fitoestrogeni, valori 
exprimate în nmol/24 ore 

 
Izoflavona 

urinară 
Femei 

japoneze 
Femei 

americance 
Femei 

finlandeze 

Genisteina 3440 cant. 
neidentificabile 32,1 

Daidzeina 2600 216 40,5 
Equol 2600 2,8 44,2 

 

Eliminarea urinară de genisteină prezintă 
o variabilitate individuală, fiind cuprinsă între 
20% şi 50%.  

Diferenţele apar din diferenţa de 
absorbţie intestinală, care implică diferenţa 
de nivel plasmatic şi de utilizare tisulară.  

Eliminarea este mai rapidă pentru 
cazurile în care genisteina privine din 
produse alimentare mai rapid absorbabile (în 
general alimente lichide, laptele soia), şi mai 
tardivă pentru formele alimentare mai greu 
absorbabile.  
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Farmacodinamia genisteinei 
 

Efectele tisulare ale genisteinei rezultă 
din capacitatea sa de a lega receptorul 
estrogenic beta.  

Acest fapt are loc, pentru că, deşi 
genisteina nu are o structură sterolică, are o 
asemănare structurală (spaţială) foarte mare 
în comparaţie cu estradiolul (figura 3). 

 

HO
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Fig. 3 Asemănarea spaţială între estradiol şi 
genisteină 

 
Testele de legare a receptorilor 

estrogenici, având ca etalon etinilestradiolul, 
au arătat afinitatea mare (maximă în 
comparaţie cu a etalonului) pentru RE β a 
genisteinei.  

Faptul că genisteina leagă predilect 
receptorul β în comparaţie cu cel α, iar 
receptorul β are localizări tisulare diferite de 
cel α, explică de ce genisteina are o 
oarecare selectivitate în ceea ce priveşte 
acţiunea estrogenică (7, 8). 

Afinitatea genisteinei faţă de RE α şi β 
comparativă cu a altor liganzi specifici ai RE 
este prezentată în tabelul 3. 

 

Tabelul 3 
 

Afinitatea comparativă a genisteinei şi a altor 
liganzi, faţă de RE 

 

Ligand RE tip α RE tip β 

17 β estradiol (E2) 100 100 
Dietilstilbestrol 468 295 
Tamoxifen 6 7 
Genisteina 1,6 100 
Cumestrol 12 34 
Daidzeina  0,2 1,8 

 

Faptul că genisteina nu răspunde 
sinergic cu estrogenii clasici în unele 
ţesuturi, a dus la concluzia potrivit căreia 
această izoflavonă ar fi un moderator 
selectiv al receptorului estrogenic.  

Ipoteza nu neagă teza selectivităţii 
datorate legării diferenţiate a RE de tip β, ci 
o completează. 

Conceptul de moderatori selectivi al RE 
(Selective Estrogen Receptor Modulators SERM) a fost 
introdus în farmacologie, prima dată pentru 
tamoxifen şi raloxifen.  

Efectele lor contradictorii sunt 
următoarele: 

• tamoxifenul este antiestrogenic în caz 
de cancer mamar şi este estrogenic pe os şi 
uter; 

• raloxifenul este de asemeni 
antiestrogenic pe ţesutul mamar şi 
estrogenic cu siguranţă doar pe os. 

 

Acţiuni farmacodinamice 
 

Efectul antiaterogen 
Genisteina deţine următoarele acţiuni 

anti-aterogene (2,12): 
- acţiune antiplachetară, 
- up-reglează numărul receptorilor pt. 

LDL, 
- creşte activitatea receptorilor pt. LDL. 
- scade tendinţa de oxidaţie a LDL, 
- inhibă angiogeneza (în placa de 

aterom avansată, dezvoltarea intimei 
vasculare implică apariţia vaselor capilare de 
neoformaţie, care „hrănesc” şi întreţin placa 
de aterom). 

- efect antipropiferativ, iar 
ateroscleroza poate fi privită ca o formă 
subtilă de proliferare celulară a celulelor din 
endoteliul vascular.  

 

Activitatea preventivă 
 

În cancerele estrogen -dependente,  
Sunt deja cunoscute câteva mecanisme 

posibile pentru acest efect în special în cazul 
cancerului mamar (5, 6): 

- inhibiţia proliferării (mitogenezei) 
excesive, prin inhibiţia activităţii tirozin-
kinazelor, în special cele legate de EGF ca 
factor de creştere celulară, 

- supresia neovascularizaţiei şi a 
angiogenezei,  

- legare pe receptorul estrogenic şi chiar 
modularea globulinei care leagă hormonii 
sexuali (SHBG), procese decisive în 
cancerele întreţinute de estrogeni,  

- efecte antioxidante, care protejează 
genomul, 

- inhibiţia 5-α reductazei, mecanism 
esenţial în privarea prostatei de excesele de 
dihidrotestosteron, în cazul cancerelor de 
prostată.  



Anca Dragomirescu  et al.                                                                                                              Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

 
Year 2, �o. 2. December 2008 

 

 14 

- stimularea imunităţii T celulare şi a 
celulelor NK.  
 

În îmbătrânirea organului cutanat 
In această privinţă bibliografia distinge 

două mecanisme posibile (10,18). 
 

a. Genisteina este un agent antioxidant 
(fiind o flavonă).  

Există două constatări remarcabile: 
– Aplicarea topică de extracte 

izoflavonice bogate în genisteină determină 
creşterea activităţii antioxidante a pielii, 

– Genisteina preservă integritatea reţelei 
de colagen faţă de acţiunea distructivă a 
radiaţiilor UVB (teoria prevenţiei foto- 
îmbătrânirii cutanate). 
 

b. Genisteina ca agent estrogenic. 
 

Din acest motiv este un agent antiaging, 
de stimulare a reînnoirii celulare epidermale. 

 

În osteoporoza de menopauză 
Efectul genisteinei de protecţie a 

demineralizării osoase din timpul 
menopauzei pare a fi, după toate evidenţele, 
similar acţiunii estrogenice (12, 19). 

Deşi genisteina este un moderator 
selectiv al receptorului estrogenic, totuşi osul 
este unul dintre ţintele sale pentru care 
izoflavona are sinergism cu estrogenii.  

Beneficiul terapeutic al genisteinei faţă 
de estrogenii clasici este acela că efectul 
sau benefic pe os este selectiv, în sensul că 
nu este afectat uterul (hipertrofie şi / sau 
hiperplazie uterină), aşa cum se întâmplă în 
farmacoterapia cu estrogeni de sinteză.  

Cu toate aceste efecte benefice, se 
citează tot mai multe efecte adverse pentru 
extractele izoflavonice de soia (16,17): 

- produsele din soia au potenţial 
alergozant, mai cu seamă la copii, 

- genisteina în special şi fitoestrogenii în 
general pot accentua un sindrom 
premenstrual, la persoanele de sex feminin 
care au deja un status crescut estrogenic. 

- în ciuda evidenţelor privind proprietăţile 
anticanceroase, antimitogene, ale 
genisteinei, se lansează ideea potrivit căreia 
alimentaţia bogată în soia poate induce 
leucemii, în perioada copilăriei.  

- scăderea în volum a timusului – cu 
implicaţii imunologice - reprezintă o altă 
complicaţie posibilă a alimentaţiei bogate în 
genisteină, complicaţie demonstrată pe 
modele experimentale. 

- alimentaţia cu formule de lapte din 
soia, în exces, este de evitat la copii, 
deoarece poate produce disfuncţii endocrine.  

Totuşi, există intoleranţe digestive (ex. la 
lactoză) în care „laptele” de soia este 
aproape singura alternativă de alimentaţie 
pentru sugar. 

- cea mai de temut complicaţie citată în 
literatură este involuţia cerebrală.  

Aceasta este explicată prin efectului de 
stimulare a apoptozei celulare indusă de 
genisteină.  
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PRINCIPII DE BAZĂ ÎN MEDICAŢIA SÂNGELUI LA ANIMALE 
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Rezumat 

 
În lucrare sunt enumerate principiile de bază din medicația sângelui la animale. Sunt prezentate grupele de 
sânge la animale (antigenii și izoanticorpii la câine și pisică), autotransfuzia la animale, substituienții de sânge 
(hemoglobinele libere, fluorocarbonii), terapia anemiilor și grupele terapeutice specifice (eritro și 
granulopoetinele, steroizii si vitaminele specifice, fierul și derivații, cobaltul), hemostaza și hemostaticele,  
substanțele anticuagulante. 

 
Abstract 

 
In the paper ground principles of blood medication in animals are enumerated. There are presented animal’s 
blood type groups (antigens and isoanticorps in dog and cat), auto transfusion in animals, blood substituents (free 
haemoglobins, fluorocarbons), anaemia’s therapy (erithro and granulopoetins, blood’s therapy specific steroids 
and vitamins, iron and his derivatives, cobalt), haemostasys and haemostatics and  ant coagulation substances.     

 

1. Grupele de sânge la animale 
 

Antigenii 
 

Celulele sanguine sunt grupate pentru 
fiecare specie în funcţie de antigenii 
localizaţi la suprafaţa eritrocitelor.  

Numărul de antigeni depistaţi este foarte 
variabil de la o specie la alta.  

De exemplu la câine s-a ajuns la peste 
11 grupe sanguine, din care 8 sunt 
catalogate şi recunoscute ca fiind antigene 
eritrocitare canine (AEC) şi clasificate ca: 
1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8. Dintre acestea cel 
mai frecvent identificate în cazuistica curentă 
au fost AEC-1 şi AEC-7. 

La pisică se cunosc doar trei grupe 
sanguine: A, B şi AB (la sub 0,1% din pisici).  

De reţinut că tipurile sanguine de la 
pisică nu au legătură cu cele umane.  

Grupul sanguin A este dominant 
(întâlnindu-se la 75-99% din pisici) asupra 
celorlante, grupurile fiind alelice.  

Grupul sanguin B a fost identificat la 1 - 
10% din cazuri, cu preponderență la rasele 
pure de pisici (ex. Abisiniană, Persană, 
Himalaiană, Rex).  

Un fapt interesant este că nici un 
exemplar din rasa Siameză nu a fost 
identificat cu grupa sanguină B.  

Până în prezent nu s-au identificat 
indivizi care să posede antigeni şi pentru 
grupul A şi pentru B. 

Izoanticorpii (Aloanticorpii) 
 

Plasma conţine izoanticorpi determinaţi 
genetic a căror activitate este legată de 
antigenii eritrocitari ai animalelor din aceeaşi 
specie şi vor apare după prima transfuzie la 
un animal. Din acest considerent la 
transfuzie pot apărea reacţii nedorite de la 
administrarea unor izoanticorpi.  

Deocamdată incidenţa clinică a 
izoanticorpilor este considerată scăzută, 
reacţiile de incompatibilitate antigen-anticorp 
la animale fiind practic inexistente la prima 
transfuzie.  

Totuşi, cei mai frecvenţi izoanticorpi 
identificați la câine sunt izoanticorpii-AEC-7, 
prezenți la peste 50% din câinii testaţi.  

De asemenea s-au identificat cazuri de 
incompatibilitate antigenică în situațiile când 
indivizii transfuzaţi au prezentat izoanticorpi-
AEC-7 negativi (un fapt riscant, deoarece 
acest lucru nu fost identificat iniţial, la 
testarea reacţiei antigenice). 

În cazul pisicilor cu grupele sanguine A 
şi B s-a identificat şi apariţia izoanticorpilor, 
anti-A-anticorpii (prezenți la pisicile cu grupa 
sanguină A) fiind responsabili de cele mai 
severe reacţii de incompatibilitate.  

La pisicile posesoare ale grupei 
sanguine B s-au identificat cele mai crescute 
titruri ale hemaglutininelor şi hemolizinelor 
anti-A-izoanticorpilor. În contrast cu aceasta, 
pisicile cu grupa sanguină A, conţin 
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izoanticorpi anti-B într-o proporţie ridicată 
(peste 35%).  

La pisicile cu grupa sanguină AB, până 
în prezent nu s-au identificat izoanticorpii 
anti-A sau anti-B, destrucţia intravasculară 
fiind completă şi mediată de imunitar (IgM). 

Formarea noilor anticorpi în organismele 
receptoare ale perfuziei are loc în 10-14 zile.  

La aproximativ 25% din cazuri după 
prima transfuzie la câine se va înregistra 
prezenţa anticorpilor anti-AEC-1.1., ceea ce 
în cazul de administrări de sânge integral din 
grupa A-1.1., poate determina reacţii 
imunologice severe.  

 

2. Autotransfuzia la animale 
 

Este operațiunea de colectare a sângelui 
şi readminstrarea la acelaşi animal.  

De obicei în această situaţie se află 
animalele care vor avea de suferit operaţii 
laborioase unde există pericolul pierderii de 
sânge. În acest caz sângele se va recolta cu 
maximum două - trei săptămâni înainte (se 
vor face 5 - 6 recoltări la interval de 10 zile).  

Sângele recoltat necesită filtrare şi nu 
are nevoie de anticoagulant dacă a fost în 
contact cu peritoneul sau pleura mai mult de 
45 de minute.  

Dezavantajul major al acestei metode 
este posibilitatea apariţiei aminelor biogene 
care pot determina reacţii severe 
imunologice. 

Pentru colectarea sângelui se pot folosi 
două tipuri de recipienţi:  

1. flacoane din sticlă vacumate 
(avantajoase la recoltarea sângelui din 
jugulară) şi cu dezavantajul că prin dopul de 
cauciuc sângele se poate contamina 
bacterian. Alte dezavantaje importante ale 
flacoanelor de sticlă sunt: imposibilitatea de 
a separa  componentele sângelui (plasma 
sau plachetele), activarea plachetelor, 
pericolul emboliei,etc. 

2. flacoanele din material plastic sunt 
mai avantajoase deoarece rămân sterile, 
separarea componentelor este uşoară 
(existând recipienţii satelit), dar colectarea şi 
administrarea este mai dificilă, uneori se 
impune sedarea animalelor, timpul necesar 
pentru colectare este mai lung., există 
pericolul hemoragiei arteriale femurale. 

Administrarea sângelui la animalele este 
necesară în cazurile de hemoragie sau 
anemie acută unde volumul celulelor totale 

(PCV) este sub 20%, la indivizii 
normovolemici, când se poate limita în mare 
măsură administrarea izoanticorpilor sau a 
altor proteine.  

Administrările se vor face în condiţii de 
strictă sterilitate, sângele fiind amestecat şi 
filtrat pentru înlăturarea particulelor mari, cu 
ace de diametru mare (20-22). 

 

Substituenţii de sânge 
 

Până în prezent se cunosc două grupe 
de substanţe care pot fi substiutuiţi ai 
sângelui prin capacitatea lor de transporta şi 
elibera cantităţi mari de oxigen.  

Vâscozitatea lor scăzută le recomandă 
mai ales unde există tulburări ale 
microcirculaţiei. Acestea sunt: 

  

- hemoglobinele libere şi  
- substanţele fluorocarbonice.  
 

Datorită capacităţii foarte mari de 
transport a oxigenului, aceste structuri sunt o 
alternativă  considerată viabilă în urgenţe, 
dar este de reţinut că acestea nu pot înlocui 
în totalitate sângele unui animal.  

 

Hemoglobinele libere 
 

Sunt soluţii cu perioadade înjumătăţire 
scurtă (20 de minute) şi cu greutate specifică 
mai mică decât a sângelui, dar cu capacitate 
mare de stocare şi donare a oxigenului. 

 

Oxiglobina (Oxyglobin-Biopure) 
Este o hemoglobină – cărăuş şi este un 

derivat polimerizat de hemoglobină bovină.  
Produsul creşte concentraţiile totale de 

plasmă şi hemoglobină şi astfel cresc 
conţinutul în oxigen al sângelui arterial.  

Proprietăţile coloidale ale oxiglobinei 
(GM = 180 kD) sunt foarte apropiate de cele 
ale dextranului 70.  

Datorită faptului că este o hemoglobină 
polimerizată mărimea moleculei va mult fi 
mare decât cea a hemoglobinei. Astfel vor 
evita filtrarea renală şi vor evita efectele 
secundare cum este hemoglobinuria.  

Deasemenea absenţa izoanticorpilor din 
plasmă reduce riscul imediat al sensibilizării, 
dar antigenitatea la hemogobina bovină 
poate determina apariţia anticorpilor şi 
anafilaxie, mai ales la administrările de peste 
o săptămână.  

Produsul poate fi încălzit la temperatura 
corpului, nu poate fi congelat dar este stabil 
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pentru doi ani, proprietăţile produsului 
menţinâdu-se patru zile de la deschiderea 
ambalajelor.  

La câine, oxiglobina va fi eliminată la fel 
ca hemoglobina de celulele reticulo-
endoteliale în 30-40 de ore.  

 

Fluorocarbonii (Fluosol DA) 

Sunt structuri relativ noi miscibile cu 
sângele şi care au capacitatea de a 
transporta 5,25 ml de oxigen la 100 ml de 
sînge cu activităţi similare cu ale oxiglobinei. 

 

3. Terapia anemiilor 
 

În anemii conduita terapeutică va urmări: 
 

- furnizarea componentelor necesare 
producţiei celulelor roşii: proteine, 
vitamina B12, acid folic, 

- formarea hemoglobinei: fier şi minerale, 
- formarea măduvei hematogene. 

 
 

Hematopoieza începe încă din viaţa 
embrionară prin diferenţierile celulelor stem.  

 

Eritropoeticele (Hematinicele) 
 

Eritropoietina (EPO)  
Eritropoietina este produsa, in principal, 

de către rinichi (90%), dar și de către ficat 
(10%) fiind hormonul care răspunde de 
diferențierea și proliferarea globulelor roșii.  

EPO este considerată cel mai important 
regulator al proliferării celulelor eritrocitare.  

EPO acționează asupra celulelor 
eritroblastice ale măduvei osoase, aflate la 
originea globulelor roșii fiind un stimulant 
hematoformator esențial. 

Rinichiul ca loc major de al producţiei va 
elibera EPO ca răspuns la stările de anemie 
sau hipoxie.  

În caz de insuficienta renală, absență 
sau de reducere a sintezei acestui hormon 
de către rinichi se va instala o diminuare a 
numărului globulelor rosii.  

Eritropoietina obtinută prin inginerie 
genetica a fost deja utilizata pentru tratarea 
anemiei prin insuficiența renală cronică.  

Medicamentul poate fi injectat pe cale 
intravenoasă sau subcutanată din două în 
două zile, evitând cu succes transfuzia 
sangvină. 

Cei mai importanţi regulatori ai seriei 
mieloide sunt factorii stimulanţi granulocitari 
şi cei granulocitari / macrofagici. Influenţa 
eritropoetinei asupra formării eritocitelor este 
definitivată în mai multe etape.  

Iniţial cuplează la receptorii precursori 
eritrocitari şi apoi va iniţia fosforilarea 
intracelulară.  

După aceea va stimula proliferarea şi 
diferenţierea precursorilor eritrocitari: 
eritroizii, eritroblaştii şi reticulocitele (Fig. 1).  

 

hipoxie

Rinichi

Ficat

Factorul renal eritropoietic

Eritropoietina

Eritropoieza
(în mãduvã)

  Masã
eritroidã
 

Hemoglobinã

Oxigenare

Stimulare

 
 

Fig. 1. Procesul hematoformator 
 
Deasemenea EPO mai stimulează 

eliberarea de reticulocitelor din măduva 
osoasă în sânge. 

 

Granulopoetinele 
 

Granulopoieza este stimulată de cel 
puţin şase factori specifici denumiţi 
granulopoetine.  

Formarea granulocitelor şi macrofagelor 
de către celulele stem este stimulată de 
către: un factor specific care este o 
glicoproteină produsă de către celulele 
stromei măduvei hematogene, de 
interleukina-1 (IL-1), de interleukina-6 (IL-6), 
(citokine antiinflamatorii care pot media 
numeroase manifestări ale inflamaţiei acute), 
interleukina-3 (IL-3) etc.  

Suplimentarea acestora și cu factori 
exogeni va favoriza proliferarea a 
numeroase tipuri de celule: macrofage, 
granulocite, plachete, trombocite etc, în 
funcţie de stimulantul implicat. 

Alţi produşi care mai pot stimula 
granulopoieza sunt extractele de Serratia 
marcescens care s-a identificat a fi activator 
ai interferonilor α şi γ şi a interleukinelor IL-1 
şi IL-6. Aceasta induce mieloproliferări fie în 
mod direct, fie prin relaşarea altor citokine. 

 

Steroizii anabolizanţi şi androgenici 
 

Steroizii anabolici sunt produşi sintetici 
înrudiţi cu testosteronul.  

Aceștia posedă o activitate protein - 
anabolică asemănătoare testosteronului dar 
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cu efectele androgenice minime cunoscute 
ale acestuia.  

Sintezele chimice au determinat apariţia 
altor steroizi anabolici (e de amintit aici că 
testosteronul este singurul androgen 
endogen la majoritatea mamiferelor). 

Prin adiţia grupării metil la poziţia 17-α a 
dus la apariţia stanozolului, esterificarea la 
poziţia 17-β a grupării hidroxil şi la 
modificarea inelului steroidic la nadrolonă 
(Deca-Durabolin). 

Mecanismul acţiunii hematinice a 
steroizilor hematinici se petrece la nivel 
celular unde aceștia cresc rata glicolizei şi 
formează 17-keto-metaboliţi.  

Aceştia sunt eliberaţi în ţesuturi, inclusiv 
în măduva hematogenă unde ei vor 
interacţiona cu receptorii citosolici de unde 
sunt transferaţi la nucleul celulei.  

În nucleu aceștia vor iniţia formarea 
ARN-ului şi sinteza unui efector proteinic. 

Eficacitatea steroizilor anabolici mai este 
legată și de prezenţa dehidrogenazei 
androgenice. Dozele mărite pot cauza o 
inhibiţie a feed-back-ului. 

Absorbţia şi dispoziţia steroizilor depinde 
de tipul de preparat şi de prezenţa 
receptorilor specifici. 

Eliminarea acestor compuşi se face de 
obicei pe cale biliară, fiind tributari 
metabolizării hepatice.  

Preparatele de steroizi anabolici se 
împart în două:  

 

un grup de produşi alchilaţi: 
 

- Metiltestosteron 
- Fluoximesterona (oral) 
- Oximetolona (oral) 
- Stanozol (oral şi parenteral)  
- Metandrostenolona 
- Etilestrenol 
- Noretandrolona,  

 

şi un grup de steroizi anabolici nonalchilaţi: 
 

- Testosteron 
- Methenolona 
- Dromostanolona 
- Nandrolona (parenteral) 
 

Vitamina B12 (Ciancobalamina) 
 

Denumită şi factor de maturare, vitamina 
B12 este esenţială pentru sinteza ADN-ului. 
Deficienţa sa va antrena o multitudine de 

efecte, dintre care cele mai importante sunt 
inhibarea maturării şi a diviziunii nucleare.  

Primul afect se va înregistra la nivelul 
măduvei unde eritroblaştii nu vor mai diviza 
şi vor creşte incontinuu într-un megaloblast, 
care va instala anemia megaloblastică.  

Vitamina B12 este un compus porfirinic 
care conţine un inel central care are un atom 
de cobalt central.  

Sursa de vitamină este aportul exogen şi 
producţia microbiană (digestivă). 

Absorbţia este complicată şi depinde de 
numeroşi factori: prezenţa enzimelor 
pancreatice şi digestive, prezenţa factorilor 
intrinseci şi a proteinei-R (proteină specifică 
care va feri vitamina de inactivare datorită 
absorbţiei prea rapide), proces care are loc 
în ileon.  

Aici vitamina va fi absorbită la receptorii 
specifici situați la nivelul celulelor intestinale.  

Pătrunderea în celule se va realiza prin 
pinocitoză şi de acolo în sânge unde se va 
cupla la trans-cobalamină.  

Vitamina în exces va fi stocată în ficat şi 
va fi mobilizată la nevoie. 

Excreţia are loc prin bilă, interferenţa cu 
cu absorbţia din ileon conducând la depleţia 
continuă a vitaminei B12. 

Deficienţa dietară se va instala mai ales 
consecutiv absorbţiei slabe precum și 
datorită deficienţelor enzimatice (în special a 
celor pancreatice). 

Produsele de vitamina B12 sunt pe bază 
de ciancobalamină pură sau din forma cea 
mai bogată în precursor, hidroxocobalamina, 
care poate asigura efecte mult mai susţinute 
ca prima, sub forma sa injectabilă.  

Se cunosc şi formulări orale, în general 
asocieri cu alte vitamine sau microelemente. 

Toxicitatea vitaminei este foarte mică, 
practic inexistentă.  

 

Acidul folic (Acidul pteroil-glutamic) 
 

Este un cofactor esențial al sintezei 
ADN, deoarece promovează formarea 
nucleotidelor necesare sintezei.  

Acidul folic este de asemenea necesar 
pentru sinteza ARN-ului care serveşte ca 
donor de grupări metil în procesul sintezei 
vitaminei B12.  

Sursele de acid folic sunt preluate la om 
și animale din dietă (ciuperci, ficat, rinichi 
sau legume și leguminoase verzi) sau provin 
din sinteza florei bacteriene.  
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Necesarul zilnic la om și animale este de 
50 mcg/zi dar acesta poate creşte la 100-
200 mg/zi (în anemiile de tip hemolitic).  

Din acest considerent condiţionările 
umane se pot administra fără probleme și a 
animale. 

Acidul folic în exces se va depune în 
ficat, participând la circulaţia enterohepatică 
dar va fi rapid metabolizat de către procesele 
catabolice. 

Se cunosc numeroase forme comerciale 
pentru administrarea orală şi parenterală.  

 

Fierul şi derivaţii săi 
 

Acest grup are atât rol plastic, ajutând la 
formarea hemoglobinei, cât şi roburant, 
favorizând eritropoieza.  

Hemoglobina în componenţa sa are o 
porţiune hemică şi una globulinică.  

Porţiunea hemică este  formată dintr-un 
inel pirolic, care este o formaţiune proto-
porfirinică.  

Această structură se va combina cu fierul 
pentru a structura hemul, care la rîndul ei se 
va asocia cu globinele pentru a forma 
hemoglobulina.  

Pentru formarea globulinei sunt necesare 
numeroase etape. 

Fierul este parte componentă a 
hemoglobinei, mioglobulinei, citocromului şi 
a sistemelor de transport al electronilor. 

Hemoglobina conţine în jur de 65% din 
totalul fierului din organism, 4% se află în 
mioglobină şi doar 1% se află mobilizat în 
citocromi şi în sistemul electronic de 
transport.  

Restul fierului se află stocat fie sub formă 
de: feritină (solubilă) fie sub formă de: 
hemosiderină (insolubilă). 

Absorbţia pe cale orală este considerată 
foarte lentă şi complicată.  

Absorbţia fierului este posibilă numai 
dacă aparatul digestiv funcţionează bine.  

În mediul gastric se va forma clorura 
feroasă care va disocia (parţial) şi apoi se va 
absorbi, inclusiv în intestinul subţire.  

Partea asimilată din aportul exogen 
(nonhemică sub formă de oxid feric) va 
trebui să fie convertită în forma feroasă 
pentru absorbţie fiind o reacţie dependentă 
de aciditatea mediului, absorbţia fiind 
crescută în cazul unor cantităţi crescute de 
acid clorhidric digestiv.  

O parte din ionii feroşi rezultaţi vor fi 
absorbiți în porţiunea proximală a jejunului 
de unde se va combina imediat în enterocite 
cu o proteină apoferitina, care este compus 
incolor, rezultând feritina (compus colorat).  

De aici feritina va părăsi enterocitul şi se 
va combina cu transferina globulinică.  

Fierul este transferat celular prin 
intermediul receptorilor specifici ca urmare a 
interacţiunii cu transferina, în special în ficat.  

Din feritină, fierul se va elibera treptat şi 
va trece în circulaţie, având tropism pentru 
organele hematoformatoare, participând 
astfel, cu rol plastic, la sinteza pigmenţilor 
respectivi.  

Feritina fără fier va trece din nou în 
apoferitină, creându-se din nou 
disponibilitatea de absorbţie pentru ionii 
feroşi care intră în organism.  

Fierul nedisociabil nu se absoarbe din 
tractul digestiv (hemoglobina care este 
bogată în fier şi este legată de nucleul 
tetrapirolic nu se poate elibera, neavând 
valoare terapeutică în anemie) fiind eliminat 
prin fecale.  

Preparatele pe bază de fier se află 
condiţionate fie sub formă orală fie sub 
diverse formule injectabile.  

Pe cale generală se pot administra 
produsele pe bază de fier trivalent, foarte 
recomandate în anemii, acestea asigurând 
producţia necesară de hemoglobină, cu 
stimularea eritropoezei şi crescând rata 
proceselor oxido-reducătoare din ţesuturi.  

Acest lucru va converge către 
îmbunătăţirea schimburilor nutritive din 
organism.  

Datorită faptului că medicamentele cu 
fier trivalent acţionează lent, ele trebuiesc 
administrate pe o perioadă mai lungă, dar au 
neajunsul că produc constipaţie care apare 
cel mai adesea prin diminuarea hidrogenului 
sulfurat (stimulent fiziologic) din lumenul 
intestinal.  

Ca urmare a combinării sale cu fierul în 
final va rezulta sulfura feroasă care nu are 
proprietăţi stimulatoare asupra musculaturii 
netede intestinale.  

Preparatele pe bază de fier nu se vor 
asocia cu taninurile sau succedanee ale 
acestora şi nici cu sulful.  

 

Derivaţii anorganici ai fierului sunt mai 
uşor absorbabili şi mai activi, fiind totuşi mai 
iritanţi faţă de mucoasa digestivă, în 
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comparaţie cu derivaţii organici (care, deşi 
sunt mai puţin eficienţi, sunt mult mai puţin 
toxici). 

 

Derivaţii solubili se administrează în 
soluţii diluate, întotdeauna după tain, iar cei 
insolubili se administrează atât înainte, cât şi 
după tain. 

 

Cei mai importanţi reprezentanţi sunt: 
 

Fierul redus.  
Este obţinută prin hidrogenarea oxidului 

de fier. Este o pulbere neagră-cenuşie, 
mată, insolubilă în apă, solvenţi, solubilă în 
acid sulfuric cu degajare de hidrogen.  

În stomac trece în clorură feroasă.  
Dozele sunt 1-5g la animalele mari şi de 

0,02-0,1g la câine. 
 

Sulfatul feros  
Se recomandă ca substanţă cu acţiune 

generală pe cale enterală în soluţii până la 
0,5-1%, având şi rol astringent. 

 

Lactatul de fier  
Este o pulbere cristalină galben-verzuie, 

cu miros caracteristic, gust dulceag, solubilă 
în apă rece. Conţine până la 20% fier.  

Se foloseşte ca sulfatul feros. 
 

Clorura feroasă  
Este puţin stabilă, de aceea se preferă 

sub formă de drajeuri.  
Se poate prepara siropul care este 

oficinal, se conservă la întuneric. 
 

Fierul şi carbonatul de fier zaharate  
Sunt soluţii condiţionate pentru 

administrările i.v. 
 

Dextriferonul (Astrafer) 
Se prezintă sub formă de fiole de 2ml cu 

0,1g fier. Administrat i.m. asigură fierul 
necesar în anemiile feriprive. 

 

Fierul Hausmann  
Se prezintă sub formă de fiole, 

administrându-se i.m. şi având aceleaşi 
aplicaţii. 

 

Fumaratul feros  
Este o pulbere granulată roşie, greu 

solubilă în apă. Conţine 33% fier.  
Se absoarbe bine după administrările 

orale, cu rezultate foarte bune în anemia 

purceilor. Se administrează înainte şi după 
fătare la scroafe. 

 

Farmaferul  
Are aceleaşi indicaţii ca şi fumaratul 

feros. 
 

Ferronatul  
Este o suspensie aromatizantă, 

utilizându-se ca precedentele. 
 

Glubiferul  
Este o combinaţie cu glutamat feros, 

care conţine, în general, 20mg de fier.  
Se administrează după hemoragii şi în 

anemiile feriprive. 
 

Myoferul  
Este o combinaţie de fier şi dextran în 

soluţii apoase care conţin 0,1g fier 
trivalent/ml.  

Are rezultate foarte bune în anemia 
feriprivă a purceilor, injectat i.m. în primele 
zile de la fătare, în doze de 100-150 
mg/purcel.  

Este bine absorbit, dar lent, asigurând 
niveluri sanguine optime şi o creştere a 
cantităţii de hemoglobină în 2-3 săptămâni.  

Se poate folosi şi preventiv în a 
anemii în doze de 0,1-1ml la animalele mici. 
 

Bioferanul  
Este foarte asemănător cu Myoferul.  
Dozele sunt 0,2-0,5 ml la animalele mici 

şi 1-2 ml la purcei. 
 

Ferrodexul  
Se prezintă sub formă de flacoane de 

10% de 50ml.  
Se administrează  preventiv în anemia 

feriprivă în doze de 0,10-0,20 ml i.m. la 3-5 
zile după fătare şi curativ, 2-3 ml i.m. 

 

Ursoferan 75 
Este soluţie 7,5%, conţinând fier 

carboximetil dextran.  
Este foarte bun în anemia feriprivă.  
Se administrează în primele zile după 

fătare, preventiv 2ml, şi curativ 3ml, profund 
i.m. 

 
În figura 2 sunt redate mecanismele de 
mobilizare a fierului în organism. 
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Fier oral (HCl)

Ac. feric Ac. Feros Fier excedentar 
excretare fecale

Absorbtia prin celule epiteliale  

Stomac

Ficat

Combinarea cu apoferitinã Feritina

Fier neabsorbit dacã apoferitina este saturatã 
                  ( blocul  mucoasei )

Fier transferat cãtre celule
    via receptorii celulari

Combinarea cu transferina
    Transportul în plasmã

Disocierea
 feritinei

Hemosiderina
   insolubilã

Acumulare in:
- ficat
- splinã
- rinichi
-mãduvã osoasã

Fier + apoferitinã la feritinã

Hemoglobinã

Eritrocit Macrofag
Excretia
  biliarã

Mãduva osoasã

 
 

Fig. 2. Mobilizarea fierului în organism 
 
Explicaţie: 
 
 

Absorbţia fierului de către tractul gastrointestinal este maximizată într-un mediu acid. Fierul se combină cu apoferitina în celule 
pentru a se transforma în feritină, forma solubilă a fierului. Fierul este cuplat cu transferina în plasmă. Saturaţia apoferitinei va 
conduce la saturaţia transferinei. Fierul în exces va fi stocat ca hemosiderină (o formă insolubilă de fier). Prezenţa cantităţilor 
mari de fier în exces va fi eliminată prin tractul gastro-intestinal 

 

Cobaltul  
Deficienţele în cobalt la rumegătoare 

sunt asociate întotdeauna cu anemia severă, 
pierderea apetitului, scăderea în greutate şi 
a producţiilor, scăderea volumului de sânge 
şi a capacităţii de transport a oxigenului de 
până la 30% (la ovine).  

De obicei deficienţa se instituie 
consecutiv deficienţelor externe (sărăcia în 
cobalt a solului şi a plantelor furajere) în 
aceste condiţii suplimentarea raţiilor şi 
îmbunătăţirea păşunii fiind esenţiale ca 
măsură preventivă1.  

 

Dozaj: 
 

Preventiv: 
- Bovine: 10-25mg 
- Ovine: 2,5-5mg, zilnic în furaje sau apă, 
 

                                                 
1 Păşunile pot şi udate cu soluţii care conţin sulfat sau clorură 
de cobalt sau furajele pot fi îmbunătăţite cu acestea în 
asociere cu vitamina B12 

 Curativ: 
- Bovine: 0,2-0,5 g 
- Ovine: 0,05-0,10g, pe cale orală. 

 

Administrările parenterale nu sunt 
eficiente pe cale injectabilă datorită faptului 
că deficienţa majoră este cea a vitaminei B12 
care conţine cobalt şi care este furnizată de 
către flora bacteriană (şi abia după aceea va 
fi absorbită). 

 

Cuprul 
Cuprul de asemenea este necesar 

pentru valorificarea fierului şi hemogobinei în 
procesele de formare a hemoglobinei la 
mamifere şi păsări. 

În studiile experimentale s-a descoperit 
că absorbţia fierului este mult mai redusă în 
deficienţa în cupru.  

Deasemenea va fi redusă şi mobilizarea 
fierului din reticulul endotelial şi se va reduce 
rata de sinteză a hemului. 
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Cuprul şi fierul sunt asociaţi în 
numeroase enzime; cuprul este esenţial 
pentru metabolismul acidului ascorbic (ca 
oxidaze, polifenol-oxidaze, lactaze şi alţi 
compuşi cu funcţii încă necunoscute).  

Prin numeroase procese enzimatice şi 
catalitice, cuprul este asociat cu creşterea 
fanerelor, coloraţia pielii şi blănii precum şi 
cu metabolismul osos normal, deranjarea 
acestor procese fiind datorată deficienţelor 
instalate.  

Lipsa cuprului se traduce la oi prin 
deficienţe ale calităţii lânii, anemie 
hipocromă şi microcitară, cei mai afectaţi 
fiind mieii prin demielizări ale creierului şi 
măduvei spinării.  

De obicei cazurile de lipsă a cuprului 
sunt asociate cu excesul de molibden. 

Tratamentele constau în administrarea 
sulfatului de cupru 3% în bulgării de lins sau 
injecţii i.v., cu doze de: 20 mg cupru sau 80 
mg sulfat de cupru la ovine şi de 50 mg 
(cupru), respectiv 200 mg (sulfat de cupru) la 
bovine, cu eficacitate pentru minimum patru 
luni.  

Se cunoaşte şi o condiţionare retardată 
de glicinat de cupru dozele fiind de 120 mg 
(la bovine) şi 40 mg (la ovine), pe cale i.m. 

 

Alte formule injectabile mai pot conţine 
cupru calcic edetat sau metionat de 
cupru. 

 

Oxidul de cupru  
Este condiţionat sub formă de capsule 

ruminale şi se administrează simultan cu 
seleniul şi cobaltul. 

Ca şi la cobalt, păşunile pot fi aspersate 
cu soluţii de sulfat de cupru pentru 
îmbunătăţirea structurii păşunii doza fiind de 
6kg/ha. 

 

4.  Hemostaza 
 

Hemostaza se poate produce şi prin 
mijloace medicamentoase.  

Medicamentele hemostatice se 
recomandă în cazul hemoragiilor interne şi 
externe, în diateza hemoragică, în intoxicaţii 
hemoragipare, preventiv înaintea operaţiilor 
de mare chirurgie.  

Vasoconstrictoarele pot să determine 
astfel de efecte, cunoscându-se și un grup 
de substanţe care au intervenţie directă în 
procesul enzimatic al coagulării sângelui.  

Mecanism. Trombokinaza din plachetele 
sanguine şi ionii de Ca din plasmă determină 
trecerea protrombinei (în prezenţa vitaminei 
K în ficat este protrombinogen) în trombină.  

Aceasta asigură transformarea 
fibrinogenului în fibrină (care este baza 
trombusului).  

Coagularea poate fi obţinută prin 
implicarea factorilor de coagulare 
fiziologici: 

 

- tromboplastina (trombokinaza), 
- trombina, 
- fibrinogenul 
- fibrina 
 

În figurile 3 şi 4 sunt redate mecanismul 
hemostazei precum şi stadiile formării şi 
eliminării fibrinei precum şi a factorilor 
medicamentoşi care sunt implicaţi: 

 

Hemostaticele 
 

Clorura de calciu  
Se prezintă sub formă de cristale 

incolore, cu gust amar, foarte higroscopice. 
la peste 30°C se dizolvă în apa de 
cristalizare; este oficinală.  

Este hemostatic prin prezenţa ionilor de 
calciu, în soluţii hipertonice tulbură izotonia, 
distruge plachetele sanguine care eliberează 
trombochinaza.  

Se comercializează sub formă de fiole de 
10ml 10 - 20%.  

Efectul durează până la o jumătate de 
oră. Se injectează strict i.v., în soluţie de 
10%. Există un pericol real de necroze.  

Se administrează şi per os în soluţie 5% 
într-un mucilag.  

Dacă soluţia a ajuns perivenos se 
recomandă injecţii focale şi perifocale cu ser 
fiziologic.  

Soluţiile de glucoză 20-40% şi de clorură 
de sodiu 5-10%, i.v., vor mări puterea de 
coagulare de trei ori, pentru 30 de minute). 

 

Gelatinele (Surgicel) 

Hemostaza se va produce prin mărirea 
vâscozităţii, conţinutului de Ca şi de proteine 
specific care va duce la mărirea cantităţii de 
fibrinogen din sânge.  

Va avea loc şi distrugerea leucocitelor, 
rezultând creşterea titrului trombochinazei. 

Gelatinele sunt folosite în soluţie de 5-
10% administrate s.c., i.m. sau i.v.  

Preparatul comercial Gelaspon este un 
burete cu gelatină introdus în plăgi şi induce 
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efect hemostatic local prin absorbţia sângelui 
şi formarea de cheaguri aderente.  

Efectul gelatinelor durează în general de 
la 6 la 8 ore. 

 

Protamina  
Protamina sulfat este un procoagulant cu 

greutate moleculară mică și încărcată cu 
sarcini pozitive.  

Mecanismul de acțiune consacrat este 
ataşarea la heparină și formarea unei sări 
care va neutraliza efectul anticoagulant 
determinat de dozele mărite de heparină.  

Se recomandă precauţie în utilizare, 
deoarece însăși protamina poate deveni 
anticoagulantă, probabil datorită blocajului 
trombinei şi fibrinogenului.  

De asemenea dozarea precisă a 
produsului este dificilă deoarece trebuie să 
se ia în calcul şi cantitatea de heparină cu 
care se antagonizează (1-1,5 mg de 
protamina pentru fiecare mg de heparină).  

De reţinut că administrarea se va face 
lent, într-o perioadă de 10 minute 
adminstrându-se maxim de 50 mg. 

 

Desmopresinul  
Este deamino-8-D-arginin-vasopresina şi 

este un analog sintetic de vasopresină folosit 
cel mai frecvent la tratamentul diabetului 
insipid precum şi la stimularea factorului 
plachetar XIII.  

Răspunsul maxim se va instala după 1-2 
ore, după tratament rata coagulabilităţii fiind 
semnificativ îmbunătăţită.  

 

Adrenostazinul  
Se prezintă sub formă de fiole de 5ml 

0,3‰. Acţionează ca hemostatic capilar în 
urma perfuziilor, prin vasoconstricţie. 

 

Venostat (Reptilase)  

Este o hemocoagulază viperinică de tip 
trombinic şi tromboplastinic care se poate 
adminsitra s.c. şi i.v. Este prezentat sub 
formă de fiole 

 

Vitamina K  
Vitamina K se foloseşte în diateza 

hemoragică, hemoragii, hipoprotrombinemie. 
Poate mări rezistenţa capilarelor.  

Este o vitamină liposolubilă, frecvent 
întâlnită în natură.  

Ea se găseşte în spanac, varză, tomate, 
leguminoase în general, urzici, ficat de porc, 
ouă, lapte.  

Carenţa vitaminică este cea mai 
frecventă la păsări (diateza hemoragică). 

În regnul animal se întâlneşte sub formă 
de fitomenadion (vitamina K1) și este 
sintetizată de către flora digestivă a 
mamiferelor, la aceste animale 
neîntâlnindu-se hipo- sau avitaminoza.  

Vitamina K1 se comercializează în soluţii 
injectabile 1%. 

 Produsul sintetic este menadiona (sau 
vitamina K3). Vitamina K3 liposolubilă se 
absoarbe doar în prezenţa bilei, forma 
hidrosolubilă absorbindu-se şi în absenţa 
acesteia.  

Aceasta este condiționată sub formă de 
soluţie buvabilă sau injectabilă în fiole de 1-
10ml cu concentrația de 10%.  

Vitamina K1 produce efect hemostatic 
rapid, iar vitamina K3 acţionează timp mai 
îndelungat.  

Soluţiile 1% de vitamină K1 se 
administrează s.c. şi i.v., în timp ce vitamina 
K3 se recomandă mai ales la păsări, ca 
soluţie buvabilă, de obicei, ca adjuvant în 
tratamentul coccidiozelor, în apa de băut, 
însă utilizarea cea mai cunoscută a 
vitaminei K este tratamentul toxicităţii la 
rodenticide.  

Durata tratamentelor este în 
concordanţă cu toxicul: rodenticidele care 
conţin cumarină sau varfarină 4-6 iar în 
cazul difacinonei şi brodifaconei, 
tratamentul va fi prelungit la 14 zile, sau 
chiar la o lună, pentru rodenticidele 
cu acţiune de lungă durată (unde dozele de 
vitamină vor fi scăzute după prima 
săptămână la: 0,5 mg/kgc., în săptămâna II 
și la 0,25 mg/kgc., în săptămânile III, IV).  

Timpul de protrombină va fi monitorizat 
timp de două zile.  

Testarea toxicităţii se va face 3-4 zile 
după întreruperea terapiei. 
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Fig. 3. Mecanismul hemostazei şi coagulării 
 
Explicaţie: 
 
 

Hemostaza este multistadială: vasculară şi plachetar, coagulare şi fibrinoliză. Fiecare fază trebuie să se menţină într-un 
echilibru pentru a nu contrabalansa hemostaza. Procoagulanţii endogeni şi anticoagulanţii funcţionează în fiecare fază. Faza 
vasculară şi plachetară este compusă din contracţia muşchilor peretelui vascular şi aderenţa plachetelor. Leziunile vasculare 
expun colagenul subendotelial care vor stimula aderenţa plachetară care depinde de factorul XIII. Activarea fazei de coagulare 
este condiţionată de o multitudine de evenimente interdependente. Injuriile instalate vor iniţia activarea substanţelor 
procoagulante într-o manieră de cascadă. Activarea apare în general ca un rezultat al traumei tisulare (desemnată ca intrinsec 
dacă compoziţia sângelui este modificată sau ca extrinsec dacă sunt modificate structurile vasculare), transformarea 
protrombinei în trombină şi conversia fibrinogenului în fibrină. Calciul este implicat ca factor în numeroase etape. Faza 
fibrinolitică este iniţiată de către conversia plasminogenului în plasmină, care va degrada fibrina.  
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Fig. 4. Stadiile formării şi eliminării fibrinei 
 

Nota: Sinonime numerale pentru factorii de coagulare: 
 

 I Fibrinogen 
 II Protrombina 
 III Tromboplastina tisulară 
 IV Ca2+ 

 V Factorul labil, sau pro-accelerină 
 VI Factorul V - reactivat 
 VII Factor stabil, sau pro-convertină, sau auto-protrombină I 
 VIII Globulina antihemofilică (GAH) sau tromboplastinogen A, sau cofactorul plachetar - I 
 IX Tromboplasmina plasmatică, (sau: tromboplastinogen B, cofactorul plachetar II, factorul Christmans) 
 X Factorul Stuart, sau tromboplastinogen C, sau factorul lui Koller 
 XI Antecedentul plasmatic al tromboplastinei, sau Factorul Rosenthal 
 XII Factorul Hageman, sau factorul de contact, sau factorul de activare al sticlei 
 XIII Factorul stabilizator fibrinic, sau factorul Laki – Lorand 
 

Explicaţie: 
Cele patru stadii ale formării şi eliminării fibrinei. Locurile de acţiune ale cumarinei sunt cele indicate în boxele marcate cu 

linie continuă, iar cele marcate cu linie întreruptă locurile de acţiune pentru heparină. Reactanţii a căror prezenţă este necesară 
simultan sunt grupare între parantezele largi, iar factorii activaţi sunt semnalaţi prin litera a.  

 

Vitamina C 
Vitamina C este esenţială vieţii, fiind 

implicată în procese fiziologice importante: 
producţia glucocorticosteroizilor şi de 
neurotransmiţători, metabolismul glucozei, al 
colagenului, al acidului folic şi al anumitor 
aminoacizi, în neutralizarea radicalilor liberi 
şi nitrozaminelor, în reacţiile imunologice, 
facilitează absorbţia fierului la nivelul tubului 
digestiv etc2. După cum se știe, majoritatea 
                                                 
2 Vitamina C mai intervine in fenomenele de oxidoreducere, 
fiind considerată un antioxidant puternic, este antiinfectioasa, 

speciilor de animale şi plante îşi sintetizează 
singure vitamina C, preformarea ei fiind 

                                                                           
tonifianta, antitoxica, previne si vindeca scorbutul, are rol în 
reglarea nivelului glicemiei si colesterolului, de distrugere a 
toxinelor acumulate in organism. De asemenea vitamina C 
intervine in buna functionare a tesuturilor, precum si a 
diferitelor organe; participa la transformarile chimice ale 
proteinelor, lipidelor si glucidelor, la formarea substantelor 
intercelulare, diminueaza perioadele de convalescenta, 
impiedica depunerea grasimilor la nivelul ficatului asigura 
functionarea normala a celulei hepatice, intervine in 
metabolismul carotenilor, este laxativ natural; reduce efectele 
unui numar mare de alergeni; asigura coeziunea celulelor 
proteice, marind astfel durata vietii. 
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reprezentată de convertirea glucozei în acid 
ascorbic.   

Cantitatea de acid ascorbic este foarte 
variabilă fiind esențialmente legată de starea 
fiziologică și factorii de stres3. 

Acest lucru are loc fie în rinichi, la 
majoritatea pasărilor și la reptile, sau în ficat, 
la mamifere şi la păsări (la Passeriformes).  

Ultima enzimă implicată în formarea 
vitaminei, l-gulonolacton oxidaza, nu poate fi 
formată de către unele specii (inclusiv omul) 
ca urmare a evoluției.  

Acest fapt a determinat lipsa preformării 
la majoritatea peştilor, multe păsări, la lilieci, 
cobai şi la majoritatea primatelor, inclusiv 
omul. Mutaţiile nu sunt letale, deoarce acidul 
ascorbic se găseşte din abundenţă în 
sursele alimentare (în principal cu fructe). 

Vitamina C prezinta o importanță capitala 
pentru organism. Principalele ei proprietati 
sunt urmatoarele: 

În terapia sângelui, vitamina C are 
misiuni importante: ea măreste rezistenta 
vaselor sanguine, contribuie la formarea 
globulelor roșii, participă la asimilarea de 
către organism a fierului, protejează acidul 
folic, scade incidenta apariției de cheaguri în 
vasele sanguine, măreste gradul de 
absorbție a fierului organic. 

 

Acidul salicilic 
Se aseamănă structural cu cumarolul. 

Acţionează prin diminuarea protrombinei din 
sânge căreia îi va scade coagulabilitatea, 
având loc şi diminuarea şi agregarea 
plachetelor. 

 

Dipiridamolul (Persantin) 
Este vasodilatator, dar şi anticoagulant. 

Este folosit frecvent în profilaxia emboliilor 
arteriale, trombozelor venoase, purpurei 
trombocitopenice. Se asociază cu aspirina. 

 

Dextranul(Dextraven, Expandex, Hemodex, Macroze) 
Sunt polizaharide produse de către 

lactobacteriile Leuconostoc mesenteroides şi 
Leuconostoc dextranicum (se cunosc şi alte 
genuri bacteriene capabile să producă 
dextrani, dar doar cele menţionate sunt sunt 
utilizate comercial). Acestea produc 
dextranul fiind îansămânţate pe un substrat 
de sucroză. În general dextranii sunt produşi 
prin depolimerizare sau sinteză şi au în 
componenţa lor secvenţe de α–D-

                                                 
3 De exemplu, o capră poate produce peste 13 g de vitamina 
C/zi în stări fiziologice normale, aceasta putând ajunge până 
la 100 g/zi în stările de stres sau boală. Studiile au confirmat 
și la om mari variații ale necesarului de  vitamina C în funcție 
de starea fiziologică.  

glucopyranosyl. În funcţie de greutatea 
moleculară se cunosc mai multe condiţionări 
de dextran:  

- Dextran 40 (Rheomacrodex, Eudextran, Rheotran), 

produs de L. mesenteroides (GM= 40.000). 
- Dextran 70 (Hyskon, Macrodex) (GM = 70.000) 
- Dextran 75 (Gentran 75), (GM = 75.000). 
Micşorează frecvent accidentele 

tromboembolice postoperatorii, fiind folosit 
frecvent în perfuziile i.v. ca adjuvant 
circulator sau înlocuitor de plasmă. 

 

Dextran Na-sulfatul(Asuro, Colyonal,  Dextrarine) 
Este un remediu mai nou, o sare sodică 

a dextranului în esteri de acidului sulfuric. 
Compusul are peste trei grupări sulfat pe 

unitatea glucidică. Este un bun 
antiarteriosclerotic şi anticoagulant. 

Heparina 
Este acidul heparinic, cea mai utilizată 

fiind sarea de sodiu, (amestecul de săruri de 
sodiu şi mucopolizaharide)(Fig. 6). 

Acidul epsiloaminocaproic  
Se găseşte sub formă de fiole 20%, 

soluţii buvabile, pulbere. Este un inhibant al 
fibrinolizei, este antialergic şi antiflogistic. Se 
administrează i.v. şi per os. 

Dicynone 
Acţionează ca hemostatic sistemic 

asupra vaselor mici. 
Fibrina şi fibrinogenul uman, serul 

normal de câine, sânge şi serul 
imunoterapeutic. Acţionează prin proteinele 
conţinute, îmbunătăţind titrul fibrinogenului, 
rezultând creşterea puterii de coagulare de 
două ori, pentru două - trei zile. 

 

5. Substanţele anticoagulante 
 

Acestea scad procesul de coagulare şi 
formarea trombusurilor în organism. 

 

Dicumarina  
Este o formă inactivată de cumarină. În 

mod natural se găseşte în sulfină şi orice 
plantă leguminoasă, care prin conservare la 
umezeală şi sub influenţa bacteriană trece în 
forma  activă dicumarol care este 
antivitamina K. Dicumarina se opune 
vitaminei K, în activitatea acesteia de a ajuta 
producerea de protrombină şi 
protrombinogen în ficat. Acest efect nu are 
loc decât in vivo, se instalează după 24-72 
de ore, durând până la 10 zile.  

Depăşirea dozelor duce la cumulări şi la 
hipovitaminoză K. Intoxicaţiile dicumarinice 
se combat cu vitamina K. Activitatea 
vitaminei K este redată în Fig. 5. 
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Fig. 5. Activitatea vitaminei K 
 (după Dawn Merton Boothe, 2001) 

 

Explicaţie: 
Vitamina K catalizează carboxilarea factorilor II, VII, IX şi X. Ca o parte a reacţiei, vitamina oxidată trebuie redusă pentru 

ca factorii de coagulare să-şi continue activitatea. Derivaţii de cumarină blochează reducerea vitaminei K făcând-o incapabilă de 
a mai activa factorii de coagulare.  

 

În practică se utilizează Trombostopul 
care este un derivat activ al oxicumarinei, 
este anticoagulant lent în boli 
tromboembolice.  

Dicumarina şi preparatele sale sunt 
contraindicate în: dismicrobisme, 
hipovitaminoză K, diateză hemoragică, 
ulceraţii digestive, hepatopatii. 
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Fig. 6. Heparina sulfat 
 

Prelungeşte timpul de coagulare prin 
împiedicarea transformării protrombinei în 
trombină (prin inhibarea trombokinazei şi 
menţinerea integrităţii trombocitelor).  

Se pare că împiedică efectul trombinei. 
Acţionează rapid, având durata de 4-8 ore.  

Nu are proprietăţi lipolitice, hipo 
colerestemiante, vasodilatator, hipotensiv.  

Se prezintă sub formă de fiole de 1ml de 
5000 U.I.. Se administrează s.c., i.v., i.m., 
100U.I.. Per os nu se administrează. 

Produsele comerciale sunt pe bază de 
săruri de calciu (Calcipirin) de magneziu 
(heparinat de magneziu) (Cutheparina), sarea 
potasică (Clarin) şi sarea sodică (Heprinar, Hepsal, 

Liquemin, Lonheparin, Minihep, Thrombohepin, Unihep). 

Se comercializează în fiole de 1 ml de 
25.000U.I./ fiolă. 

 

Lasonilul 
Este un unguent heparinoid, care are 

5000U.I. şi hialuronidază 15.000U.I. / 100g.  
Acesta micşorează coagulabilitatea 

sanguină, reduce vâscozitatea, creşte 
permeabilitate ţesutului conjunctiv.  

Se foloseşte la resorbţia edemelor, a 
hematoamelor şi a exsudatelor. 

 

Hemofilina 
Se găseşte în glandele bucale ale Hirudo 

medicinalis lipitoarea.  
Acţiunea se exercită asupra trombinei 

care este împiedicată să asigure 
transformarea fibrinogenului în fibrină.  

Hemofilina măreşte cantitatea de 
antitrombină. 
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Tabelul 1              
 
 
 
 
 

Dozele substanţelor cu activitate asupra sângelui la câine (C) şi pisică (P) 
 

(după Dawn Merton Boothe, 2001) 
 

Substanţa Doza şi calea Frecvenţa 
(zile) 

Aspirina 
antitrombotic 

0,5 mg/kgc(C), oral 
5-10 mg/kgc (filarii), oral 

12 
24 

Danzol 5-10 mg/kgc (C), oral 
5 mg/kgc (P) oral 

12 
12 

Desmopresin 
acetat 
erine 

0,4 mcg/kgc, s.c. 
0,01% spray 2-4 erine 
0,1-0,2 mg, oral 

24 
- 
- 

Eritropoietina 50-100 U/kgc, s.c. 3 ori/săpt. 
Floximesterona 0,2-1 mg/kgc, oral 1 
Acidul folic 5 mg (C), oral 

2,5 mg (P), oral 
24 
24 

Acidul folinic 1 mg/kgc, oral 24 
Heparina 
Filarii cardiace 
 
 
Tromboembolism 
 
Insuficienţă moderată 
 
Insuficienţă severă 

Doza se ajustează cu tromboplastina în proporţie de 1,5-2,5 
50-70 UI/kgc., s.c. 
10-100 UI/kgc., i.v. iniţial. 
5-10 UI/kgc., i.v. infuzie 
100-300 UI/kgc., i.v. iniţial 
10-50 UI/kgc., i.v. infuzie 
5-10 UI/kgc., s.c. 
75-200UI/kgc., s.c. 
300-500 UI/kgc., s.c. 
750-1000 UI/kg., s.c. 

- 
8 
- 

Din oră în oră 
- 
- 
8 
8 
8 
8 

Nandrolona 
decanoat 
fenilpropionat 

1-5 mg/kgc., i.m. 
1 mg/kgc., i.m. 
25-50 mg/kgc., (C), i.m. 
10-20 mg/kgc (P), i.m 

7 
7 

7-14 
7-14 

Oximetolona 1 mg/kgc., oral 1 
Protamina 1-1,5 mg/1 mg heparină, i.v. (nu mai mult de 50mg/10 min.) - 
Stanozolol 0,25-3 mg/kgc., oral 

2-10 mg/kgc., i.m. 
1 
7 

Testosteron 
propionat 
enantat 

 
2,2 mg/kgc., i.m. 
4-7 mg/kgc., i.m. 

 
7 
7 

Vitamina B12 100-200 mcg (C), oral sau s.c. 
50-100 mcg (P), oral sau s.c. 

- 
- 

Vitamina K1(fitomenadion) 1 mg/kgc., (forme hepatice), oral 
0,125-1,25 mg/kgc., (cumarină), i.m., s.c., oral 
sau alte rodenticide cu acţiune rapidă 
5 mg/kgc. (iniţial), s.c., oral 
idantiona sau alte rodenticide cu acţiune lentă 
2,5 mg/kgc., s.c., oral 

24 
12 

 
- 
 

24 
Warfarina 0,1-0,2 mg/kgc., (C), oral, doza se poate modifica 

0,5 mg/kgc., (P), oral 
24 
24 
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Citratul de sodiu 
Este o sare trisodică. Este o pulbere 

cristalină albă sau cristale incolore, fără 
miros, cu gust sărat, solubilă în apă.  

Este oficinală. In vitro formează săruri de 
calciu care vor elibera ionii de calciu cu rol în 
coagulare pentru transfuzii se folosesc 
soluţiile de 0,5% în ser fiziologic, în general 
în părţi egale cu sânge.  

La animalele mari, dacă se depăşeşte 
10g i.v. apare hipocalcemia. 

 
 

Oxalatul de sodiu.  
Este sarea disodică a acidului etandioic. 

Are calităţi anticoagulante, dar este foarte 
toxic pe cale orală. Din acest considerent 
este folosit doar in vitro.  

Dozele substanţelor cu activitate asupra 
sângelui la câine şi pisică sunt redate în 
tabelul 1. 
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METODOLOGIA DETERMINĂRII LIMITELOR MAXIME PENTRU REZIDUURILE 
MEDICAMENTOASE ȘI STABILIREA PERIOADEI DE AȘTEPTARE, ÎN LUMINA 

REGLEMENTĂRILOR U.E. 
 

DRUGS’ MAXIMAL RESIDUAL LIMITS DETERMINATION METHODOLOGY AND 
WAITING PERIOD’S ESTABLISHING, IN THE LIGHT OF E.U. REGULATIONS 

 
Romeo T. Cristina 

FMV Timișoara 
 
Cuvinte cheie: medicamente a.u.v., limite reziduale, perioada de așteptare, legislație U.E. 

Key words: veterinary drugs, residual limits, wainting period, EU legislation 
 

Rezumat 
 
Asumarea conceptelor Comunitare legate de reziduurile medicamentoase este esențială pentru integrarea 
deplină a României în rândul țărilor unde securitatea alimentară și respectul față de consumatorul uman este 
politică de stat. În acest sens se propune o enumerare succintă a noțiunilor legislative U.E. de bază legate de 
medicamentul a.u.v., cu prezentarea terminologiilor specifice și a premizelor tehnice care stau la baza înțelegerii 
modului de evaluare a reziduurilor de produse medicinale a.u.v. în U.E precum și etapele determinării MRL în 
lumina Reglementării 2377/90. 
 

Abstract 
 

Communitary concept’s related to the drug residues assumption is essential to Romania’s full integration amongst 
the countries where alimentary security and human consumer’s security have had become national policy. In this 
respect a concise enumeration of E.U. basic legislative notions, with the specific terminology and of technical 
premises presentation, it is proposed in the aim of Communitary veterinary medicinal product’s residues 
evaluation as well the MRL’s determination phases in the light of 2377/90 EU Regulation’s understanding. 
 

Pentru înțelegerea topicului propus și a 
anoțiunilor conexe utilizate se impune 
asumarea definițiilor consacrate în U.E. după 
cum urmează. 
 

Definiții esențiale U.E,4 
 

Veterinary drugs residues = Reziduuri 
de medicamente de uz veterinar 

 

Toate substanțele farmacologic active, 
indiferent că sunt principii active, excipienți 
sau produse de degradare, precum și 
metaboliții acestora, care rămân în 
produsele alimentare obținute de la 
animalele cărora li s-au administrat 
medicamentele de uz veterinar. 

 

Acceptable daily intake (ADI) = 
Consum zilnic acceptabil sau doza zilnică 
admisă (DZA) 

Aprecierea unui reziduu exprimat în 
micrograme sau milligrame per kilogram 

                                                 
4 Multe definiții sau titluri date terminologiei de față, în opinia 
autorului, nu se suprapun în totalitate pe sensul tehnic al 
termenului, semn că cei care au tradus legislația de profil nu 
au fost specialiști în domeniu ci doar foarte buni filologi. Din 
acest considerent recomandarea este consultarea textelor în 
original (limba engleză fiind singura limba oficială pentru 
comunicatele EMEA). 

greutate corporală, care poate fi ingerat 
zilnic pe toată perioada vieții fără un risc de 
sănătate apreciabil.  

Această limită se bazează pe tipul și 
cantitatea reziduurilor despre care se 
consideră că nu prezintă riscuri de ordin 
toxicologic pentru sănătatea umană, 
exprimate în Doza Zilnică Admisă (DZA) sau 
pe baza unei DZA temporare prin utilizarea 
unui factor de securitate suplimentar.  

De asemenea, aceasta ține seama și de 
alte riscuri privind sănătatea publică, precum 
și de aspecte ale tehnologiei alimentare.  

Atunci când se stabilește o limită maximă 
de reziduuri (LMR), se iau în considerare, de 
asemenea, reziduurile care se pot găsi în 
alimentele de origine vegetală și/sau 
reziduurile care provin din mediu.  

Pe de altă parte, LMR poate fi redusă 
pentru a fi compatibilă cu normele de 
utilizare a medicamentelor de uz veterinar și 
în măsura în care sunt disponibile metode 
practice de analiză. 

 

Active substance = Substanță activă 
Orice substanță cu activitate 

farmacologică.  
\ 

Marker residue = Reziduu marker 
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Un reziduu marker este acel reziduu a 
cărui concentrație descrește întro relație 
cunoscută cu concetrația reziduurilor totale 
în țesuturi, ouă, lapte sau alte țesuturi 
animale. 

 

Maximum residue limits (MRL’s) = 
Limită(e) maximă de reziduuri 

Concentrația maximă a reziduului 
rezultat din utilizarea unui produs medicinal 
de uz veterinar exprimat în mg/kg sau µg/kg 
de țesut proaspăt, care poate fi acceptat de 
către U.E. pentru a fi permis legal sau 
recunoscut ca fiind acceptabil în/sau pe o 
hrană.  

 

Residues of veterinary medicinal 
products = Reziduuri de produse a.u.v. 

Toate substanțele de natură 
farmacologică, toxicologică sau 
microbiologică active fie substanțe active, 
excipienți sau produse de degradare și 
metaboliții lor care rămân în produsele 
obținute de la animale la care produsele în 
chestiune au fost administrate. 

 

Target tissue = Țesut țintă 
Țesutul comestibil selectat ca monitor 

pentru reziduul marker în animalul țintă. 
 

Toxicological activity / effects = 
Activitate / efecte toxicologice 

Orice modificări adverse (o schimbare 
care este semnificativă statistic și biologic) în 
structura sau funcția unui sistem biologic, ca 
rezultat al expunerii la o substanță. 

 

Withdrawal period = perioadă de 
retragere (sin. așteptare; interzicere) 

Perioada de timp necesară între ultima 
administrare a unui produs de uz veterinar la 
animale în condiții normale la animale în 
acord cu dispozițiile Directivei 2001/82/EC și 
obținerea de produse alimentare de la 
acește animale, în idea protejării sănătății 
publice prin asigurarea că acele produse 
alimentare nu conțin reziduuri în cantități 
care să depășeașcă limitele maxime stabilite 
ale reziduurilor. 

 

Generic drug = Medicament generic  
Este un medicament care are aceeaşi 

compoziţie calitativă şi cantitativă în 
substanţe active şi aceeaşi formă 
farmaceutică ca şi medicamentul de referinţă 
şi a cărui bioechivalenţă cu medicamentul de 
referinţă a fost demonstrată prin intermediul 

unor studii corespunzătoare de 
biodisponibilitate.  

Diferitele săruri, esteri, eteri, izomeri, 
amestecuri de izomeri, complecşi sau 
derivaţi provenind dintr-o substanţă activă se 
consideră a fi aceeaşi substanţă activă, în 
cazul în care proprietăţile lor nu diferă în 
mod semnificativ în ceea ce priveşte 
siguranţa şi/sau eficienţa.  

În astfel de cazuri, solicitantul trebuie să 
prezinte informaţii suplimentare destinate să 
ofere dovezi cu privire la siguranţa şi/sau 
eficienţa sărurilor, esterilor sau derivaţilor 
substanţei active autorizate.  

Diferitele forme de condiționări 
farmaceutice cu eliberare imediată sunt 
considerate a fi una şi aceeaşi formă 
farmaceutică.  

Solicitantul nu este obligat să efectueze 
studii de biodisponibilitate în cazul în care 
poate demonstra că medicamentul generic 
îndeplineşte criteriile relevante definite de 
orientările detaliate aplicabile. 
 

1.1. Noțiuni legislative U.E. ale 
medicamentului a.u.v. 

 
Directivele Consiliului CEE 851/81 

(21.09.1981), respectiv 852/81 (28.09.1981), directiva 
Consiliului CEE 667/90 (13.12.1990) precum şi 
74/92 (22.09.1992) au fost codificate iniţial într-un 
singur text, în directiva CE 82/2001 (06.11.2001), 
care a fost şi ea la rândul ei amendată prin 
Directiva 2004/28/EC. 

Așadar, legea de bază care guvernează 
marketing-ul produselor de uz veterinar în 
cadrul U.E. în acest moment este Directiva 
28/2004/EC adoptată de către Parlamentul 
European în 31 martie 2004. 

Odată cu adoptarea Reglementării 
1308/99, EMEA(European Medicines Agency) a devenit 
forul responsabil cu toate determinările 
necesare pentru a autoriza produsele 
medicamentoase, inclusiv cu procesarea 
aplicațiilor pentru stabilirea limitelor maxime 
ale reziduurilor. 

Printre altele, organismul European 
amintit a devenit cel care coordonează 
resursele sțiințifice existente, puse la 
dispoziție de către autoritățile competente 
din statele membre, pentru evaluarea și 
supervizarea produselor medicinale precum 
și sursa principală care furnizează opinii 
științifice competente în legătură cu stabilirea 
MRL. 
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Reglementarea 726/2004/EC, (care 
amendează Reglementarea 2309/EC) dă 
indicații punctuale în legătură cu procedura 
comunitară de urmat pentru autorizarea și 
supervizarea produselor medicinale de către 
Agenția Europeană a Medicamentului 
(EMEA). 

Acest obiectiv general nu se poate face 
decât prin adoptarea instrucțiunilor care 
rezidă din The rules governing medicinal 
products in the European Union = regulile 
care guvernează produsele medicinale în 
Uniunea Europeană. 

 

Aceste reguli sunt incluse în 10 volume 
(după cum urmează, în original): 
 

Volume 1.  
Pharmaceutical Legislation Medicinal 

Products for Human Use 
Volume 2.  
Pharmaceutical Legislation Notice to 

applicants and regulatory guidelines 
medicinal products for human use 

Volume 3.  
Scientific guidelines for medicinal 

products for human use 
Volume 4.  
Good manufacturing practice (GMP) 

Guidelines 
Volume 5.  
Pharmaceutical legislation Medicinal 

Products for veterinary use 
Volume 6.  
Notice to Applicants and Regulatory 

Guidelines for Medicinal products for 
veterinary use 

Volume 7.  
Scientific guidelines for medicinal 

products for veterinary use 
Volume 8.  
Maximum residue limits guidelines (MRL) 
Volume 9.  
Pharmacovigilance guidelines 
Volume 10. 
Clinical trials guidelines 
 

După cum se știe, prevederile acestei 
directive se aplică medicamentelor care se 
intenţionează a fi puse pe piaţă inter alia sub 
formă de: produse medicamentoase și 
produse medicamentoase veterinare gata 
preparate. 

Datorită solicitării exprese a U.E., de 
uniformizare a metodologiilor, necesitatea 
stabilirii standardelor comunitare legate de 

testarea medicamentelor și a perioadei de 
așteptare5 (sin. interzicere) pentru 
medicamentele a.u.v. este o prioritate a 
CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use – 

Comitetul pentru Produsele Medicinale de Uz Veterinar).  
CVMP are în componență mai multe 

subcomitete profesionale după cum 
urmează: 

 

Efficacy Working Party (EWP-V) = 
Comitetul științific pentru studiul eficacității 
medicamentelor a.u.v., 

 

Immunologicals Working Party (IWP) 
= Comitetul științific pentru studiul produselor 
imunologice, 

 

Joint CHMP/CVMP Quality Working 
Party (QWP) = Comitetul reunit pentru 
calitatea medicamentelor umane și 
veterinare 

 

Pharmacovigilance Working Party 
(PhVWP-V) = Comitetul pentru 
farmacovigilență, 

 

Safety Working Party (SWP-V) = 
Comitetul științific pentru studiul siguranței 
medicamentelor a.u.v., 

 

Scientific Advice Working Party 
(SAWP-V) = Comitetul științific pentru 
avizare, 

 

La acestea se mai adaugă: 
 

Environmental Risk Assessment 
Working Party (ERAWP) = Comitetul 
științific de evaluare a riscului de mediu, 
(Comitet cu activitate temporară), 

 

Scientific Advisory Group on 
Antimicrobials (SAGAM) = Grupul ștințific 
consultativ asupra medicamentelor 
antimicrobiene (Grup științific consultativ), 

 

Working Group on Quality Review of 
Documents (QRD) = Grupul de lucru asupra 
controlului calității documentației (Grup 
asociat). 

Comitetul printre sarcinile sale esențiale 
are și sarcina protejării sănătății 
consumatorilor umani.  

Unul din principiile de bază ale legislației 
europene este că, produsele alimentare 
obținute de la animale nu trebuie să conțină 

                                                 
5 Perioada necesară care se întinde între ultima administrare 
a unui produs medicamentos veterinar la animale în condiții 
normale de utilizare și producerea de alimente provenite de la 
aceste animale, în scopul de a se garanta faptul că aceste 
alimente nu conțin cantități de reziduuri în exces față de 
limitele maxime prevăzute în reglementarea CE nr. 2377/90. 
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reziduuri de medicamente sau ale 
metaboliților acestora, care sunt factori de 
risc pentru sănătatea consumatorului. 

Din acest considerent uniformizarea 
standardelor și metodelor de stabilire a 
reziduurilor este esențială pentru circulația 
liberă a mărfurilor de origine animală în 
cadrul Uniunii.  

În ajutorul acestui deziderat, EEC a 
adoptat Reglementarea 2377/90(în 26.06.90) 

unde sunt stabilite procedurile de urmat 
pentru stabilirea MRLs (maximum residue 
limits = limitele maxime ale reziduurilor) 
pentru toate medicamentele prezente în 
alimentele de origine animală cu instructiuni 
precise de urmat.  

În reglementarea 2377/90 o limită 
maximă a reziduului (LMR=MRL) este definită ca 
fiind:  
 

Concentrația maximă a reziduului care 
rezultă din folosirea unui medicament de uz 
veterinar (exprimată în mg/kg sau µg/kg 
greutate produs proaspăt) care poate fi 
acceptat de către Uniune pentru a fi permis 
sau recunoscut ca fiind acceptabil în sau pe 
un produs destinat hranei omului.  
 

Reglementarea menționată este în 
continuă amendare prin introducerea 
valorilor limitelor maxime ale substanțelor 
a.u.v. în anexele sale și are ca obiectiv 
principal adaptarea legislației la progresul 
tehnic și la procedurile regulatorii cele noi. 
U.E. a stabilit o perioadă de tranziție pentru 
așa numitele substanțe vechi, în timpul 
căreia se vor evalua MRL.  

Această perioadă a fost stabilită inițial cu 
limita la 1 ianuarie 1997, dar a fost extinsă 
până în 31 decembrie 1999 (prin 
Reglementarea 434/976) pentru toate 
substanțele vechi.  

Din ianuarie 2000 nu s-a mai admis 
folosirea nici unei substanțe farmacologic 
active pentru animalele de rentă decât dacă 
aceasta a fost inclusă în Anexele I, II sau III 
ale reglementării. 

 

În Reglementarea 2377/90 se arată că:  
• De la 1 ianuarie 1997, administrarea 

medicamentelor de uz veterinar care conțin 
substanțe farmacologic active, care nu 
figurează în anexele I, II sau III, animalelor 
crescute în vederea obținerii de produse 
alimentare de origine animală este interzisă 
în Comunitate. 
 

• Medicamentele biologice similare 
unui medicament de referinţă nu 
îndeplinesc, în mod obişnuit, toate condiţiile 
pentru a fi considerate medicamente 
generice, în special din cauza 
caracteristicilor procesului de fabricaţie, a 
materiilor prime folosite, a caracteristicilor 
moleculare şi modurilor de acţiune 
terapeutice. 

• În sectorul veterinar, în cazul în care 
nu s-a autorizat nici un medicament pentru o 
anumită specie sau o anumită boală, 
posibilitatea de a folosi alte produse 
existente trebuie precizată în mod clar, 
fără a prejudicia sănătatea consumatorului în 
cazul medicamentelor destinate a fi 
administrate animalelor folosite ca sursă de 
alimente. În special, medicamentele trebuie 
folosite numai în condiţii care garantează că 
produsele alimentare produse nu vor fi 
dăunătoare pentru consumatori din cauza 
reziduurilor. 

• Există necesitatea de a clarifica 
obligaţiile şi de a separa 
responsabilităţile solicitantului autorizaţiei 
de introducere pe piaţă, ale titularului unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă şi ale 
autorităţilor competente însărcinate cu 
monitorizarea calităţii produselor alimentare, 
în special prin respectarea dispoziţiilor 
referitoare la folosirea medicamentelor 
veterinare.  

• Pentru a facilita testarea noilor 
medicamente şi a garanta în acelaşi timp un 
nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, 
trebuie stipulate perioade de aşteptare 
suficient de lungi. 

•  În cazul medicamentelor veterinare 
destinate uneia sau mai multor specii de 
animale folosite ca sursă de alimente, dar 
ale căror substanţe active din punct de 
vedere farmacologic nu au fost încă incluse, 
pentru speciile în cauză, în anexele I, II sau 
III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, nu se 
poate solicita autorizaţie de introducere 
pe piaţă decât după ce s-a înaintat o cerere 
valabilă pentru stabilirea unor limite maxime 
ale reziduurilor în conformitate cu acest 
regulament.  

Între cererea valabilă pentru stabilirea 
unor limite maxime ale reziduurilor şi cererea 
pentru autorizaţia de introducere pe piaţă 
trebuie să treacă cel puţin şase luni.  
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În cazul în care medicamentul veterinar 
nu se încadrează în definiţia medicamentului 
generic sau în cazul în care bioechivalenţa 
nu poate fi demonstrată prin studii de 
biodisponibilitate sau în cazul unor modificări 
privind substanţa sau substanţele active, 
indicaţiile terapeutice, concentraţia, forma de 
condiționare farmaceutică sau calea de 
administrare în raport cu medicamentul de 
referinţă, se prezintă rezultatele testelor de 
siguranţă şi studiului ale reziduurilor 
corespunzătoare, precum şi ale testelor 
preclinice sau studiilor clinice. 

 

În Reglementarea 2377/90/CE sunt 
incluse de asemena și Determinările MRL 
(Maximum Residues Limits) ca cerinţă 
expresă a legislației europene în domeniu.  

Tot aici pot fi găsite şi Anexele, de la I la 
IV, ale Reglementării sub denumirea: 
Community code relating to veterinary 
medicinal products, în ideea armonizării 
legislaţiei medicamentului veterinar.  

 

Astfel: 
 

Anexa I: 
MRL finale Lista substanțelor 

farmacologic active pentru care sunt 
prevăzute limite maxime de reziduuri. 
Datele din dosare sunt considerate a fi 
suficiente şi relevante pentru stabilirea 
valorilor reziduale maxim admise definitive. 

Anexa II:  
Lista substanțelor pentru care nu sunt 

prevăzute limite maxime de reziduuri. 
Calculul MRL nu este necesar.  
Datele din dosare demonstrează că 
substanţele active nu prezintă risc pentru 
consumatorul uman si stabilirea MRL nu 
este necesară. 

Anexa III: 
Lista substanțelor farmacologic active 

utilizate în medicamentele de uz veterinar 
pentru care sunt prevăzute valori 
provizorii ale limitelor maxime de 
reziduuri. MRL provizorii.  
Aceasta este pentru medicamentele la care 
valorile MRL pot fi stabilite dar care mai 
solicită unele clarificări care pot fi stabilite 
prin studii ulterioare. 

Anexa IV: 
Lista substanțelor farmacologic active 

pentru care nu poate fi prevăzută o limită 
maximă. Medicamente sunt riscante 
pentru consumatorul uman.  

Reziduurile de medicamente supun 
consumatorul uman riscului major sau nu 
sunt încă date suficiente pentru a permite o 
determinare de reziduuri completă. 

Produsele incluse în anexa IV sunt 
interzise de la utilizare în U.E.! 

 

Componența acestor anexe este în 
perpetuă schimbare, foarte multe 
amendamente îmbogățind baza de date a 
Asociației.  

Din acest considerent recomandarea 
este de a completa în permanență dosarul 
cu anexe cu datele furnizate periodic de 
către EMEA prin Jurnalul Oficial al U.E. 
(colecția L), care apare lunar. 

 
1.2. Premisele tehnice 

 
Definiția dată de către EMEA, MRL-ului 

este foarte asemănătoare cu cea adoptată 
de către FAO/WHO Codex Alimentarius 
Committee pentru reziduurile de 
medicamente veterinare în hrană.  

Desigur că întreaga metodologie de 
evaluare a reziduurilor în cadrul UE este 
similară cu cea folosită și de către 
FAO/WHO Expert Committee on Food 
Additives (JECFA) care efectuează 
determinările de reziduuri de medicamente 
veterinare pentru Codex Alimentarius și, din 
acest considerent, abordarea CVMP (Committee 

for Veterinary Medicines Products) este similară cu alte 
comitete și corpuri științifice internaționale 
care au în sarcină evaluarea siguranței 
produselor alimentare și determinarea 
aditivilor și contaminanților, bazat pe 
determinări de tip no / lowest-effect-level 
pentru determinările acceptable daily 
intake (ADI)(Doza Zilnică Acceptabilă) pe care se 
bazează inițial determinările MRL.  

Fără îndoială, există diferențe specifice 
între evaluarea reziduurilor de medicamente 
veterinare și evaluarea altor reziduuri cum 
sunt aditivii furajeri și contaminanții.  

Pe de o parte pentru că proprietățile 
substanțelor active folosite în medicina 
veterinară trebuiesc analizate nu doar pentru 
activitatea lor toxicologică în sensul strict 
(activitatea teratogenică, mutagenică sau 
carcinogenică) dar și pentru proprietățile lor 
farmacologice.  

În plus în cazul specific al antibioticelor 
sau substanțelor similare posibilitatea 
riscului microbiologic (ex. dezvoltarea 
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rezistenței antimicrobiene, distrugerea florei 
intestinale) este importantă. 

Pe de altă parte trebuie să se țină cont și 
de faptul că reziduurile la care consumatorul 
poate fi expus nu sunt în mod obligatoriu 
același cu substanța(ele) din medicamentul 
parental în timp ce substanța poate fi 
metabolizată în animalul tratat. 

În acest fel, dependent de procedura 
aleasă de către aplicant pentru a obține 
autorizația de comercializare, perioadele de 
așteptare vor fi determinate de către statele 
membre ale U.E., unde produsul a fost 
autorizat, via procedura de recunoaștere 
mutuală, sau pentru procedurile de 
autorizare centralizate, care vor fi propuse 
de către CVMP. 

În idea uniformizării modului de stabilire 
a perioadelor de așteptare în cadrul Uniunii 
Europene, CVMP a descris: 
 

a). Note for Guidance regarding 
withdrawal periods for animal tissues 
(EMEA/CVMP/036/95). 

b). Note for Guidance regarding 
withdrawal periods for milk(EMEA/CVMP/473/98) 

 

(sau ghidurile pentru stabilirea perioadelor 
de retragere pentru țesuturile animale și 
lapte). 

 
1.3. Bazele evaluării reziduurilor de 
produse medicinale a.u.v. în U.E. 

 
• administrarea medicamentelor de uz 
veterinar unor animale de la care se obțin 
produse alimentare de origine animală poate 
avea ca efect prezența unor reziduuri în 
produsele alimentare obținute de la 
animalele tratate;  
 

• progresele științifice și tehnice permit 
detectarea prezenței reziduurilor de 
medicamente de uz veterinar în produsele 
alimentare la niveluri întotdeauna mai joase;  
 

• este necesar să se stabilească, pentru 
toate produsele alimentare de origine 
animală, inclusiv carnea, peștele, laptele, 
ouăle și mierea, limite maxime de reziduuri 
de substanțe farmacologic active utilizate în 
medicamentele de uz veterinar;  
• pentru a proteja sănătatea publică, limitele 
maxime de reziduuri trebuie stabilite în 
conformitate cu principiile general 
recunoscute de evaluare a securității, 
luându-se în considerare orice altă evaluare 

științifică a substanțelor respective efectuată 
de organizațiile internaționale, în special în 
Codex Alimentarius sau, în cazul în care 
aceste substanțe sunt utilizate în alte 
scopuri, de către alte comitete științifice 
instituite în Comunitate; 
 

• stabilirea unor limite maxime de reziduuri 
diferite de la un stat membru la altul poate 
limita libera circulație a produselor 
alimentare și chiar a medicamentelor de uz 
veterinar; 
 

• este necesar să se instituie o procedură 
de stabilire a limitelor maxime pentru 
reziduurile de medicamente de uz veterinar 
la nivel comunitar, comportând o singură 
evaluare științifică la cel mai bun nivel 
posibil; 
 

• necesitatea stabilirii limitelor maxime de 
reziduuri la nivel comunitar este 
recunoscută în reglementările Comunității 
privind schimburile de produse alimentare de 
origine animală; 
 

• sunt necesare dispoziții în vederea 
stabilirii sistematice a limitelor maxime de 
reziduuri pentru noile substanțe farmacologic 
active care urmează a fi administrate 
animalelor de la care se obțin produse 
alimentare de origine animală; 
• ținând seama de complexitatea acestei 
probleme și de numărul mare de substanțe, 
sunt necesare dispoziții tranzitorii de 
durată; 
• după evaluarea științifică a comitetului 
pentru medicamentele de uz veterinar, este 
necesar ca limitele maxime de reziduuri să 
fie adoptate printr-o procedură rapidă, 
garantând o cooperare strânsă între Comisie 
și statele membre prin intermediul 
comitetului înființat prin Directiva 
81/852/CEE a Consiliului din 28.09.81 de 
apropiere a legislațiilor statelor membre 
privind normele și metodele analitice, 
toxicologice, farmacologice și clinice în ceea 
ce privește testarea medicamentelor de uz 
veterinar, astfel cum a fost modificată ultima 
dată prin Directiva 87/20/CEE; 

 

1.4. Etapele determinării MRL în lumina 
Reglementării 2377/90 

 

Determinarea perioadelor de așteptare 
se face conform unei metodologii descrise în 
original în Anexa I.  
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Consecutiv efectuării diferitelor teste 
farmacologice, toxicologice, microbiologice și 
altor teste efectuate pentru a demonstra 
siguranța substanțelor, prima etapă în 
procesul evaluării siguranței, în conformitate 
cu Reglementarea 2377/90 va fi: 

 

stabilirea Dozei Zilnice Acceptabile (DZA) 
= Acceptable Daily Intake (ADI).  

Acest parametru este o estimare a 
substanței și / sau a reziduurilor proprii în µg 
sau mg / kg greutate corporală, care poate 
fi ingerată întro zi pe toată durata vieții, fără 
nici un fel de risc apreciabil la indivizii 
expuși.  

 

Baza de calcul pentru ADI este:  
 

 
 

no observed (adverse) effect level 
(NO(A)EL) (nici un nivel al efectului (advers) 
observat) sau în anumite situații. 

 

the lowest observed (adverse) effect 
level (LO(A)EL) (cel mai mic nivel observat 
al efectului advers) cu considerarea celui 
mai sensibil parametru din cel mai sensibil 
test de specie. 

 

De asemenea este aplicat factorul 
denumit: UF (uncertainty factor = factor de 
incertitudine, denumit și / sau factor de 
siguranță), pentru a racorda incertitudinile 
inerente prin extrapolarea datelor de 
toxicitate animală la subiecții umani și care 
ține cont de eventualele variații din cadrul 
speciei umane. 

Din punct de vedere conceptual ADI nu 
poate fi aplicat substanțelor pentru care nu 
se poate determina NOEL pentru că aceștia 
nu demonstrează efecte prag (de ex. 
genotoxicitate sau neurotoxicitate întârziată) 

În aceste cazuri se poate utiliza o 
evaluare alternativă se poate aplica pe baza 
pe un caz, luând în considerare toate datele 
disponibile.  

Odată ce ADI a fost stabilit apare 
necesitatea determinării MRL pentru toate 
produsele de origine animală.  

Deoarece ADI este asociat cu greutatea 
corporală s-a considerat că greutatea de 60 
de kg este greutatea medie arbitrară valabilă 
pentru toate grupele de vârstă din populația 
umană europeană.  

ADI exprimată în µg sau mg/kg greutate 
corporală se va multiplica cu 60 pentru a da 
cantitatea totală de reziduuri care poate fi 
ingerată de către un individ6. 

 
1.5. Discuţii pe marginea legislației 
 
Scopul primordial al legilor U.E. 

referitoare la producerea şi distribuirea 
produselor medicamentoase veterinare este 
garantarea siguranţei sănătăţii populaţiei, 
dar acest obiectiv trebuie realizat prin 
mijloace care să nu împiedice dezvoltarea 
industriei şi comerţului produselor în 
Comunitate. 

Statele membre au deja anumite 
prevederi stabilite prin legi, reglementări sau 
acţiuni administrative care guvernează 
produsele medicamentoase veterinare.  

Asemenea prevederi pot diferi în părţile 
esenţiale și din acest considerent comerţul 
cu asemenea produse (în Uniune) va fi 
afectat, chiar împiedicat, (dar nu şi în ţările 
de origine).  

Aceste obstacole se pot îndepărta de 
comun acord, deoarece, doar astfel se vor 
putea armoniza temporal prevederile U.E.  

În acest sens CVMP joacă un rol vital în 
procedurile legate de medicamentele a.u.v. 
în U.E. se cunosc două proceduri distincte: 
 
A). Procedurile comunitare (centralizate) 

 
CVMP este cel care este responsabil cu 

inițierea și realizarea evaluărilor produselor 
medicamentoase veterinare pentru care se 
va acorda autorizație de comercializare în 
toată Comunitatea (durata este de 210 zile). 

CVMP este de asemenea responsabil 
pentru unele activități post-autorizare și de 
menținere, cum ar fi evaluarea oricărei 
modificări sau extensii (variații) la autorizația 
de marketing deja existentă. 

 

B). Procedurile naționale 
 

Fiecare membru U.E. are propriile 
proceduri naționale pentru autorizarea 
comercializării medicamentelor în cadrul 

                                                 
6 In acest fel pentru a afla valoarea MRL din ADI se admite că 
o persoană medie consumă zilnic 500 g de carne (constituit 
din 300 g de mușchi, 100 g de ficat, 50 g de rinichi și 50 g de 
grăsime) împreună cu 1,5 litri de lapte și 100 g de ouă sau 
produse din ouă.  
Rația este de asemnea făcută și pentru carne de pasăre (500 
g), pește (300 g) sau miere (200 g). 

ADI = NOEL (mg/kg bw/day) 
Uncertainty Factor (mg/kg bw) 
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teritoriului propriu a produselor care ies din 
sfera procedurii centralizate. 

Până în prezent se cunosc două rute 
posibile disponibile companiilor care doresc 
să autorizeze medicamente simultan în mai 
multe țări. 

Acestea sunt procedura: 
 

a). descentralizată 
Prin această procedură companiile de 

medicamente pot aplica pentru autorizarea 
simultană în mai multe țări ale U.E., unde 
medicamentul nu a mai fost autorizat și care 
nu cad în sfera de acțiune a procedurilor 
centralizate. 

b). de recunoaștere mutuală.  
În cadrul acestei proceduri, un 

medicament a.u.v. este mai întâi autorizat 
întrunul din statele membre ale U.E. în 
concordanță cu procedurile din acea țară, 
după care autorizații de comercializare pot fi 
solicitate și altor state U.E. prin proceduri de 
agreere reciprocă ale țărilor interesate. 

CVMP are de asemenea rol de mediator 
în situațiile când apar dezacorduri între 
statele membre legate de autorizarea de 
comercializare a unui anume produs 
veterinar, prin așa numita procedură de 
arbitraj, Comitetul având obligația de a 
interveni în cazurile când există îngrijorări în 
legătură cu protecția sănății publice sau 
când sunt în joc alte interese Comunitare. 

Autorizaţia de comercializare (în acest 
context) a unui medicament de uz veterinar 
poate fi refuzată doar în următoarele 
situaţii: 

• dacă produsul medicamentos este 
lipsit de efect terapeutic sau dacă un astfel 
de efect este insuficient demonstrat; 

• acolo unde perioada de aşteptare nu 
este suficient de lungă, în ideea eliminării 
riscurilor, legate de sănătate sau reziduuri 
sau 

• acolo unde folosirea unui produs a.u.v. 
imunologic va interfera răspunsurile 
imunologice ale animalelor din programul 
naţional sau comunitar pentru diagnostic, 
eradicare sau control al bolilor la animale. 

 

În acest context EMEA arată: 
 

Pentru o mai bună protecţie a sănătăţii 
umane şi animale şi pentru a evita orice 
dublare inutilă a efortului în timpul 
examinării unei cereri pentru autorizarea de 
comercializare, statele membre trebuie să 

facă sistematic rapoarte de evaluare cu 
privire la fiecare produs medicamentos care 
este autorizat.  

Aceste rapoarte ajută la completarea 
Anexelor Reglemetării 2377/90. 

Deci, perioada de aşteptare poate fi 
preluată din surse autorizate care au 
efectuat testările și poate fi anexată la 
dosarul produselor pregătite spre a fi 
introduse pe piață, cu condiția întrunirii 
condițiilor de calitate a materiilor prime. 

Calitatea medicamentelor veterinare 
fabricate în Comunitate trebuie să fie 
garantată prin respectarea regulilor de bună 
practică (GMP) fără a se ţine seama de 
destinaţia finală a produselor 
medicamentoase.  

În acest context recomandarea este 
utilizarea de substanţe active provenite din 
surse agreate în U.E. 

Pentru a asigura siguranţa permanentă a 
medicamentelor a.u.v. este necesar un 
sistem naţional de farmacovigilenţă unde se 
aduc îmbunăţăţiri permanente şi care va 
trebui să ia în considerare datele disponibile 
în funcţie de lipsa eficacităţii.  

Pentru încă o perioadă semnificativă noi 
vom fi tributari datelor preluate din fişele 
medicamentelor care circulă în U.E. a 
datelor bibliografice şi de laborator postate 
pe Internet pentru că nu sunt încă date 
disponibile.  

De altfel, textul legii chiar recomandă, 
acolo unde nu există date, folosirea 
mijloacelor electronice autorizate de 
comunicare a informaţiei referitoare la 
produsele medicamentoase comercializate 
în comunitate.  

Un argument în favoarea punctului de 
vedere prezentat este însăşi procedura de 
stabilire a limitelor maxime pentru reziduuri 
în produsele de origine animală, care deşi a 
fost iniţiată demult, prin reglementarea 
Consiliului CEE 2377/90 (26.06.1990), nici 
până în prezent nu a fost definitivată, fiind 
o prioritate a comisiilor EMEA. 

 

1.6. Întrebări emergente la topic 
 

Poate un produs veterinar să fie 
autorizat dacă nu i s-au stabilit limitele 
MRL? 

 

Pentru animalele de rentă: NU. Pentru a 
obține autorizația de comercializare pentru 
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aceste specii MRL trebuie stabilit înainte 
pentru toate substanțele farmacologic active. 

 

Unde se pot găsi informații oficiale 
despre stabilirea Maximum Residue 
Limits (MRL)? 

 

In Reglementarea 2377/90/EC, 
amendată și adusă la zi unde este descrisă 
Procedura comunitară pentru stabilirea 
limitelor maxime ale reziduurilor de 
medicamente a.u.v. în produsele de origine 
animală.  

În anexele Reglementării sunt date 
valorile indicate ale MRL pentru speciile de 
rentă și sunt aduse la zi de către EMEA în 
Jurnalul Oficial al Comunității Europene 
(O.J.) în serial L (vezi Eur-lex).  

Alte date detaliate se mai găsesc 
descrise și în Volumul 8 al Rules Governing 
Medicinal Products in the European Union: 
Notice to Applicants and Note for Guidance - 
Establishment of maximum residues limits 
(MRLs) for residues of veterinary medicinal 
products in foodstuffs of animal origin.  

 

Cum se poate afla dacă există MRL 
nou stabilit pentru o nouă specie? 

 

Stabilirea MRL pentru alte specii de 
animale pretinde depunerea unei noi aplicații 
pentru stabilirea extensiei MRL-ului la altă 
specie.  

În această situație în mod normal se mai 
solicită în plus doar dosarul de reziduuri, 
deoarece valoarea ADI este aceeași, 
indiferent de indicațiile produsului.  

În anumite situații valoarea existentă a 
MRL poate fi extrapolată cu aceeași valoare 
la noile specii.  

Cerințele pentru extrapolarea valorilor 
MRL la speciile mici sunt prezentate în: 
CVMP Guideline on Safety and Residue 
data requirements for veterinary medicinal 
products intended for Minor Uses or Minor 
Species (EMEA/CVMP/SWP/66781/2005).  

Alte detalii în legătură cu extrapolarea 
MRL pot fi găsite în: CVMP Note for 
Guidance on the Risk Analysis Approach for 
Residues of Veterinary Medicinal Products in 
Food of Animal Origin, (EMEA/CVMP/187/00-FINAL).  

 

Unde se pot afla informații despre 
substanțele pentru care MRL a fost deja 
stabilită? 

 

Date despre MRL-ul substanțelor, în 
respectul EC/2377/90, pot fi găsite sub 
denumirea Summary Reports), sau începând 
cu 2007, în European Public MRL 
Assessment Reports (EPMARs = Raportul 
Public European de Evaluare) efectuate de 
către CVMP și publicate pe site-ul EMEA, 
unde substanțele testate sunt prezentate în 
ordine alfabetică. 

 

Pot obține metodele analitice care au 
stat la baza Summary Reports sau 
EPMARs? 

 

Metodele analitice evaluate de către 
CVMP pentru stabilirea MRL sunt trimise de 
către aplicanții pentru autorizații de 
comercializare.  

Din acest considerent ele sunt informații 
confidențiale care nu pot fi difuzate. În ideea 
monitorizării unitare a reziduurilor sub 
Directiva 96/23/EC metodele analitice sunt 
trimise de către EMEA către autoritățile 
competente din statele membre și către 
Laboratoarele de referință naționale.  

 

Unde se pot obține informații despre 
perioadele de așteptare stabilite pentru 
subtanțele active a.u.v. în U.E.? 

 

Stabilirea perioadelor de așteptare face 
parte din procedura de autorizare pentru 
fiecare produs veterinar și nu este legat de 
substanța activă simplă.  

Pentru produsele medicinale veterinare 
autorizate via procedura centralizată (pentru 
care EMEA are responsabilitatea evaluării, 
datele detaliate, inclusiv informațiile despre 
perioada de aștepare) sunt disponibile pe 
site-ul EMEA.  

Agenția în prezent nu are informații 
despre perioadele de așteptare stabilite 
pentru produsele autorizate în statele 
membre.  

Pentru produsele a.u.v. autorizate via 
procedurile de recunoaștere mutuală sau 
procedura descentralizată, informațiile sunt 
disponibile pe site-ul Heads of Medicines 
Agencies (HMA - VMRI Product Index). 

 

Care este procedura tehnică de 
determinare a perioadei de așteptare la 
produsele a.u.v.? 

CVMP a dezvoltat procedurile de 
stabilire a perioadelor de așteptare pentru 
carne și țesuturi (EMEA/CVMP/036/95) și pentru 
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lapte (EMEA/CVMP/473/98) sau la adresa: 
http://www.emea.europa.eu/htms/vet/vetg
uidelines/safety. Tot de aici se poate obține 
programul computațional de statistică WT1.4 
editat de către Peter Hekman în Germania 
și adoptat de către CVMP în consonanță cu 
Considerations on establishing withdrawal 
periods (1996). 

 

Care este procedura uzuală pentru 
stabilirea MRL pentru substanțele 
medicamentoase noi? 

 

Se va trimite o solicitare către EMEA 
respectând procedura descrisă în 
Reglementarea 2377/90, așa numita: 
Standard Operating Procedure (SOP).  

 
1.7. Recomandări și concluzii 

 
1. Apelarea pentru date esențiale la 

sursele autorizate amintite. 
 

2. Însușirea metodelor analitice agreate 
în U.E. pe grupe de produse a.u.v. 

 

3. Comunitatea încurajează, acolo unde 
încă nu există date certe de laborator pentru 
MRL (în România sistemul de laboratoare 
acreditate, însuşirea noilor tehnici, abia 
acum se pune la punct) asumarea 
perioadelor de aşteptare pentru 
medicamentele şi substanţe obţinute GMP 

din surse autorizate, sau din fişele 
substanţelor editate în O.J.  

Produsele din această categorie, pot fi 
lăsate la comercializare pe teritoriul 
României, răspunderea pentru aceste 
produse fiind asumată deja de către 
producător (prin solicitare şi dosarele de 
solicitare de autorizare întocmite). 

 

Conform EMEA, perioada de aşteptare 
specificată la medicamente nu va fi mai mică 
decât: 

 

- 7 zile pentru ouă 
- 7 zile  pentru lapte 
- 28 zile  pentru carnea de pasăre, 

mamifere, inclusiv grăsime şi alte 
produse 

- 500 zile grad pentru peşte (din eng. 
degree day: unitatea de măsură a duratei 
unui ciclu de viaţă, fază de creştere a unui 
organism, (de ex. dezvoltarea oului) 
calculată ca o medie între timp şi 
temperatură într-un interval specific. 

Acest lucru este întărit și prin Directivele 
2001/82/EC și 2004/28/EC. (conform 
paragrafului din 12, lege) și prin Ordinul 
ANSVSA 69/2005, (cel în care ANSVSA își 
însuşeşte noua legislaţie europeană a 
medicamentului). fabricantul este cel care îşi 
asumă răspunderea în legătură cu dosarul 
de reziduuri. 

Anexa I (în original) 
 
 

1. Information to be provided in an application for the establishment of MRLs for a 
pharmacologically active substance to be used in veterinary medicinal products 

 
An application for the establishment of MRLs should be prepared in accordance with the 

order of presentation given below (equivalent to Annex V of Regulation (EEC) No 2377/90, as 
amended).  

All volumes should be clearly numbered and paginated.  
Continuous pagination of the complete dossier is the best option.  
Particular care should be taken to ensure that there is adequate cross-referencing between 

volumes and between the expert report and the original data.  
Where reference is made to publish information, complete copies of the relevant articles 

should be inserted at the relevant point of the documentation. 
The dossier shall comprise: 
• An application form (bearing the original signature of the applicant) 
• A Safety and a Residue File including expert reports (bearing the original signature of the 

expert(s)). 
• A copy of the completed application form should also be inserted at the beginning of the 

Safety File and the Residue File, as often-different experts will evaluate the two parts of the 
dossier. Where the extension of existing MRLs to other animal species or specific food 
commodities, e.g. milk, eggs, is requested, normally only a dossier consisting of an application 
form and a residue file shall be submitted. In the Expert Report reference should be made to the 
existing ADI and previously established MRLs. 
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Contents of the dossier 
 

A. Safety file 
 
A.0. Expert Report 
 
Presented in accordance with the guidance given in section 2 of this chapter 
 
A.1. Precise identification of the substance concerned by the application 
 
1.1 International non-proprietary name (INN) 
1.2 International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) name  
1.3 Chemical Abstract Service name 
1.4 Classification 

 - Therapeutic 
 - Pharmacological 

1.5 Synonyms and abbreviations 
1.6 Structural formula 
1.7 Molecular formula 
1.8 Molecular weight 
1.9 Degree of impurity 
1.10 Qualitative and quantitative composition of impurities 
1.11 Description of physical properties 

 - Melting point 
 - Boiling point 
 - Vapour pressure 
 - Solubility in water and organic solvents expressed in g/l, with indication of temperature 
 - Density 
 - Refractive index, rotation etc. 

 
A.2. Pharmacology 
 
A summary of the results of the various pharmacological studies, with particular emphasis on 
results which may be relevant to the evaluation of the safety of residues of the substance. 
2.1 Pharmacodynamics 
2.2 Pharmacokinetics 
 
A.3. Toxicological studies 
 
3.1 Single dose toxicity 
3.2 Repeated dose toxicity 
3.3 Tolerance in the target species of animal 
3.4 Reproductive toxicity, including teratogenicity 
3.4.1    Study of the effects on reproduction 
3.4.2    Embryotoxicity/foetotoxicity, including teratogenicity 
3.5 Mutagenicity 
3.6 Carcinogenicity 
 
A.4. Studies of other effects 
 
4.1 Immunotoxicity 
4.2 Neurotoxicity 
4.3 Microbiological properties of residues 

4.3.1 Potential effects on the human gut flora 
4.3.2 Potential effects on the micro-organisms used for industrial food processing 

4.4 Observations in humans 
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A5 Safety evaluation of residues 
 
5.1 Proposal for an acceptable daily intake (ADI) 
5.2 Alternative limits 
5.3 When no limit can be set 
 
B. Residue File 
 
B.0. Expert report 
 
Presented in accordance with the guidance given in section 2. 
 
B.1. Precise identification of the substance concerned by the application 
 
The substance concerned should be identified in accordance with point A. 1. However, where the 
application relates to one or more veterinary medicinal products, the product itself should be 
identified in detail, including: 
 

  - Qualitative and quantitative composition; 
  - Purity; 
  - Identification of the manufacturer’s batch used in the studies; relationship to the final product; 
  - Specific activity and radio-purity of labelled substances; 
  - Position of labelled atoms on the molecule. 
 
B.2. Residue studies 
 
2.1 Pharmacokinetics (absorption, distribution, metabolism, excretion) 
2.2 Depletion of residues 
2.3 Elaboration of MRLs 
 
B.3. Analytical method for the detection of residues 
 
3.1 Description of the method 
3.2 Validation of the method 

 - Specificity 
 - Accuracy 
 - Precision 
 - Limit of detection 
 - Limit of quantification 
 - Practicability and applicability under normal laboratory conditions 
 - Susceptibility to interference 
 - Stability 
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Informații și date care trebuie să figureze într-o cerere de stabilire a limitei maxime de 
reziduuri pentru o substanță farmacologic activă utilizată în medicamentele a.u.v.  

 

(03/vol. 8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 35) 
 

1. Informații administrative 
 1.1. Numele persoanei sau numele firmei și domiciliul sau sediul social ale celui care răspunde de 
punerea în circulație a medicamentelor de uz veterinar. 
 1.2. Denumirea medicamentului sau a medicamentelor de uz veterinar. 
 1.3. Compoziția calitativă și cantitativă a medicamentului de uz veterinar în ce privește  

principiile active, cu denumirea comună internațională recomandată de OMS, dacă această 
denumire există. 

 1.4. Autorizație de fabricare, dacă este cazul. 
 1.5. Autorizație de punere în circulație, dacă este cazul. 

1.6. Rezumatul caracteristicilor medicamentului sau ale medicamentelor de uz veterinar, 
elaborat conform articolului 5a din Directiva 81/851/CEE. 

2. Identitatea substanței 
 2.1. Denumirea comună internațională. 
 2.2. Denumirea dată de Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată (UICPA). 
 2.3. Denumirea din Chemical Abstract Service (CAS). 
 2.4. Clasificare: 
 - terapeutică, 
 - farmacologică. 
 2.5. Sinonime și abrevieri. 
 2.6. Formula structurală. 
 2.7. Formula moleculară. 
 2.8. Masa moleculară. 
 2.9. Gradul de impurități. 
 2.10. Compoziția calitativă și cantitativă în ceea ce privește impuritățile. 
 2.11. Descrierea proprietăților fizice: 
 - punctul de fuziune, 
 - punctul de fierbere, 
 - presiunea vaporilor, 
 - solubilitatea în apă și în solvenți organici exprimați în g/l, cu indicarea temperaturii, 
 - densitatea, 
 - spectrul de refracție, rotație etc. 
3. Studii toxicologice 
 3.1. Studii toxicologice pe termen scurt. 
 3.2. Studii toxicologice pe termen lung. 
 3.3. Studii asupra procesului de reproducție. 
 3.4. Studii asupra efectelor teratogene. 
 3.5. Studii asupra efectelor mutagene. 
 3.6. Studii asupra efectelor cancerigene. 
 3.7. Studii asupra efectelor imunologice. 
 3.8. Studii asupra efectelor microbiologice. 
 3.9. Efecte asupra omului. 
 3.10. Alte efecte biologice. 
4. Studii asupra metabolismului și reziduurilor 
 4.1. Absorbția, distribuția, excreția și biotransformările. 
 4.2. Determinarea reziduurilor, inclusiv metodele de analiză a reziduurilor. 
 4.3. Toleranțe maxime existente pentru reziduuri. 
5. Concluzii 
 5.1. Doza fără efecte toxicologice. 
 5.2. Estimarea provizorie a unei doze zilnice acceptabile pentru om. 
 5.3. Estimarea dozelor maxime de reziduuri în produsele alimentare, cu specificarea  
 reziduului respectiv. 
 5.4. Metode de analiză de rutină care pot fi utilizate, pe care autoritățile competente le  
 pot utiliza pentru depistarea reziduurilor. 
 5.5. Alte informații: cerute, dorite. 
6.  Certificări 
7.  Raport de expertiză 
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towards Harmonisation of Withdrawal Periods for Meat 
(adopted April 1996). 

12. EMEA/CVMP/153a/97 – Note for Guidance on the 
Establishment of Maximum Residue Limits for Minor 
Animal Species (adopted 12 November 1997). 

13. EMEA/CVMP/153b/97 – Note for Guidance on the 
Establishment of Maximum Residue Limits for 
Salmonidae and other Fin Fish (adopted 15 January 
1998). 

14. EMEA/CVMP/473/98 – Note for Guidance for the 
Determination of Withdrawal Periods for Milk (Adopted 
by CVMP 8 March 2000). 

15. EMEA/CVMP/276/99 – Note for Guidance for the 
Assessment of the Effect of Antimicrobial Substances on 
Dairy Starter Cultures (Adopted by CVMP 8 March 
2000). 

16. EMEA/CVMP/187/00 – Note for Guidance on the Risk 
Analysis Approach for Residues of Veterinary Medicinal 
Products in food of animal origin (Adopted by CVMP 10 
January 2001). 

17. EMEA/CVMP/231/00 Rev. 1 – Updated Application 
Software relating to Note for Guidance for the 
Determination of Withdrawal Periods for Milk. 

18. EMEA/CVMP/234/01 – Revised Guideline on the Safety 
Evaluation of Antimicrobial Substances regarding the 
effects on Human Gut Flora (Adopted by CVMP 9 
January 2002). 

19. EMEA/CVMP/235/01 – Background Paper to the 
Revision of the CVMP Guideline on the Safety 
Evaluation of Antimicrobial Substances regarding the 
effects on Human Gut Flora (Released May 2001). 

20. EMEA/CVMP/069/02 – Approach for Implementation of 
the Note for Guidance on the Risk Analysis Approach for 
Residues of Veterinary Medicinal Products in food of 
animal origin. 

21. EMEA/CVMP/542/03 – Guideline on Injection Site 
Residues (CVMP adopted October 2004). 

22. EMEA/CVMP/563/02 – Updated Application Software 
relating to Note for Guidance on Approach towards 
Harmonisation of Withdrawal Periods for Meat. 

23. EMEA/CVMP/928/02 – Appointment and 
Responsibilities of Rapporteur and Co-rapporteurs for 
procedures regarding Veterinary Medicinal Products. 

24. CVMP/VICH/525/00 VICH Topic GL22 Step 7 – Safety 
studies for veterinary drug residues in human food: 
Reproduction studies (updated June 2004). 

25. CVMP/VICH/526/00 VICH Topic GL23 Step 7 – Safety 
studies for veterinary drug residues in human food: 
Genotoxicity studies (updated June 2004). 

26. CVMP/VICH/645/01 VICH Topic GL28 Step 7 – Safety 
studies for veterinary drug residues in human food: 
Carcinogenicity testing (CVMP adopted November 
2002). 

27. CVMP/VICH/645/01-rev 1 VICH Topic GL28 Step 7 – 
Safety studies for veterinary drug residues in human 
food: Carcinogenicity testing (Released for consultation 
May 2004). 

28. CVMP/VICH/484/02 VICH Topic GL31 Step 7 – Safety 
studies for veterinary drug residues in human food: 
Repeat Dose (90 days) Toxicity Testing (CVMP adopted 
November 02) (updated June 2004). 

29. CVMP/VICH/485/02 VICH Topic GL32 Step 7 – Safety 
studies for veterinary drug residues in human food: 
Developmental Toxicity Testing (CVMP adopted 
November 02) (updated June 2004). 

30. CVMP/VICH/486/02 VICH Topic GL33 Step 7 – Safety 
studies for veterinary drug residues in human food: 
General Approach to Testing (CVMP adopted November 
02) (updated June 2004). 

31. CVMP/VICH/467/03 VICH Topic GL36 Step 7 – Safety 
studies for veterinary drug residues in human food: 
General Approach to establish a microbiological ADI 
(CVMP adopted June 2004). 

32. CVMP/VICH/468/03 VICH Topic GL37 Step 7 – Safety 
studies for veterinary drug residues in human food: 
Repeat-dose (Chronic) Toxicity Testing (CVMP adopted 
June 2004). 

33. EMEA/CVMP/274/96 – Position Paper on Requirements 
for LOQ/MRL Ratio (adopted Jan. 1997) 

34. EMEA/CVMP/029/97 – Position Paper on Selection of 
Target Tissues for the Establishment of MRLs under 
Council Regulation (EEC) No. 2377/90. 

35. EMEA/CVMP/072/97 Revised – Position Paper on the 
Definition of Substances capable of Pharmacological 
Action in the context of Council Directive 2001/82/EC as 
amended with particular reference to Excipients and 
Manufacturing Materials (adopted July 2004) 

36. EMEA/CVMP/151/99 -Final - Position Paper on 
Availability of Veterinary Medicines agreed on 17 March 
1999. 

37. EMEA/CVMP/731/99- Final Updated – Position Paper 
on Availability of Veterinary Medicines agreed on 14 
October 1999. 

38. EMEA/CVMP/411/00-Final Updated – Position Paper 
on Availability of Veterinary Medicines agreed on 21 
June 2000 

39. EMEA/CVMP/391/02 – Position Paper on the 
establishment of MRLs for Milk considering the daily 
intake by children (Released by the CVMP November 
2002) 

40. EMEA/CVMP/457/03 – Position Paper regarding 
Availability of Veterinary Medicinal Products – 
Extrapolation of MRLs (CVMP adopted December 
2003). 

41. EMEA/CVMP/477/03 – Position Paper regarding 
availability of Products for Minor Uses and Minor 
Species (MUMS) (adopted July 2004) 

42. Commission Regulation (EEC) No 675/92 of 18 
March 1992 amending Annexes I and III of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

43. Commission Regulation (EEC) No 3092/92 of 27 
October 1992 amending Annex III to Council Regulation 
(EEC) No 2377/90  

44. Commission Regulation (EEC) No 895/93 of 16 April 
1993 amending Annexes I, II and III of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  



Romeo T. Cristina                                                                                                                          Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

   
Year 2, �o. 2. December 2008 

 

 47 

45. Coucil Regulation (EEC) No 2901/93 of 18 October 
1993 amending Annexes I, II, III and IV to Regulation 
(EEC) No 2377/90  

46. Commission Regulation (EC) No 3425/93 of 14 
December 1993 amending Annexes I and II to Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

47. Commission Regulation (EC) No 3426/93 of 14 
December 1993 amending Annexes III and IV to Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

48. Commission Regulation (EC) No 955/94 of 28 April 
1994 amending Annexes I and II of Council Regulation 
(EEC) No 2377/90  

49. Commission Regulation (EC) No 1430/94 of 22 June 
1994 amending Annexes I, II, III and IV of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

50. Commission Regulation (EC) No 2703/94 of 7 
November 1994 amending Annexes I, II and III to 
Council Regulation (EEC) No 2377/90  

51. Commission Regulation (EC) No 3059/94 of 15 
December 1994 amending Annexes I, II, and III of 
Council Regulation (EEC) No 2377/90  

52. Commission Regulation (EC) No 1102/95 of 16 May 
1995 amending Annexes I, II and III of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

53. Commission Regulation (EC) No 1441/95 of 26 June 
1995 amending Annexes I, II and III of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

54. Commission Regulation (EC) No 1442/95 of 26 June 
1995 amending Annexes I, II, III and IV of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

55. Commission Regulation (EC) No 1798/95 of 25 July 
1995 amending Annex IV to Council Regulation (EEC) 
No 2377/90 laying down a Community procedure for the 
establishment of maximum residue limits of veterinary 
medicinal products in foodstuffs of animal origin  

56. Commission Regulation (EC) No 2796/95 of 4 
December 1995 amending Annex II of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

57. Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 
2796/95 of 4 December 1995 amending Annex II of 
Council Regulation (EEC) No 2377/90  

58. Commission Regulation (EC) No 2804/95 of 5 
December 1995 amending Annex II of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

59. Commission Regulation (EC) No 281/96 of 14 
February 1996 amending Annexes I and III to Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

60. Commission Regulation (EC) No 282/96 of 14 
February 1996 amending Annexes I, II and III to Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

61. Commission Regulation (EC) No 1140/96 of 25 June 
1996 amending Annex III to Council Regulation (EEC) 
No 2377/90  

62. Commission Regulation (EC) No 1147/96 of 25 June 
1996 amending Annexes II and III to Council Regulation 
(EEC) No 2377/90  

63. Commission Regulation (EC) No 1311/96 of 8 July 
1996 amending Annexes I, II, III and IV of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

64. Commission Regulation (EC) No 1312/96 of 8 July 
1996 amending Annex III of Council Regulation (EEC) 
No 2377/90  

65. Commission Regulation (EC) No 1433/96 of 23 July 
1996 amending Annexes II and III to Council Regulation 
(EEC) No 2377/90  

66. Commission Regulation (EC) No 1742/96 of 6 
September 1996 amending Annexes I, II and III of 
Council Regulation (EEC) No 2377/90  

67. Commission Regulation (EC) No 1798/96 of 17 
September 1996 amending Annex III to Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

68. Commission Regulation (EC) No 2010/96 of 21 
October 1996 amending Annex II to Council Regulation 
(EEC) No 2377/90  

69. Commission Regulation (EC) No 2017/96 of 22 
October 1996 amending Annex III of Council Regulation 
(EEC) No 2377/90 

70. Commission Regulation (EC) No 2034/96 of 24 
October 1996 amending Annexes I, II and III of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

71. Commission Regulation (EC) No 17/97 of 8 January 
1997 amending Annexes I, II, III and IV of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

72. Commission Regulation (EC) No 211/97 of 4 
February 1997 amending Annex II of Council Regulation 
(EEC) No 2377/90  

73. Commission Regulation (EC) No 270/97 of 14 
February 1997 amending Annex I, II, III and IV of 
Council Regulation (EEC) No 2377/90  

74. Council Regulation (EC) No 434/97 of 3 March 1997 
amending Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a 
Community procedure for the establishment of maximum 
residue limits of veterinary medicinal products in 
foodstuffs of animal origin  

75. Commission Regulation (EC) No 716/97 of 23 April 
1997 amending Annexes II and III to Council Regulation 
(EEC) No 2377/90  

76. Commission Regulation (EC) No 748/97 of 25 April 
1997 amending Annex I and II of Council Regulation 
(EEC) No 2377/90  

77. Commission Regulation (EC) No 749/97 of 25 April 
1997 amending Annexes I, II and III of Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

78. Commission Regulation (EC) No 1836/97 of 24 
September 1997 amending Annexes I and III to Council 
Regulation (EEC) No 2377/90  

79. Commission Regulation (EC) No 1837/97 of 24 
September 1997 amending Annexes I, II and III to 
Council Regulation (EEC) No 2377/90  

 
c. Web pages 
80. VetGate – http://vetgate.ac.uk/  
81. Consultant 

http://www.vet.cornell.edu/consultant/consult.asp  
82. Center for Veterinary Medicine –

http://www.fda.gov/cvm/  
83. NetVet Veterinary Resources - 

http://netvet.wustl.edu/vet. 
84. The Merck Veterinary Manual - 

http://www.merckvetmanual.com/ 
85. Martindale's Health Science Guide: Veterinary Center - 

http://www.martindalecenter.com/Vet.  
86. FARAD - Food Animal Residue Avoidance Databank - 

http://www.farad.org/ 
87. Animal Science - 

http://www.animalscience.com/content/html/index.  
88. VetScape Veterinary Internet Network - 

http://www.vetscape.co.uk/  
89. VetProf and VetPlus - http://www.vetprof.com/  
90. The Veterinary Residues Committee Annual Report on 

Surveillance for Veterinary Residues. http://www.vet-
residues-committee.gov.uk 

91. Animal Medicines Record Book (available from NOAH). 
http://www.noah.co.uk/ 
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AVISALMVAC: STUDII DE EVALUARE A STABILITĂŢII PI A TOXICITĂŢII 
 

AVISALMVAC: EVALUATION STUDIES OF STABILITY AND TOXICITY 
 

Daniela Botus, Virgilia Popa, E. Bucur, E. Caplan, M. Pirvulescu, C. Belteghi, F. Pastrama 
SN Institutul Pasteur SA 

 
Cuvinte cheie: Salmonella, pasari, vaccin, ELISA, MTT, histologie 
Key words: Salmonella, poultry, vaccine, ELISA, MTT, histology 

 
Rezumat 

 
În laboratoarele SN Institutul Pasteur a fost dezvoltat vaccinul AVISALMVAC contra salmonelozelor aviare, un 
produs biologic ce conţine bacterina S. enteritidis şi S. typhimurium, cu adjuvant uleios. Lucrarea de faţă prezintă 
rezultatele studiilor privind evaluarea stabilităţii şi toxicităţii acestui vaccin păstrat în condiţiile recomandate de 
producător (2-80C), la sfarsitul perioadei de valabilitate. Stabilitatea vaccinului Avisalmvac a fost evaluată prin 
analiza serologică şi histopatologică a probelor provenite de la păsări SPF vaccinate cu produsul aflat la sfarsitul 
perioadei de valabilitate. Studiul toxicităţii vaccinului Avisalmvac s-a realizat prin inocularea produsului ca atare 
sau a componentelor acestuia pe monostrat celular Vero, la momentul pasarii celulelor sau dupa constituirea 
monostratului celular, iar evaluarea efectelor a fost inregistrata microscopic sau prin testul MTT, aplicat la 6 zile 
post-inoculare. Valorile titrurilor serologice înregistrate la 2 si 3 saptamani post vaccinare demonstrează 
capacitatea vaccinului Avisalmvac (utilizat la un an de la fabricare) de a induce sinteza anticorpilor specifici şi 
deci, în acest mod, este dovedită stabilitatea preparatului. Examenele histopatologice realizate pe probe 
prelevate de la locul de vaccinare (muşchi scheletic şi piele) şi splină la 18 zile post vaccinare, nu au relevat 
niciun aspect lezional asociat vaccinarii cu acest produs. In testele de citotoxicitate prin punerea in contact a 
vaccinului / componentelor vaccinale cu monostratul celular Vero deja constituit, la examenul microscopic (figura 
10) nu au fost inregistrate efecte citopatice vizibile, la niciuna dintre dilutii sau componente vaccinale. Testul de  
evaluare a metabolismului celular cu MTT practicat la 6 zile de la inocularea produsului / componentelor vaccinale 
pe monostratul celular Vero deja constituit a evidentiat capacitatea vaccinului si a adjuvantului uleios de a stimula 
metabolismul celular, si un oarecare grad de toxicitate / inhibitie a metabolismului dehidrogenazic asociat unuia 
dintre emulgatori, dar la dilutii mai mari decat cele folosite in formula vaccinala. 

 
Abstract 

 
In Pasteur Institute laboratories there was developed AVISALMVAC, a vaccine against avian Salmonella, a 
biological product that contains S. enteritidis and S. typhimurium bacterin, with oil adjuvant. This paper presents 
the results of the studies regarding the stability and toxicity evaluation of this vaccine stored under conditions 
recommended by the manufacturer (2-80C) at the end of the period of validity. The vaccine stability was assessed 
by serological and histopathological analysis of samples from SPF chickens vaccinated with the product at the 
end of the period of validity. The study of Avisalmvac toxicity was carried out by inoculation of the product or its 
components on Vero cell monolayer, and the effects were microscopically recorded or by MTT test, applied at 6 
days post-inoculation. Antibody titers recorded at 2 and 3 weeks post vaccination demonstrated the vaccine ability 
(used after an year since manufacture) to induce synthesis of specific antibodies and therefore, the product 
stability was proven. Histopathological examinations carried out on samples taken at 18 days post vaccination 
from the vaccination site (skeletal muscle and skin) and spleen, did not show any lesions associated to 
vaccination with Avisalmvac. The cytotoxicity analysis made by inoculating the vaccine or its components on Vero 
cell monolayer and the microscopic examination did not record visible cytopathic effects for any vaccine dilutions 
or vaccine components. The cell metabolism evaluation by MTT assay made at 6 days after vaccine / vaccine 
components inoculation on Vero monolayer, shown the ability of the vaccine and oil adjuvant to stimulate cell 
metabolism, and a certain degree of toxicity / inhibition of dehydrogenase metabolism associated to one of 
emulsifier but at dilutions higher than those used in the vaccine formula. 
 

Printre infecţiile bacteriene întâlnite la 
păsări, salmonelozele (paratifozele 
asociate cel mai frecvent cu Salmonella 
enteritidis şi S. typhimurium şi tifo - 
puloroza, asociată serovarului S. 
gallinarum - pullorum) reprezintă una din 
cauzele principale ale morbidităţii şi 
mortalităţii, fiind responsabile de pierderi 
economice semnificative (de la 20% până 
la 100%), în regiunile unde industria 
avicolă este o producţie economică 
majoră şi ocupă un loc important pe piaţa 

alimentară. Infecţiile salmonelice sunt înscrise 
în lista unică de boli al căror control este 
reglementat de Oficiul Internaţional de 
Epizootii şi fac obiectul unor directive si 
programe europene specifice, care impun 
monitorizarea fermelor de creştere a păsărilor 
incluse în lanţul alimentar, aşa cum este 
prevăzut şi în Programul strategic al acţiunilor 
sanitare veterinare din România.  

Paratifozele reprezintă de asemenea o 
gravă problemă de sănătate publică, 
deoarece ocupă primul loc între toxiinfecţiile 
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de origine alimentară înregistrate la om, 
dintre care mai mult de o treime s-au 
datorat consumului de carne de pasăre 
sau ouă contaminate cu tulpini de 
Salmonella. 

Una dintre “armele” tradiţionale contra 
bolilor infecţioase majore este 
reprezentată de vaccinuri. În acest sens, 
în laboratoarele Institutului Pasteur a fost 
dezvoltată o metodologie vaccinală 
destinată controlului infecţiilor 
salmonelice la păsări [8]. 

Vaccinul, denumit Avisalmvac, este 
un vaccin inactivat adjuvantat cu ulei 
mineral (Drakeol 5LT) ce conţine bacterină de 
S. enteritidis(Tulpina 13a) şi S. typhimurium 
(Tulpina 504)(min. 109 UFC/ doză) obţinută în 
condiţii favorabile expresiei receptorilor 
chelatorilor de fier, acest vaccin fiind 
recomandat în profilaxia specifică 
salmonelozelor aviare asociate tulpinilor 
de S. enteritidis şi S. typhimurium [2,6,7]. 

Lucrarea de faţă prezintă rezultatele 
studiilor privind evaluarea stabilităţii şi 
toxicităţii acestui vaccin păstrat în 
condiţiile recomandate de producător (2-
8°C), la sfârşitul perioadei de valabilitate.  
 

MATERIAL PI METODĂ 
 

Studiul toxicităţii vaccinului 
Avisalmvac s-a realizat prin inocularea 
produsului ca atare sau a componentelor 
acestuia pe monostrat celular Vero, la 
momentul pasarii celulelor sau dupa 
constituirea monostratului celular, iar 
evaluarea efectelor a fost inregistrata 
microscopic sau prin testul MTT, aplicat 
la 6 zile post-inoculare (figura 8). 

 

 
 

Fig. 8. Tesarea de citotoxicitate la Alvisalmvac 
 

Vaccin integral sau componente vaccinale (pe placa de 96 
de godeuri si substrat celular Vero). 

Stabilitatea vaccinului Avisalmvac a fost 
evaluată prin analiza serologică şi 
histopatologică a probelor provenite de la 
păsări SPF vaccinate cu produsul aflat la 
sfarsitul perioadei de valabilitate. 

 

Examenele serologice 
 

Experimentul s-a realizat pe un lot de 20 
de păsări SPF în vârstă de 2 luni, ce au fost 
vaccinate intramuscular cu vaccin 
Avisalmvac, 0,5 ml/pasăre.  

Pentru compararea rezultatelor, s-a 
constituit şi un lot martor de 10 păsări 
nevaccinate. Au fost prelevate probe de ser 
de la ambele loturi înainte de vaccinare 
(moment 0), şi la 2 şi 3 săptămâni post-
vaccinare. La 3 săptămâni de la vaccinare, s-
a realizat infecţia de control: 10 din păsările 
vaccinate au fost inoculate cu S. enteritidis, 
tulpina 13a, iar celelalte 10 păsări au fost 
inoculate cu S. typhimurium, tulpina 504. 

În paralel, au fost constituite două loturi 
martor a câte 5 păsări nevaccinate, ce au fost 
inoculate în mod similar cu S. enteritidis, 
tulpina 13a, respectiv S. typhimurium, tulpina 
504.  

Au fost prelevate probe de ser de la cele 4 
loturi la 7 zile post - infecţie de control. 

Au fost realizate examene serologice ce 
au vizat detecţia anticorpilor anti S. enteritidis 
şi S. typhimurium, utilizându-se truse 
comerciale ELISA varianta indirectă(ELI-Salmonella 

E şi ELI-Salmonella T, SN Institutul Pasteur) [9]. 
Nivelul anticorpilor specifici s-a estimat în 

raport cu serurile de referinţă livrate în fiecare 
trusă. 

Interpretarea rezultatelor s-a realizat cu 
ajutorul software-ului UNIVET care a permis 
calcularea procentului de pozitivitate (S/P), a 
unităţilor ELISA (UE) şi a titrului pentru fiecare 
probă în parte, precum şi calcularea titrului 
mediu/efectiv. Conform instrucţiunilor de 
utilizare a truselor, valoarea de pozitivare a 
titrului a fost 400, un titru mai mic de 400 
indicând un rezultat negativ. 
 

Examenele histopatologice 
 

S-au efectuat examene microscopice ale 
muşchiului scheletic, pielii şi splinei de la păsări 
vaccinate cu vaccin uleios Avisalmvac şi 
sacrificate la 18 zile post-vaccinare.  

S-au prelevat fragmente de muşchi 
scheletic (muşchiul pectoral, muşchiul gambei 
şi muşchiul cervical dorsal) şi piele de la locul 
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de inoculare şi splină, examinându-se 50 
de preparate histologice.  

Fixarea preparatelor s-a făcut în 
formaldehidă neutră 10%, incluzia în 
parafină, secţionarea la 5µm, iar colorarea 
secţiunilor prin metoda tricromică Masson 
(HEA). 
 

Examenele de citotoxicitate 
 

Au fost efectuate trei tipuri de teste de 
citotoxicitate, realizate pe placi cu 96 de 
godeuri (unul in momentul pasarii celulelor 
Vero si doua prin inoculare pe monostratul 
celular de 24 de ore, iar la unul dintre 
acestea din urma a fost aplicat testul 
colorimetric MTT). In testul realizat la 
momentul pasarii celulelor (11700 celule / 
50µl / godeu), vaccinul a fost pus in 
contact in dilutiile 3/4, 1/2, 1/4 si 1/8; 
adjuvantul uleios (Drakeol), in amestec 
conform proportiilor din vaccin cu 
celelalte componente cu rol adjuvant 
(Tween 20 - 5% si Span 80–3%), a fost 
pus in contact in dilutiile 1/1, 1/2, 1/4 si 
1/8. In testul realizat pe monostratul 
celular constituit (la 24 de ore de la 
pasăre), vaccinul si amestecul adjuvant 
au fost puse in cantitate de 150 µl / 
godeu din dilutiile mentionate mai sus, in 
locul mediului pentru culturi celulare.  

Testul MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-
yl)-2,5-diphenyltetrazolum bromide). 
Descris prima data in 1983 de către 
Mosamann este un test care analizează 
metabolismul celular și care se bazeaza 
pe capacitatea dehidrogenazelor 
mitocondriale din celulele viabile de a cliva 
inelele de tetrazolum din MTT (galben) si 
de a forma cristale de formazan (albastru 
inchis) care sunt impermeabile pentru 
membrana celulară si astfel se vor 
acumula in interiorul celulelor sanatoase. 

Solubilizarea celulelor prin aditia unui 
detergent determina eliberarea cristalelor 
care apoi sunt la randul lor solubilizate 
intr-o solutie colorata. Culoarea poate fi 
apoi cuantificata prin utilizarea unui test 
colorimetric, iar rezultatele pot fi citite 
spectrofotometric la un cititor ELISA [3,5]. 

Testul de citotoxicitate bazat pe 
aprecierea activitatii dehidrogenazelor prin 
test colorimetric (avand ca substrat MTT, 
sarea de tetrazolium) s-a realizat pe plăci 
cu 96 de godeuri cu monostrat celular 

Vero care s-au inoculat cu cate 200µl /godeu 
din amestecuri in proportii egale de mediu 
MEM și prediluții din produsele de testat, în 
așa fel ca diluțiile finale de vaccin sau 
componente vaccinale să fie de 1/10, 1/100, 
1/1000 și respectiv 1/2000 [1,4]. 

Eventualele efecte citopatice au fost 
urmărite la microscopul ranversat iar cele 
metabolice au fost apreciate la 6 zile prin testul 
MTT: s-au indepartat 100 µl de supernantant, 
s-au adaugat 10 µl solutie MTT (5mg/ml PBS), 
apoi placile au fost incubate 1h la 37oC, in 
atmosfera cu 5% CO2; reactia a fost stopata cu 
100 µl din amestecul de  izopropanol/acid 
clorhidric (14:1), cu agitare timp de 30' la 
RToC. 

Citirea valorilor de absorbanta a fost 
realizată la lungimea de unde de 540 nm.  

Rezultatele obtinute au fost interpretate 
prin diferenta de absorbanta intre probele 
testate si martorul celular, prin aplicarea 
formulei: 

                    
 

sau a formulei (Zhu 2005), 

 
 

 
 

iar analiza statistica a fost efectuata prin testul 
Anova (MS Excel). 
 

REZULTATE PI DISCUŢII 
 

În laboratoarele SN Institutul Pasteur a fost 
dezvoltat vaccinul AVISALMVAC contra 
salmonelozelor aviare, un produs biologic ce 
conţine bacterina S. enteritidis şi S. 
typhimurium, cu adjuvant uleios.  

În vederea evaluării stabilităţii şi toxicităţii 
acestui vaccin, au fost realizate experimente pe 
păsări SPF ce au fost inoculate cu o şarjă de 
vaccin aflată la sfârşitul perioadei de valabilitate, 
stocată în condiţiile indicate de producător (2-
8°C). 

 

Evaluarea stabilităţii 
 

Analiza serologică 
Au fost analizate probe de ser recoltate de 

la păsări SPF ce au fost vaccinate cu 
Avisalmvac, în paralel cu un lot martor de 
păsări nevaccinate, în vederea detectării 
anticorpilor specifici S. enteritidis şi S. 
typhimurium. Au fost determinate titrul de 
anticorpi pentru fiecare probă testată şi titrul 

 

% C = (1 – S/P) x100
 

 % C = (1 - [(OD efector + tinta) - OD efector] / 
OD tinta)] x 100 
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mediu / lot. Distribuţia în dinamică a 
titrurilor medii ale anticorpilor specifici S. 
enteritidis şi S. typhimurium este redată în 
figura 1.  

Analizând figura 1, se poate observa 
că înainte de vaccinare, pentru ambele 
loturi de păsări testate nu s-au detectat 
anticorpi anti S. enteritidis şi S. 
typhimurium, probele fiind deci negative.  

Păsările din lotul martor au rămăs 
negative pe toată perioada testărilor.  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

ziua 0 2 sapt 3 sapt timp pv

Ti
tr
u
 m

ed
iu
 a
nt
ic
or
pi M

SE

ST

 
 

Fig. 1. Dinamica răspunsului imun umoral 
pentru S. enteritidis şi S. typhimurium 

 

ELISA (ELISalmonella E şi ELISalmonella T). M – titru anticorpi pentru 
lotul martor păsări nevaccinate; SE – titru anticorpi anti S. 
enteritidis şi ST – titru anticorpi anti S. typhimurium pentru 
lotul de păsări vaccinat cu Avisalmvac 

 
În schimb, pentru lotul de păsări 

vaccinate cu vaccin Avisalmvac, atât la 2 
cât şi la 3 săptămâni post-vaccinare, s-au 
detectat nivele semnificative de anticorpi 
specifici S. enteritidis şi S. typhimurium, un 
titru mai ridicat înregistrându-se pentru S. 
enteritidis. Valorile titrurilor înregistrate 
demonstrează capacitatea vaccinului 
Avisalmvac (utilizat la un an de la 
fabricare) de a induce sinteza anticorpilor 
specifici şi deci, în acest mod, este 
dovedită stabilitatea preparatului.  

În urma infecţiei de control realizată la 
3 săptămâni post–vaccinare, au fost 
analizate seruri provenind de la 2 loturi de 
păsări vaccinate cu Avisalmvac şi 
inoculate cu S. enteritidis tulpina 13a şi 
respectiv S. typhimurium tulpina 504, în 
paralel cu 2 loturi de păsări nevaccinate, 
dar  
care au fost inoculate cu tulpinile de 
control.  

Toate loturile au fost testate atât 
pentru detecţia anticorpilor anti S. 
enteritidis cât şi a celor anti S. 
typhimurium (figura 2). 
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Fig. 2. Rezultatele examenelor serologice  
Realizate la 7 zile post - infecţie de control 

 

După cum se remarcă în figura de mai sus, 
pentru loturile martor de păsări nevaccinate 
care au primit doar infecţia de control s-au 
înregistrat nivele scăzute de anticorpi, plasate 
totuşi în zona de pozitivare. Păsările vaccinate 
şi inoculate cu tulpinile de control au prezentat 
titruri de anticorpi similare cu cele înregistrate 
la 2 şi 3 săptămâni post-vaccinare.  

 

Analiza histopatologică 
Au fost sacrificate păsări la 18 zile post-

vaccinare şi s-au realizat examene 
histopatologice pe probe prelevate de la locul 
de vaccinare (muşchi scheletic și piele) şi 
splină. 

Muşchiul a relevat la toate cazurile 
examinate un aspect normal manifestat prin 
intensă bazofilie a miofibrilelor, cu prezenţa 
striaţiunilor transversale şi longitudinale 
(figurile 3, 4 şi 5). De asemenea, pielea nu a 
prezentat modificări microscopice. 
 

 
 

Fig. 3. Muschi pectoral ( zona de inoculare) 
Miofibrile de aspect normal evidentiind prezenta striatiunilor. 
Coloratia tricromica (HEA)×450. Microscop Axiostar Plus, Zeiss. Foto Canon Power 

Shot G3. 

 

În muşchi, la păsările inoculate cu vaccin 
uleios Avisalmvac, nu s-au constatat după 18 
zile de la vacinare leziuni la locul de inoculare 
(muşchii pectorali, muşchii gambei, muşchii 
cervicali dorsali şi piele) comparativ cu cazurile 
de la lotul martor.  

 



Daniela Botuș et al.                                                                                                                        Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

   
Year 2, �o. 2. December 2008 

 

 53 

 
 

Fig. 4. Muschi gamba (zona de inoculare) 
Miofibrile bazofile cu prezenta striatiunilor care relevă 
aspectul normal. Coloratia tricromica (HEA) × 450.Microscop 

Axiostar Plus Zeiss. Foto Canon Power Shot G3. 

 

 
 

Fig. 5. Muschi cervical dorsal ( zona de 
inoculare)  

Miofibrile de aspect normal. Coloratia tricromica (HEA) × 
450. Microscop Axiostar Plus Zeiss. Foto Canon Power Shot G3. 

 

La o pasăre vaccinată splina a relevat 
aspecte lezionale caracterizate prin: 
splenită granulomatoasă ca o consecinţă 
posibilă a unei infecţii colibacilare 
(coligranulomatoză).  

Aspectele lezionale întâlnite in splină 
nu au fost influenţate de vaccinarea 
antisalmonelică.  
 

 
 

Fig. 6. Imagine splină.  
Granulom infectios prezentand celule epitelioide cu 
cazeificare centrala si hiperplazie cu limfoblaste.  
Coloratie tricromica (HEA) × 450Microscop Axiostar Plus Zeiss. Foto  Canon 

Shot Power G3. 

 
 

 

Fig. 7. Imagine splina. 
Inflamatie granulomatoasa cu cazeificare centrala si intensa 
proliferare cu celule epitelioide; hiperemie si intensa reactie cu 
limfoblaste. Coloratie tricromica (HEA) × 450.Microscop Axiostar Plus Zeiss. 

Foto Canon Power Shot G3. 

În splină la un singur caz s-a constatat o 
intensă hiperplazie cu limfoblaste şi 
numeroase focare necrotice cu proliferarea de 
celule epitelioido gigante (figurile 6 şi 7). 
 

Evaluarea toxicităţii 
In testele de evaluare a citotoxicitatii prin 

punerea in contact a vaccinului/componentelor 
vaccinale cu suspensia celulara Vero la 
examenul microscopic (figura 9), s-au 
constatat intarzieri in dezvoltarea 
monostratului: la 24 de ore post-contact fiind 
inregistrata prezenta de celule mari rotunde 
refringente inconjurate de picaturi mici de ulei, 
iar la dilutia 1/8 de Drakeol aparitia de celule 
moarte; apoi insa monostratul s-a dezvoltat 
normal si nu au mai fost inregistrate alte efecte 
citopatice. 

 

 
 

Fig. 9. Avisalmvac 
Test de citotoxicitate pe substrat celular Vero: aspect 
microscopic la doua ore dupa contactul dintre produs Foto Canon 

Power Shot G3.si suspensia celulara. 
 

In testele de citotoxicitate prin punerea in 
contact a vaccinului / componentelor vaccinale 
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cu monostratul celular Vero deja constituit, 
la examenul microscopic (figura 10) nu au 
fost inregistrate efecte citopatice vizibile, la 
nici una dintre dilutii sau componente 
vaccinale. 

 

 
 

Fig. 10. Avisalmvac 
Test de citotoxicitate pe monostrat celular Vero: aspect 
microscopic la doua ore dupa inocularea produsului. Foto 

Canon Power Shot G3. 
 

In testul de evaluare a metabolismului 
celular cu MTT (figura 11), practicat la 6 
zile de la inocularea produsului / 
componentelor vaccinale pe monostratul 
celular Vero deja constituit, s-au obtinut 
rezultatele ilustrate in figurile 12 - 14.  

 

 
 

Fig. 11. Avisalmvac 
Test de citotoxicitate pe monostrat celular Vero: evaluarea 
activitatii dehidrogenazelor celulare prin testul MTT la 6 
zile de la inoculare.Foto Canon Power Shot G3. 

 

S-a constatat ca vaccinul integral in 
primele dilutii, ca si prima dilutie de 
adjuvant uleios, au indus o crestere a 
activitatii dehidrogenazice.  

In schimb, dintre celelalte componente 
vaccinale, tween-ul a fost cel care a indus 
la primele dilutii efecte inhibitorii asupra 
activitatii dehidrogenazelor.  

In analiza statistica a rezultatelor obtinute, 
efectuata prin Anova / testul t, la comparatia 
dintre vaccin si adjuvant, valoarea P a fost 
0.0019, înalt semnificativa; la comparatia dintre 
vaccin si martorul celular, valoarea P a fost 
0,0113, semnificativa; la comparatia dintre 
Tween si martorul celular, valoarea P a fost 
0,4379, fara semnificatie statistica. 
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Fig. 12. Avisalmvac 
Test de citotoxicitate pe monostrat celular Vero. Evaluarea 
activitatii dehidrogenazelor celulare prin testul MTT la 6 zile de la 
inoculare. Rezultate exprimate prin diferenta de absorbanta 
dintre probele testate si  martorul celular. 
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Fig. 13. Avisalmvac 
Test de citotoxicitate pe monostrat celular Vero: evaluarea 
activitatii dehidrogenazelor celulare prin testul MTT la 6 zile de la 
inoculare.  
Rezultate exprimate conform formulei: % C = 1 – S / P x 100 
 

% Citotoxicitate.
Avisalmvac, Drakeol, Tween 80, Span 80 pe Vero; test MTT
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Fig. 14. Avisalmvac 
 

Test de citotoxicitate pe monostrat celular Vero. Evaluarea 
activitatii dehidrogenazelor celulare prin testul MTT la 6 zile de la 
inoculare. Rezultate exprimate conform formulei lui Zhu 2005. 
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CONCLUZII 
 

1. Produsul vaccinal Avisalmvac aflat la 
sfarsitul perioadei de valabilitate si-a 
pastrat caracteristicile imunogene  
2. Examenele histopatologice nu au 
relevat niciun aspect lezional asociat 
vaccinarii cu acest produs 
3. Testele de citotoxicitate au evidentiat 
capacitatea vaccinului si a adjuvantului 
uleios de a stimula metabolismul celular, si 
un oarecare grad de toxicitate / inhibitie a 
metabolismului dehidrogenazic asociat 
unuia dintre emulgatori, dar la dilutii mai 
mari decat cele folosite in formula 
vaccinala.  
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Rezumat 
 

Enterococii sunt comensali ai tubului gastro-intestinal şi ai tractului genital femel la om şi unele mamifere şi păsări, şi 
una din cauzele semnificative ale infecţiilor nosocomiale, în special la pacienţii imuno-compromişi (6). Amprentarea 
genetică (DNA fingerprinting) este un instrument de identificare, trasare şi prevenire a diseminării agenţilor infecţioşi. 
Motivele repetitive cu secvenţă scurtă (SSR) sunt cunoscute ca suferind variaţii frecvente ale numărului de unităţi 
repetitive. MLVA (multiple locus variable number tandem repeats analysis), este o variantă de amprentare genetică, în 
studiile epidemiologice privind Enterococcus faecium patogen. Studiul nostru a inclus tulpini de Enterococcus faecium 
de colecţie sau izolate din cazuri clinice şi din mediu (2003–2008). Toate tulpinile de Enterococcus faecium analizate au 
fost sensibile la vancomicină cu excepţia BM4147, şi rezistente la oxacilină. Tulpinile izolate din probe recoltate de la 
păsări au prezentat un profil de rezistenţă mai restrâns decât cele de la om. Prin amplificările PCR au fost analizate 33 
de tulpini de Enterococus faecium. Au fost obţinute 27 MT (profile VNTR): 6 in cazul tulpinilor izolate de la păsări, 15 in 
cazul tulpinilor izolate de la om, 4 in cazul tulpinilor de colecţie şi 2 in cazul tulpinilor izolate din probe de apă. Nu s-au 
înregistrat profile identice între tulpinile izolate de la om şi cele izolate de la animale. În cazul tulpinilor izolate din cazuri 
clinice, dar şi în cadrul celor izolate de la găini, s-au înregistrat genotipuri circulante, care pot fi considerate epidemice. 
Tulpinile utilizate ca probiotice s-au dovedit diferite de cele circulante la păsări. La înscrierea on-line a profilelor MLVA 
codificate, toate s-au dovedit diferite faţă de cele existente în baza de date UMC Utrecht. Rezultatele obţinute în cadrul 
acestui studiu susţin utilitatea pe care analiza polimorfismului VNTR, considerat ca marker genetic, o are în investigaţiile 
epidemiologice. 

 

Abstract  
 

Enterococci are commensally bacteria of the gastrointestinal and female genital tract in humans and some mammals 
and birds, and one of the significant causes of hospital-acquired infections, especially in immuno-compromised patients. 
Genetic fingerprinting (DNA fingerprinting) is a tool for identifying, marking and prevention of infectious agents 
dissemination. SSR (short sequence repeat) are known to suffer frequent variations in the number of repetitive units. 
MLVA (multiple locus variable number tandem repeats analysis) is a variant of genetic fingerprinting, in epidemiological 
studies on the pathogenetic Enterococcus faecium. Our study included laboratory Enterococcus faecium strains or 
isolated from clinical cases or from the environment (2003-2008). All analyzed strains of Enterococcus faecium were 
sensitive to vancomycin, except BM4147, and resistant to oxacilin. Strains isolated from the birds’ samples have shown 
a smaller resistance profile than those of human origin. 33 Enterococus faecium strains were analyzed by PCR 
amplification. 27 MT (VNTR profiles) were obtained: six in the case of the strains isolated from birds, 15 in the case of 
the strains isolated form humans, 4 in the case of the collection strains and 2 in the case of the strains isolated from 
water samples. Among the strains isolated from humans and those isolated from animals, identical profiles were not 
recorded. Within the strains isolated from clinical cases, and those isolated from birds, circulating genotypes were noted, 
which can be considered as epidemical. The strains used as probiotics proved to be different from those circulating in 
birds. All MLVA profiles codes compared with those published on line in the UMC Utrecht database proved to be 
different. Results obtained in this study support the usefulness of the polymorphic VNTR analysis, as genetic marker, in 
epidemiological investigations.  
 

Enterococii sunt comensali ai tubului 
gastro-intestinal şi ai tractului genital femel la 
om şi unele mamifere şi păsări, dar în 
acelaşi timp reprezintă al treilea patogen cel 
mai frecvent izolat din infecţiile septicemice 
şi una din cauzele semnificative ale infecţiilor 
nosocomiale, în special la pacienţi imuno-
compromişi. Problema infecţiei nosocomiale 
enterococice este dată în primul rând de 
rezistenţa multiplă la antibiotice.  

Vancomicina reprezintă de multe ori 
ultimul agent terapeutic disponibil în cazul 
enterococilor multiplu rezistenţi, iar creşterea 
rapidă a rezistenţei la vancomicină indică 
faptul că infecţiile enterococice vor 
reprezenta o provocare terapeutică din ce în 
ce mai mare. Pacienţii cu bacteriemie 
enterococală prezintă risc dublu de a muri, în 
condiţiile infecţiei cu un izolat bacterian 
rezistent la vancomicină. Există numeroase 
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date de referitoare la multipla rezistenţă la 
antibiotice a E. faecalis şi E. faecium. 
Rezistenţa la ampicilină şi vancomicină este 
relativ restrânsă în cazul E. faecalis (mai 
puţin de 2 % dintre izolatele testate), în 
schimb foarte răspândită în cazul izolatelor 
de E. faecium (83% pentru ampicilină, 52% 
pentru vancomicină) [1, 7].  

Rezistenţa la antibiotice luată ca atare nu 
explică totuşi persistenţa şi universalitatea 
enterococilor în infecţiile nosocomiale; una 
dintre explicaţii ar putea fi abundenţa 
acestora în medii în care alte bacterii nu ar 
putea să crească, în intestinul animalelor şi 
oamenilor, în sol şi apele de suprafaţă.  

Tulpinile de enterococi de la animale pot 
coloniza intestinul uman şi au fost izolate de 
la pacienţi cu infecţii enterococice severe [4, 
6]. Aprentarea genetică (DNA fingerprinting) a atras 
un interes considerabil ca instrument de 
identificare, trasare şi prevenire a diseminării 
agenţilor infecţioşi. Diferite metode au fost 
dezvoltate pentru tipizarea bacteriilor 
patogene, metode care diferă prin puterea 
de discriminare, reproductibilitate şi uşurinţă 
de interpretare. In ultimii ani o metodă care 
se bazează pe informaţia furnizată de 
secvenţierea întregului genom al speciilor 
bacteriene a câştigat teren. Motivele 
repetitive cu secvenţă scurtă (Short Sequence Repeat 

= SSR) sunt cunoscute ca suferind variaţii 
frecvente ale numărului de unităţi repetitive 
prin intermediul mecanismelor celulare 
active in timpul replicării cromozomale [2, 3, 
8, 9, 10]. 

O clasă de SSR (Short Sequence Repeat = Motive 

Repetitive cu Secvenţă Scurtă), denumită număr variabil 
de repetiţii in tandem (VNTR = Variable Number Tandem 

Repeats) s-a dovedit a fi cea mai adecvată ca 
ţintă pentru studiul polimorfismului genetic, 
MLVA(Multiple Locus Variable Number Tandem Repeats Analysis) 
ca variantă de amprentare genetică, în 
studiile epidemiologice privind Enterococcus 
faecium patogen. MLVA este axată pe 6 loci 
VNTR, specifici, ale căror secvenţe sunt 
cunoscute, nu anonime, aşa cum este în 
cazul benzilor obţinute la tipizarea (PFGE sau 

RAPD), cu produşi PCR estimaţi la 416-
1012bp, ceea ce ii face adecvaţi pentru 
discriminare prin gel-electroforeză. In scopul 
identificării, trasării şi prevenirii diseminării 
Enterococcus faecium patogen, in cadrul 
retelei PatGenNet s-a adoptat metodologia 
de tipizare VNTR [5]. 

MATERIALE PI METODE 
 

Tulpinile sălbatice de Enterococcus 
faecium provin din colecţii bacteriene sau din 
izolările realizate de laboratoarele incluse în 
reteaua PatGenNet, din probe prelevate din 
mediu spitalicesc (cazuri clinice, hemoculturi, 
spută) şi mediu ambiant; originea acestora 
fiind redată in tabelul 3. 

Tulpina BM4147 VanAr (furnizată de Dr. 
Guido Werner, Robert Koch Institute, 
Germania) a fost utilizată ca standard pentru 
amplificările VNTR.  

Izolarea tulpinilor. A fost realizată prin 
însămânțări primare pe mediu BHI cu NaCl 
6.5%o, geloză simplă sau Columbia cu 
sânge de oaie 7-10% (I.Pasteur / 
I.Cantacuzino / Oxoid), geloza BBL ori Difco 
m-Enterococcus Agar(Becton Dickinson) sau 
geloza BEA (Bilă-Esculină-Azidă)(BioRad), 
urmate apoi de dispersii pe geloză UriSelect 
4(BioRad), toate incubate la 37oC, in aerobioză.  

Identificarea biochimică. A fost 
realizată prin teste API 20 Strep sau API 
Rapid ID32 Strep (BioMerieux), cu test 
suplimentar pe geloza Columbia cu telurit de 
potasiu (0,04%), iar profilul de rezistenţă la 
antibiotice / chimioterapice a fost stabilit 
conform metodologiilor adoptate in 
laboratoarele PatGenNet (CLSI/SFM/EARSS).  

Crioconservarea tulpinilor. A fost 
realizată la -80oC din culturi de 18 ore in 
mediu BHI in amestec cu 20% glicerol (Sigma) 

Amplificările PCR. Au fost realizate pe 
ADN brut, obţinut prin liză termică şi 
enzimatică, sau prin suspendarea coloniilor 
bacteriene direct in amestecul de 
amplificare. Protocolul pentru obţinerea ADN 
brut prin liză termică si enzimatică, cu mici 
modificări faţă de cel publicat de catre UMC 
Utrecht, a fost:  
- 1,5ml cultură în mediu lichid centrifugată la 17310g, 
la 4oC, timp de 10 min.;  
- depozit reluat in 200 µl tampon Tris-EDTA pH 8.0, şi 
50 µl lizozim, 50 mg/ml;  
- incubare 15 min. la 37oC; adăugare de 30 µl soluţie 
SDS 10% şi 20µl proteinaza K, 20 mg/ml;  
- incubare 1h la 65oC; adăugare 100 µl de soluţie de 
neutralizare(Promega A713C);  
- centrifugare la 17310g, 4oC, 10’; precipitarea 
supernatantului cu alcool etilic absolut la -80oC, 1h; 
spălare depozit cu alcool etilic absolut;  
- rehidratarea depozitului in 100 µl apă ultrapură sau în 
funcţie de cantitatea de depozit; stocare la -20oC; 1µl 
din preparat a fost utilizat in reacţia de amplificare.  

Celălalt protocol de obţinere a 
eşantioanelor de ADN brut s-a realizat prin 
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transferul unei colonii de pe mediul solid 
direct în tubul de amplificare PCR, în care au 
fost prezenţi toţi reagenţii necesari pentru 
reacţie; amestecul a fost tratat termic 15 min. 
la 4oC (pe gheaţă), după care a urmat 
programul de amplificare fig. 1, 2). 

 

 
 

Figura 9. Enterococcus faecium.  
Pregatirea reacţiilor de amplificare VNTR. 

 
 

Figura 10. Enterococcus faecium. 
Gel - electroforeza TBE1x post –amplificare VNTR. 
 

Secvenţa amorselor utilizate pentru 
tipizarea VNTR, caracteristicele locilor, talia 
estimată a ampliconilor şi concentraţia 
gelurilor de agaroză indicată pentru controlul 
post amplificare sunt prezentate in tabelul 1, 
aşa cum au fost publicate de UMC Utrecht 
[11].

Tabel 1. 
Caracteristicele VNTR şi amorsele specifice  

(după Top et al. 2004) 
 

Denumire 
locus 

L
u
n
g
im

ea
 

re
p
et
iţ
ie
i (
b
p
) 

N
u
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ăr
 

re
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ii 

N
u
m
ăr
 d
e 

al
el
e 

%
 

C
o
n
se
rv
ar
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Secvenţa  
amorsei 

Program  
PCR 

Talia  
estimată (bp) 

Gel 
agaroză% 

VNTR-1 123 0-8 8 95 F: CTGTGATTTGGAGTTAGATGG  
R: CATTGTCCAGTAGAATTAGATTTG 

30 cicluri 
52C 250-1012 2 

VNTR-2 279 1-14 13 96 F: GATGCTTATTTCCACTGCTTGTTG 
R: GTTTTACCCTCTCTTTTAAGGTCAATG TD 70-60 724-4351 1 

VNTR-7 121 1-7 7 98 F: CTATCAGTTTCAGCTATTCCATC 
R: CTGGTACGAATCAAATCAAGTG TD 65-55 416-1021 2 

VNTR-8 121 1-7 7 96 F: GGGGAGTGGCAAAAAATAGTGTG 
R: CAGATCATCAACTATCAACCGCTG TD 65-55 237-963 2 

VNTR-9 121 1-3 3 93 F: CTGCATCTAATAACAAGGACCCATG 
R: ACATTCCGATTAACGCGAAATAAG TD 65-55 205-447 2 

VNTR-10 121 0-3 4 96 F: CCTACAGAAAATCCAGACGG 
R: TTTTTTCCATCCTCT TGAATTG TD 65-55 174-474 2 

 
În tabelul 2 sunt prezentate programele 

de amplificare aşa cum au fost validate in 
laboratorul de biologie moleculară din 
Institutul Pasteur, pe amplificatorul PE 
GeneAmp 9600 PCR System (Applied Biosystem) 

concentraţia amorselor şi mixurile enzimatice 
comerciale utilizate (PuRe Taq Ready to Go PCR beads, 

GE Healthcare 27-9557-01). Exemple de ampliconi 
obţinuţi pentru fiecare VNTR sunt redate in 
figurile 1-6. 

 

Tabel 2. 
Enterococcus faecium Programe de amplificare pentru tipizare VNTR 

 
Nr. 
crt. Gena Program Volum 

reacţie 
Concentraţia amorselor şi 
tipul de ADN polimerază 

VNTR 7 
VNTR 8 
VNTR 9 1. 

VNTR 10 

95oC,15’, 1x; 94oC, 30’’, TD60oC – 50oC, 30’’, 72oC,1’ – 10x; 94oC, 
1.5’+50oC,1.5’+72oC,5’, 30x; 72oC, 10’, 1x; 4oC, fe 
PE GeneAmp 9600 PCR System 

2. VNTR 1 95oC,15’,1x; 94oC,1’+52oC,1’+72oC,1’-30x; 72oC,10’,1x; 4oC, fe PE 
GeneAmp 9600 PCR System 

3. VNTR 2 

95oC,15’,1x; 94oC,30’’+65oC,30’’+72oC,4’-10x; 94oC, 30’’,TD65oC–
55oC, 30’’,72oC,1’ – 10x; 94oC,1.5’+55oC,2’+72oC,5’-30x; 72oC, 10’, 
1x; 4oC, fe 
PE GeneAmp 9600 PCR System 

25 µl 
50 pmole fiecare (Generi Biotech); 
PuRe Taq Ready to Go PCR 

beads (GE Healthcare 27-9557-01) 
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Figura 1. Enterococcus faecium 
Profil VNTR 1. Gel agaroză 2%, TBE 1x. Godeu 1: 105/2006; 
godeu 2: 106/2006; godeu 3: 113/2006; godeu 4: 129/2006; 
godeu 5: 156/2006; godeu 6: 176/2003; godeu 7: 40/2007; 
godeu 8: VL43/2007; godeu 9: VL43 (beads RAPD); godeu 10: 
PCR Marker(Sigma)  

 

 
 

Figura 2. Enterococcus faecium 

Profil VNTR 2. Gel electroforeză TBE 1x. Godeu 1: 1kbDNA 
Ladder (Promega), godeu 2: 105; godeu 3: 106 godeu 4: 113; 
godeu 5: 129; godeu 6: 156; godeu 7: 176; godeu 8: 40; 
godeu 9: VL43; godeu 10: PCR Marker (Sigma). 
 

 
 

Figura 3. Enterococcus faecium 
Profil VNTR 7. Gel agaroză 2%, TBE 1x. Godeu 1: 160/2006 
(Inst. Cantacuzino); godeu 2: 916/2007 (Inst. Cantacuzino); godeu 3: 
805/2007; godeu 4: 685/2006; godeu 5: EP05/2007 (Inst. Ig. 

Publică); godeu 6: BM4147; godeu 7: PCR Marker (Sigma) 

 

 
 

Figura 4. Enterococcus faecium 
Profil VNTR 8. Gel agaroză 2%, TBE 1x. Godeu 1: G 2-2 
(Timisoara); godeu 2: G 3-2 (Timisoara); godeu 3: G 5-2 (Timisoara); 
godeu 4: G 9-1 (Timisoara); godeu 5: G 10-2 (Timisoara); godeu 6: 
BM4147; godeu 7: PCR Marker (Sigma) 

 
 

Figura 5. Enterococcus faecium 
Profil VNTR 9. Gel agaroză 2%, TBE 1x. Godeu 1: 160/2006 
(Inst. Cantacuzino); godeu 2: 916/2007(Inst. Cantacuzino); godeu 3: 
805/2007; godeu 4: 685/2006; godeu 5: EP05/2007(Inst. Ig. 

Publica); godeu 6: BM4147; godeu 7: PCR Marker (Sigma) 
 

 
 

Figura 6. Enterococcus faecium 
Profil VNTR 10. Gel agaroză 2%, TBE 1x. Godeu1: G 3-
3/2007 (Cluj); godeu 2: G 4-1/2007 (Cluj); godeu 3: G 9-2 
(Cluj); godeu 4: 19/2006 (Inst. Ig. Publică); godeu 5: 283/2007 
(Inst. Ig. Publică); godeu 6: 284/2007 (Inst. Ig. Publică); 
godeu 7: BM4147; godeu 8: PCR Marker (Sigma) 

 

Specificitatea amorselor / reacţiilor de 
amplificare a fost controlată pe tulpini de 
Enterococcus faecalis, in aceleaşi condiţii de 
amplificare ca cele pentru E. faecium.  

Digitalizarea imaginilor post - 
electroforeză in gel de agaroză TBE, colorat 
cu bromură de etidium 0.2%, a fost realizată 
prin intermediul Easy RH si a programului logic  
Image 2WinPC v.5.0.1.- Herolab GmBH). (fig. 7). 
 

 
 

Figura 7. Enterococcus faecium 
 

Prelucrarea digitală a imaginilor gel-electroforezelor profilelor 
VNTR prin programul logic UnScanIt(Silk Sci.Co.1998) pentru 
stabilirea taliei ampliconilor obtinuţi. 
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Talia ampliconilor a fost stabilită faţă de 
martorul de electroforeză (100bp DNA 
Ladder, Promega G2101, sau PCR Marker, 
Sigma P9577) prin intermediul programului 
logic Un Scan It v.5.1 (SilkSci.Co)    

Codificarea profilelor VNTR (profile 
MLVA sau tipuri MLVA sau MT), prin 
prelucrarea amplificarilor pentru toţi locii 
VNTR la fiecare tulpină analizată, s-a 
realizat manual, prin compararea datelor 
obţinute cu datele publicate de UMC Utrecht; 
numărul este dat de numărul de repetiţii dat 
de talia ampliconului. 

Inregistrarea si compararea MT din baza 
de date s-a realizat on-line (fig.8).  

 

 
 

Figura 8. Enterococcus faecium.  
Analiza on-line a profilelor VNTR obţinute. 

 

REZULTATE PI DISCUŢII 
 

Toate tulpinile Enterococcus faecium 
analizate au fost sensibile la vancomicină, cu 
exceptia BM4147, şi rezistente la oxacilină. 

Tulpinile rezultate de la păsările din 
fermele din Timiş (G2-2 şi G3-2 au rezistenţă 
şi la clindamicină) au rezistenţă la mai puține 
antibiotice decât cele din fermele din Cluj 
(G3-3 şi G4-1 au rezistenţă şi la 
gentamicină, cloranfenicol şi eritromicină, 
respectiv la kanamicină, şi rezistenţă 
comună la teicoplanină şi norfloxacină), iar 
profilul de rezistenţa al acestor tulpini este 
mai restrans decât cel al a tulpinilor de E. 
faecium de la om.  

Rezistenţa multipla la tulpinile de la om 
se regăseşte in special pentru norfloxacină, 
ampicilină, kanamicină, teicoplanină, 
eritromicină si rifampicină.  

Profilul de rezistenţa al tulpinilor din apă 
este intermediar faţă de cel de la păsări si 
om. La testele API 20 Strep, tulpinile au 
înregistrat ID 5157510, 7157510, 7157511, 
7357510, 7357511, 7357530, 7357711, 

5757511, 7307510, 7357510, 7177510, 
7357410, 7317510 şi 7117510, cu procente 
de identificare situate între 87,5 şi 99,3. 

La controlul privind specificitatea 
amorselor/reacţiilor de amplificare realizat pe 
tulpini de Enterococcus faecalis, rezultatele 
au fost negative, ceea ce a demonstrat 
specificitatea acestora pentru E. faecium 
(date nepublicate).  

Prin amplificările PCR au fost analizate 
33 de tulpini de Enterococus faecium: 7 
izolate de la animale, 20 de la om, 2 din apă; 
de la animale, din probe de materii fecale de 
la ferme din judeţele Timiş (5) şi Cluj (2), iar 
de la om, din probe de hemocultură (9), 
sânge (5), secreţie plagă (3), lichid peritonial 
(2) şi spută (1).  

În studiu s-au folosit 4 tulpini de colecţie 
(VL43, GM8, ATCC5667 şi BM4147).  

Au fost obţinute 27 profile VNTR în cazul 
celor 33 tulpini. Cele 6 profile VNTR de la 
păsări, 15 de la om, 4 din colecţia de tulpini 
şi 2 din apă sunt diferite.  

Profiluri VNTR identice au fost 
inregistrate dupa cum urmeaza: la păsări, 
profilul 404211 s-a regăsit la 2 tulpini (G3-2 
şi G9-1), iar la om profilul 563323 s-a regăsit 
la 2 tulpini (117 şi 316), şi profilul 504001 s-a 
regăsit la 5 tulpini (106, 113, 129, 156 şi 40). 

Protocoalele de lucru s-au validat prin 
obţinerea profilului VNTR aşteptat în cazul 
tulpinii BM4147 (523211). 

Ampliconii obţinuţi au fost de talii diferite 
faţă de datele estimate, cu foarte mici 
excepţii (tulpinile 160, 916, 805 şi 685 au 
avut profil incert în cazul VNTR1).  

În urma analizelor pe VNTR1 s-au 
obţinut ampliconi cu dimensiuni de 397pb, 
520pb, 643pb, 766pb, 889pb şi 1012pb, 
aparţinând codurilor 2, 3, 4, 5, 6, respectiv 7; 
ampliconul de 274pb nu a fost găsit, cel de 
766pb s-a regăsit la cele mai multe tulpini, 
iar lipsa ampliconilor a fost constatată la 2 
tulpini de la om (176 şi 43). 

Tulpinile de la om (160 şi 916) prezintă 
câte 3 ampliconi identici, iar 805 şi 685 au 
câte 2 apliconi diferiţi; la cele 4 tulpini s-a 
observat prezenţa unor ampliconi identici 
nespecifici cu dimensiuni mari.  

Pentru VNTR2 s-a observat prezenţa 
doar a ampliconului de 1003pb la tulpina 
BM4147 şi cel de 2119pb la tulpinile 117, 
197 şi 316, aparţinând codurilor 2, respectiv 
6. 
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În cazul VNTR7 s-au obţinut ampliconi 
cu dimensiunile de 416pb, 658pb şi 779pb, 
aparţinând codurilor 1, 3, respectiv 4; 
ampliconul de 537pb nu a fost găsit, cel de 
779pb s-a regăsit la mai multe tulpini, iar 
lipsa ampliconilor a fost constatată la 5 
tulpini. 

În cazul VNTR8 s-au obţinut ampliconi 
cu dimensiunile de 237pb, 358pb şi 479pb, 
aparţinând codurilor 1, 2, respectiv 3; ceilalţi 
4 ampliconi cu dimensiuni mai mari nu au 
fost găsiţi, iar lipsa ampliconilor a fost 
constatată la cele mai multe tulpini. 

În cazul VNTR9 s-au obţinut ampliconi 
cu dimensiunile de 205pb, 326pb şi 447pb 
aparţinând codurilor 1, 2, respectiv 3; 
ampliconul de 568pb nu a fost găsit, iar lipsa 
ampliconilor a fost constatată la multe tulpini. 

În cazul VNTR10 s-au obţinut ampliconi 
cu dimensiunile de 234pb, 354pb 474pb şi 
594pb aparţinând codurilor 1, 2, 3, respectiv 
4; ampliconii de 234pb şi 447pb s-au regăsit 
la cele mai multe tulpini, iar lipsa 
ampliconilor a fost constatată la 6 tulpini. 

Tulpinile de Enterococcus faecium 
rezultate din probele de la animale au fost 
izolate din materiile fecale ale efectivelor de 
găini de la fermele din judeţele Timiş (G2-2, 
G3-2, G5-2, G9-1 şi G10-2) şi Cluj (G3-3 şi 
G4-1).  

S-au găsit 4 profile VNTR (504201, 
404211, 504011 şi 504210) pentru materiile 
fecale de la găini (Timiş); profiul 404211 
obţinut este identic pentru 2 tulpini (G3-2 şi 
G9-1). Ampliconii rezultaţi pentru VNTR 1, 8, 
9 şi 10 sunt diferiţi, pentru VNTR7 sunt 
identici, iar în cazul VNTR2 nu s-a observat 
niciun amplicon la cele 5 tulpini. 

În cazul materiilor fecale de la găini 
(Cluj), s-au inregistrat 2 profile VNTR 
(402012 şi 502001).  

Ampliconii rezultaţi pentru VNTR 1, 9 şi 
10 sunt diferiţi, pentru VNTR7 sunt identici, 
iar în cazul VNTR 2 şi 8 nu s-a observat 
niciun amplicon la cele 2 tulpini. 

Ampliconii rezultaţi in cazul tulpinilor de 
la Timiş au fost diferiţi faţă de cei din tulpinile 
de la Cluj în ceea ce priveşte VNTR 1, 7, 8, 
9 şi 10, şi lipsesc la VNTR2 pentru ambele 
efective.  

Profilurile VNTR la tulpinile de om au fost 
diferite chiar şi pentru aceeaşi probă din care 
s-a analizat (hemocultură, sânge, secreţie 

plagă, lichid peritonial şi spută), cu 2 excepţii 
(563323 şi 504001).  

Lipsa ampliconilor a fost constatată şi la 
unele tulpini de la om. Tulpinile VL43 şi GM8 
folosite ca probiotice au avut profile VNTR 
diferite (404314 şi 400034).  

Ampliconii rezultaţi pentru VNTR 7, 8 şi 9 
au fost diferiţi, pentru VNTR 1 şi 10 au fost 
identici, iar în cazul VNTR 2 nu s-a observat 
niciun amplicon la cele 2 tulpini. 

Tulpinile din apă (176 şi EP05) au avut 
profile VNTR diferite (004323 şi 400000).  

În cazul tulpinii EP05 s-a observat 
amplicon doar la VNTR1, iar la tulpina 176 
absenţa ampliconilor s-a constatat la VNTR 
1 şi 2. 

Codificarea profilelor VNTR obţinute este 
redată in tabelul 3.  

Tulpinile s-au clasificat in 27 MT (profile 
VNTR diferite).  

La înscrierea on-line a profilelor MLVA 
codificate, toate s-au dovedit diferite faţă de 
cele existente in baza de date UMC Utrecht. 

 
CONCLUZII 

 
1. Prin studiul polimorfismului genetic prin 

MLVA a 33 de tulpini de Enterococcus 
faecium s-au obţinut 27 de profile VNTR 
diferite: 6 la păsări, 15 la om, 4 din 
colecţia de tulpini şi 2 din apă.  

2. Nu au fost înregistrate profile identice 
între tulpinile izolate de la om şi cele 
izolate de la animale. 

3. În cazul tulpinilor izolate din cazuri 
clinice, dar şi în cadrul celor izolate de la 
găini, s-au înregistrat genotipuri 
circulante, care pot fi considerate 
epidemice.  

4. Tulpinile utilizate ca probiotice s-au 
dovedit diferite de cele circulante la 
animale. 

5. Rezultatele obţinute în cadrul acestui 
studiu susţin utilitatea pe care analiza 
polimorfismului VNTR, considerat ca 
marker genetic, o are în investigaţiile 
epidemiologice. 
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Tabel 3. 
 
 

Enterococcus faecium.  
Codificare profile VNTR (MLVA) 

 

Origine tulpini Profile VNTR 
Cod  

tulpină 
Sursa An  Proba 

Rezistotip 

1 2 7 8 9 10 

176 Bucureşti 2003 apă TEC, OX, K, E, RA, NOR 0 0 4 3 2 3 
105 Bucureşti 2006 HC AM, TEC, OX, K, E, CM, NOR 2 0 0 0 0 0 
106 Bucureşti 2006 HC AM,GM,TEC, OX, P,K,C,E,CM,RA,NOR 
113 Bucureşti 2006 HC AM, GM, TEC, OX, P, K, E, RA, NOR 
129 Bucureşti 2006 HC AM,GM,VA, TEC, OX, K, C, E, RA,NOR 
156 Bucureşti 2006 HC AM, TEC, OX, P, K, C, TE, E, NOR 
40 Bucureşti 2007 HC AM, TEC, OX, P, TE, E,CM, RA, NOR 

5 0 4 0 0 1 

41 Timişoara 2006 HC AM, GM, TEC, OX, P, K, C, E, NOR 4 0 3 0 2 0 
18 Cluj 2006 HC AM, OX, P, C, RA, NOR 4 0 3 0 2 2 
43 Bucureşti 2007 spută VA, TEC, OX, K, TE, CM, NOR 0 0 0 0 0 0 
47 Bucureşti 2007 HC / 4 0 3 0 1 0 

VL43 colecţie - - FT, VA, TEC, OX, E, NOR 4 0 4 3 1 4 
GM 8 colecţie - - FT, VA, TEC, OX, K, E, CM, NOR 4 0 0 0 3 4 

ATCC 5667 colecţie - - TEC, OX, RA, NOR 6 0 4 0 0 3 
BM4147 colecţie - - VA, TEC, OX, P, TE, CM 5 2 3 2 1 1 

G2-2 Timişoara 2007 Găină/materii fecale OX,CM 5 0 4 2 0 1 
G3-2 Timişoara 2007 Găină/materii fecale OX,CM 
G9-1 Timişoara 2007 Găină/materii fecale OX 

4 0 4 2 1 1 

G5-2 Timişoara 2007 Găină/materii fecale OX 5 0 4 0 1 1 
G10-2 Timişoara 2007 Găină/materii fecale OX 5 0 4 2 1 0 
G3-3 Cluj 2007 Găină/materii fecale GM, OX, C, TE, E, NOR 4 0 2 0 1 2 
G4-1 Cluj 2007 Gănă/materii fecale OX, K, TE, NOR 5 0 2 0 0 1 
19 Baia Mare 2006 secreţie plagă AM, TEC, OX, P, K, TE, E, CM, NOR 4 0 1 0 0 3 
283 Cluj 2007 sânge AM, GM, OX, P, K, E, CM, NOR 5 0 1 0 0 3 
284 Cluj 2007 sânge AM,GM,TEC,OX, P, K, TE, E, CM, NOR 5 0 3 0 1 2 

EP05 Cluj 2007 apă OX, CM, NOR 4 0 0 0 0 0 
160 Baia Mare 2006 sânge AM, OX, P, K, C, E, RA, NOR 7;5;3 0 3 3 2 2 
916 Baia Mare 2007 sânge AM, GM, OX, P, K, TE, E, CM, NOR 7;5;3 0 3 3 1 2 
805 Baia Mare 2007 sânge AM, GM, OX, P, K, E, CM, NOR 5;3 0 1 1 2 3 
685 Baia Mare 2006 secreţie plagă AM, OX, P, K, TE, E, CM, RA, NOR 4;3 0 1 1 2 3 
117 Cluj 2008 secreţie plagă / 
316 Cluj 2008 lichid peritonial / 

5 6 3 3 2 3 

197 Cluj 2008 lichid peritonial / 5 6 0 0 1 2 
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ELABORAREA UNEI METODE ANALITICE SPECTROFOTOMETRICE PENTRU 
DETERMINAREA CANTITATIVA A TINIDAZOLULUI DIN COMPRIMATE 

 

A SPECTROPHOTOMETRICAL ANALITIC METHOD ELABORATION FOR 
TINIDAZOLE’S QUANTITY DETERMINATION FROM TABLETS 

 
Dan Dragoş, Zoltan Szabadai 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie 
 
Cuvinte cheie: tinidazol, agent antiparazitic, spectrofotometrie vizibil, HPLC 
Key words:  tinidazole, antiparazitic agent, visible spectrophotometrie, HPLC 

Rezumat 

Inconvenientul principal al determinării cantitative a Tinidazolului din forme farmaceutice constă în prezenţa unor 
ingredienţi cu indentitate deseori necunoscută. În vederea depăşirii complicaţiilor metodelor bazate pe separări 
selective, s-a elaborat şi testat o metodă spectrofotometrică de determinare cantitativă. Prin derivatizarea 
convenabilă a analitului se obţine o bază Schiff spectrofotometrabilă în domeniul vizibil, în care interferenţa 
ingredienţilor este neglijabilă. Liniaritatea răspunsului analitic a fost verificată în domeniul de concentraţii 2 – 14 
mg/l Tinidazol în soluţie metanolică. Metoda prezintă o reproductibilitate bună: într-o serie de 8 repetări deviaţia 
standard în jurul mediei este 0,38 % din valoarea medie. 
 

Abstract 
 
The main inconvenience of analytical determination of Tinidazole in pharmaceutical formulations consists in 
presence of ingredients, frequently with unknown identity. In order to overcome the complications of methods 
based on selective separations, a spectrophotometrical method for Tinidazole assay was performed and tested. 
By appropriate derivatization of the analythe, a photometrically estimable Schiff base is obtained, with absorption 
in the visible region where the interference of ingredients is negligible. The linearity of analytic signal was checked 
out in methanol solution in the 2 – 14 mg/l concentration domain. The method exhibit a good reproducibility: in a 
8-fold repetition the main standard deviation is 0.38 % of the average of individual values.  
 

Introducere 
 

Tinidazolul[1-(2-etisulfoniletil)-2-metil-5-nitroimidazolul 

este un agent antiparazitar de regula 
condiționat sub formă de comprimate filmate 
de obicei cu un continut declarat de 500 mg 
(6, 8).  

Pentru determinarea cantitativa a 
acestei substante active din forme 
farmaceutice au fost recomandate in 
literatura de specialitate, numeroase 
metode: 

- cromatografia lichida de presiune 
inalta (HPLC),  
- titrimetrie efectuată în mediu de acid 
acetic glacial cu acid percloric drept 
reactant de titrare,  
- spectrofotometrie de absortie in 
domeniu spectral UV.  
 

Metoda HPLC are avantajul unei 
specificitati avansate dar implica operatii 
relativ laborioase si in acelasi timp prezinta 
dezavantajul unei exactitati mai modeste (2, 
3). 

Spectrofotometria UV, pe langa avantajul 
unei executii simple, prezinta cateva 

neajunsuri printre care cel mai important 
este interferenta ingredientilor. Metodele 
titrimetrice recomandate se bazeaza de 
regula pe urmarirea potentiometrica a 
procesului de titrare. In acest caz insa este 
greu de realizat un electrod potrivit care sa 
nu dea drept raspuns analitic, un potential 
electric mixt. (4, 7) 

In lucrare este descrisa elaborarea si 
testarea unei metode spectrofotometrice, 
efectuata in domeniu spectral vizibil, bazata 
pe formarea unui produs colorat.  

Metoda prezinta avantajul executiei 
simple si rapide, caracteristic metodelor 
spectrofotometrice si o precizie sporita in 
comparatie cu metoda spectrofotometrica in 
UV (1, 5) 

Reactia de culoare valorifica prezenta 
unei grupari nitro in molecula tinidazolului; in 
consecinta interferenta ingredientilor este 
practic inlaturata. Reactia de culoare propriu 
zisa consta in obtinerea unei baze Schiff prin 
cuplarea produsului de reducere a 
tinidazolului cu 1,2-naftochinon-4-sulfonat de 
sodiu in mediu alcalin (Figura 1)  
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Fig. 1 Reacţia de culoare cu formarea bazei Schiff 
 

MATERIAL SI METODĂ 
 

Materiale 
Tinidazolul, substanta etalon a provenit 

de la firma “Merck”.  
Pulberea de zinc, folosita pentru reactia 

de reducere, a provenit de la frma “Carlo 
Erba”.  

Comprimatele de Tinizol(Zentiva)., au avut 
continutul declarat de 500 mg,  

Reactivul 1,2-naftochinon-4-sulfonat de 
Na, utilizat in reactia de cuplare, este 
produsul firmei “Merck”. 

Pentru preperarea solutiilor etalon si 
pentru fazele de inceput ale analize s-a 
utilizat metanol absolut, produs al firmei 
“Chimopar”. 

Metoda 
Spectrele de absorbtie au fost 

inregistrate cu un spectrofotometru cu traseu 
optic dublu, operativ in domeniu spectral 
190-900 nm, model UV-300, produs al firmei 
“Spectronic Unicam”.  

Pentru calibrarea metodei 
spectrofotometrice s-a cantarit la balanta 
analitica semimicro, cantitatea de 140,0 mg 
tinidazol. Dupa transvazarea cantitativa intr-
un balon cotat de 100 mg si dizolvarea 
completa in metanol absolut, continutul 
balonului cotat a fost completat pana la 
semn. Concentratia realizata a fost 1400 
mg/l. Volumul de 1 ml din aceasta solutie s-a 
diluat la volumul final de 100 ml cu metanol 
absolut obtinand o solutie cu concentratia de 

14 mg/l. Din aceasta solutie stoc a fost 
realizata o serie de 7 solutii etalon cu 
concentratii cuprinse intre 2 mg/l si 14 mg/l 
conform schemei din Schema 1. 

In vederea determinarii cantitative a 
tinidazolului din comprimate filmate s-a 
cantarit pe balanta analitica fiecare 
comprimat analizat (M1 mg).  

Comprimatul analizat s-a triturat in mojar 
de agat si s-a transferat in balon cotat de 
100 ml o cantitate cantarita (M2 mg) din 
materialul pulverulent (M2 < M1). 

Dupa dizolvare in metanol continutul 
balonului cotat a fost completat pana la 
semn. Solutia obtinuta a fost filtrata prin 
membrana filtranta de unica folosinta cu 
diametrul porilor de 0,22 micrometri.  

2 ml de filtrant s-a diluat la volumul final 
de 25 ml urmand ca o cota parte din solutia 
obtinuta sa fie diluata din nou la volumul final 
de 25 ml. Substanta activa din ultima solutie 
a fost supusa unei reactii de reducere cu 
pulbere de zinc in mediu acid.  

Dupa filtrare (in vederea indepartarii 
particulelor de zinc nereactionate) solutia a 
fost alcalinizata. 

Pentru prepararea produsului colorat s-a 
adaugat, intr-un exces moderat, reactivul 
1,2-naftochinon-4-sulfonat de Na.  

Dupa in repaus de 10 minute s-a citit 
absorbanta solutiei la lungimea de unda 510 
nm intr-o cuva cu grosimea de 1 cm, solutia 
de referinta fiind o “proba oarba” (fara 
tinidazol) (Schema 3). 

Tinidazol 

Bază Schiff 
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REZULTATE SI DISCUŢII 
 

In figura 2 sunt prezentate spectrele de 
absorbtie in domeniu vizibil 420-600 nm ale 
produsilor de reactie obtinuti cu ajutorul 
solutiei etalon.  

Banda de absorbtie cu un maxim 
pronuntat la 510nm se preteaza la 
determinari canitative (ingredientii prezenți în 
comprimat au absorbtie nesemnificativa la 
aceasta lungime de unda). 

 

 

 
 

Fig. 2 Spectrele de absorbţie ale bazei Schiff obţinute cu soluţii etalon 
 

Tabelul 1 relevă valorile de absorbanta 
asociate cu concentratiile solutiilor etalon.  

Dreapta de etalonare este reprezentata 
in figura 5 și demonstrează convingator 
respectarea relatiei Lambert - Beer in 
domeniul de concentratii considerat. 

 
Tabel 1  

Valorile de absorbanţă asociate cu concentraţiile 
soluţiilor etalon 

Nr. 
spectru 

Conc. Tinidazol 
(mg/l) 

Absorbanţă 
(510 nm ; 1 cm) 

1 2,0 0,068 

2 4,0 0,135 

3 6,0 0,204 

4 8,0 0,272 

5 10,0 0,341 

6 12,0 0,410 

7 14,0 0,476 

 
Tabelul 2 contine rezultatele obtinute la 

analiza a 8 comprimate provenite din doua 
ambalaje ale aceluiasi lot.  

Tabel 2 
Rezultatele analizelor 

 

Nr. 
crt. 

M1/M2 
A 

(510 nm; 1 cm) 
C  

(mg/l) 
m 

(mg/comprimat) 

1 1,82 0,302 8,856 503,7 

2 1,77 0,308 9,044 500,2 

3 1,54 0,350 10,294 495,4 

4 1,66 0,330 9,696 503,0 

5 1,73 0,316 9,296 502,6 

6 1,88 0,288 8,464 497,3 

7 1,86 0,292 8,568 498,8 

8 1,61 0,338 9,952 500,7 

Medie (mg/comprimat) 500,21 

Deviaţia standard (mg/comprimat) 2,91 
 

Cantitatea de tinidazol intr-un comprimat 
(m mg) se calculeaza din valorile de 
absorbanta masurate si din raportul maselor 
cantarite (M1/M2) cu ajutorul relatiei din fig. 3. 

Media valorilor (500,21 mg/comprimat) 
este foarte apropiata de valoarea declarata 
de producator (500 mg / comprimat) iar 

510 nm 
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deviatia standard a valorilor individuale in 
jurul mediei (2,91 mg / comprimat) nu 
depaseste 0,6% din valoarea medie. 
Corelarea buna a valorilor experimentale cu 

cea declarata precum si gruparea stransa a 
valorilor individuale in jurul mediei 
demonstreaza fiabilitatea metodei analitice 
elaborate.  

 

 
 

Fig. 3 Dreapta de etalonare 
 

CONCLUZII 
 

1. Metodele spectrofotometrice s-au dovedit 
a fi un factor de indicare a stabilitatii 
compusului.  

2. Metoda spectrofotometrica cu o singura 
lungime de unda este potrivita pentru 
analizarea reactiilor care au loc intr-un 
interval de pH = 1-5, in timp ce metoda 
cu mai multe lungimi de unda poate fi 
utilizata pentru analizarea solutiilor 
hidrolizate de tinidazol la un pH = 6-12.  

3. Aceasta metoda a oferit parametri de 
validare comparabili cu metoda HPTLC, 
dar ii lipsea rezultatul pozitiv.  

4. Ambele tipuri de metode 
spectofotometrice puteau fi utile 
scopurilor cinetice, cu toate ca cross-
validarea a indicat faptul ca metodele 
determina rezultate diferite din punct de 
vedere statistic. 
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SCHEMA 1.  Prepararea soluţiilor etalon 
 
 

140,0 mg Tinidazol 

Metanol 

100 ml 

1 ml 

Metanol  

100 ml 

1400 mg/l 

14 mg/l  

1 ml 

2 ml 

3 ml  

4 ml  

5 ml  

6 ml  

7 ml  

6 ml metanol 

5 ml metanol 

4 ml metanol 

3 ml metanol 

2 ml metanol 

1 ml metanol 

0 ml metanol 
14 mg/l  

12 mg/l  

10 mg/l  

8 mg/l  

6 mg/l  

4 mg/l  

2 mg/l  
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SCHEMA 2  Executarea analizei comprimatelor 
 
 

 

 

 

m = 31,25 x 
M1
M2

x C (mg/comprimat)

C = 29,365 x A (510 nm; 1 cm)(mg / 1)

1 comprimat (M1 mg) (m mg Tinidazol) 

Metanol 

100 ml 100ml 

 25ml 

Triturare în mojar de agat 

Cântărire (M2 mg) 

2 ml 

Metanol 

25 ml 25 ml 

1 ml 

Metanol 

 

Reacţie de culoare 
Citirea absorbanţei 
la 510 nm (1 cm) 

C (mg/l) 
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ACTIVITATEA UNUI SUPLIMENT NUTRIŢIONAL ÎN INFECŢIA NATURALĂ 
CU CRYPTOSPORIDIUM SPP. LA VIŢEI 

 
ACTIVITY OF AN NUTRITIONAL SUPPLEMENT IN LAMB’S NATURAL 

INFECTION WITH CRYPTOSPORIDIUM SPP. 
 

Imre K., Dărăbuş Gh., Ilie M.S., Ionela Hotea, Mirela Imre  
FMV Timișoara 

 
Cuvinte cheie: vițel, Cryptosporidium Spp., supliment natural, activitate 
Key words: calf, Cryptosporidium Spp., nutritional supplement, activity 

 
Abstract 

 
In this paper are presented the results of a test for eficiency of one nutritional suppliment as a source of 
electrolites and glucose in natural infection with Cryptosporidium spp. at calves. During the treatment every calv 
was examined three times and one time a week afther the treatment was finised. In every examination  faecies 
were colected to have a view of oochysts elimination. It was concluded that the product tested dose not reduce 
the elimination of Cryptosporidium spp.oocysts, but produces a clinical improvement, reducing the diarrhea and 
improving the general status of the animal. 

 
Cu toate că au fost încercate numeroase 

structuri (peste 200 de medicamente) în 
tratamentul specific şi simptomatic al 
criptosporidiozei, până azi nu se cunoaşte 
un medicament realmente eficace (5, 8).  

Totuşi unele din produsele 
experimentate au redus sau chiar au stopat 
eliminarea oochisturilor (4).  

Cele mai numeroase testări de 
eficacitate terapeutică sunt citate în legătură 
cu grupele de antibiotice, sulfamide, 
anticoccidice, antihelmintice, antifungice și 
antimalarice, rezultate fiind obţinute prin 
utilizarea lactatului de halofuginonă, 
paromomycinei, lasalocidului 
sulfaquinoxalinei, decoquinatului sau α-
ciclodextrinei (4). 

În absenţa unui tratament specific, şi în 
special la viţeii cu diaree severă, terapia 
simptomatică este indispensabilă. Deşi 
datele privind utilizarea colostrului şi a unor 
substanţe energizante sau antiinfecţioase 
sunt contradictorii, totuşi, având în vedere 
faptul că, de obicei infecţia este mixtă, 
coexistând şi bacterii şi/sau virusuri, acesta 
nu poate să aibă decât un rol benefic.  

Administrarea colostrului diluat în 
proporţie de 1:1 cu soluţii electrolitice şi 
substanţe nutritive, duce la o diminuare cu 
50% a extensivităţii şi intensivităţii infecţiei 
criptosporidiene la viţei (3).  

Spring şi col. (2000) au demonstrat 
acţiunea antibacteriană a unui supliment 
nutriţional observând aderenţa şi eliminarea 
enteropatogenilor E. coli şi Salmonella spp. 

la fibrele hidrofobe de lecitină şi mannan-
oligozaharide (MOS)(7). 

Având în vedere aceste considerente s-a 
urmărit determinarea unei posibile eficacităţi 
a unei surse de electroliţi şi glucoză cu 
administrare orală în infecţia naturală cu 
Cryptosporidium spp. la viţei. 

 

MATERIALE PI METODE 
 

Studiul include trei efective de viţei (20-
50 de viţei / efectiv) de rasă Holstein - Friză, 
din trei localităţi ale judeţelor Arad şi Timiş, 
cu antecedente diareice şi prezenţa 
protozoarului Cryptosporidium spp. în 
efectiv. Viţeii investigaţi, cu vârste de până la 
30 de zile, au fost repartizaţi după naştere în 
boxe individuale cu aşternut de paie.  

În cele trei ferme, cu o singură excepţie, 
nu s-au efectuat dezinfecţii.  

Toţi viţeii au beneficiat în prima zi de 
viaţă de colostru după care s-a trecut la 
hrănirea cu lapte praf.  

Într-o fermă s-au efectuat vaccinări 
împotriva unor boli virale (Rotavirus serotipul 
G6, G10 şi Coronavirus) respectiv bacteriene 
(E. coli K99 şi Clostridium perfringens tipul C 
toxoid ) cu un vaccin viu atenuat.  

Din cele trei efective s-au format două 
grupuri de viţei cu sindrom de diaree şi care 
au fost trataţi pe cale orală timp de şapte 
zile.  

Animalelor din grupul I (grupul Placebo) 
în număr de şase li s-a administrat 100 ml de 
apă de robinet amestecat cu 2 litri de lapte 
praf de două ori/zi.  
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Grupul II de viţei, (grupul D) în număr de 
nouă, a beneficiat de un tratament cu 2 litri 
de lapte praf amestecat cu aproximativ 100 
grame produs testat.  

Preparatele au fost administrate de către 
îngrijitori, care au primit două recipiente 
mate colorate diferit conţinând cele două 
substanţe mai sus amintite. Îngrijitorii nu au 
fost informaţi de conţinutul recipientelor.  

Tratamentul a început în ziua în care 
viţeii au prezentat primele semne clinice de 
diaree. Produsul testat este o sursă 
importantă de energie care: înbunătăţeşte 
absorbţia fluidelor, corectează rapid şi 
continuu acidoza metabolică respectiv leagă 
şi elimină unii enteropatogeni (ex. E. Coli şi 
Salmonella spp.) datorită compoziţiei în fibre 
hidrofobe de lecitină şi mananoligozaharide 
(MOS). Totodată este compatibil cu apa, 
laptele sau înlocuitorii de lapte şi prezintă o 
palatibilitate crescută pentru viţei.  

Conţine o gamă largă de minerale şi 
electroliţi cum ar fi: ionii de sodiu, clor, 
potasiu, bicarbonat, citrat, acetat; precum şi 
numeroase substanţe nutritive: glucoză, 
lactoză, glicină, fibre hidrofobe de lecitină şi 
mananoligozaharide (MOS). 

Fiecare viţel luat în studiu a fost 
examinat de trei ori pe parcursul 
tratamentului şi încă odată la o săptămână 
după terminarea acestuia.  

La examenul clinic s-au consemnat 
următoarele date: performanţe generale, 
apetit, temperatură, consistenţa fecalelor 
(normale, semilichide sau lichide) la fel ca şi 
nivelul deshidratării pe zile (zilele zero, patru, 
şapte şi paisprezece). De fiecare dată când 
viţeii au fost examinaţi clinic, au fost 
colectate probe de fecale care au fost 
prelucrate pentru prezenţa Cryptosporidium 
spp. prin metoda etalării directe sau prin 
colorarea Ziehl-Neelsen modificată de 
Henriksen. Numărul oochisturilor în 10 
câmpuri microscopice alese randomic a fost 
clasificată în patru categorii: niciunul, slab (1-
4 oochisturi), mediu (5-10 oochisturi) şi 
crescut (>10 oochisturi).  

În plus, fiecare probă a fost examinată 
prin testul ELISA (Digestiv ELISA kit®; Bio-X, Belgium) 
pentru alţi trei enteropatogeni: rotavirus, 
coronavirus şi E. Coli F5.  

Pentru diferenţele între datele observate 
în diferite zile şi între cele două grupuri 
rezultatele au fost interpretate prin testul x2. 

 

REZULTATE PI DISCUŢII 
 

La începutul tratamentului (ziua 0) la 
grupa placebo nu a fost semnalată prezenţa 
oochisturilor de Cryptosporidium spp. în 
probele de fecale.  

La grupa D 11,5% dintre viţei s-au 
dovedit a fi excretori de oochisturi.  

În ziua a patra 83,3% dintre animalele 
din grupul I, respectiv 77,7%  din grupul II au 
excretat oochisturi.  

În ziua a şaptea 83,3% respectiv 88,8% 
dintre viţeii din cele două grupuri au fost 
excretori de oochisturi de Cryptosporidium 
spp.  

La ultima recoltare (ziua 14), 33,3% 
dintre viţeii din grupul placebo respectiv 
44,5% dintre viţeii din grupul D încă mai 
eliminau oochisturi (tabel 1). 

Tabel 1 
 

Prevalenţa şi intensitatea excreţiei oochisturilor de 
Cryptosporidium spp. la cele două grupuri de viţei 
în perioada experimentului 

 
Oochisturi excretate 

Ziua Grup Niciunul 
(%) 

Slab 
(%) 

Mediu 
(%) 

Crescut 
(%) 

Prevalenţa 
(%) 

I 100 0 0 0 0 Ziua 0 
II 88,9 11,1 0 0 11,5 
I 16,6 16,6 50 16,6 83,3 Ziua 4 
II 22,2 11,1 22,2 44,4 77,7 
I 16,6 16,6 16,6 50 83,3 Ziua 7 II 11,1 11,1 66,6 11,1 88,8 
I 66,6 0 16,6 16,6 33,3 Ziua 14 II 55,5 11,1 22,2 11,1 44,5 

 

Pe parcursul a două săptămâni de 
investigaţii (zilele zero, patru, şapte şi 
paisprezece) nu au fost semnalate diferenţe 
semnificative (p>0,05) între cele două 
grupuri cu privire la excreţia de oochisturi. 
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Fig. 2. Prevalenţa şi intensitatea infecţiei cu 
Cryptosporidium în funcţie de eliminarea 

oochisturilor 
 

Starea generală a animalelor 
(temperatură, apetit, facies, temperament) în 
ziua zero a fost asemănătoare, majoritatea 
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viţeilor din cele două grupuri fiind în stare 
bună. La următoarea dată când au fost 
făcute investigaţii (ziua patru) starea 
animalelor din grupul placebo a fost 
depreciată vizibil, acest lucru menţinându-se 
până în ziua a şaptea de tratament.  

Viţeii din grupul D au avut o stare 
generală relativ bună şi constantă pe tot 
parcursul a două săptămâni de investigaţii. 

În ziua a patra de examinare s-a 
constatat o scădere distinct semnificativă (p< 
0,01) a diareei la grupul D comparativ cu 
grupul placebo. Această scădere a devenit 
foarte semnificativă (p< 0,001) în ziua a 
şaptea.  

În ultima zi de investigaţie procentul 
viţeilor cu diaree a scăzut distinct 
semnificativ (p< 0,01) la grupul placebo 
respectiv semnificativ (p< 0,05) la grupul D 
comparativ cu ziua antecedentă în care s-au 
făcut examinări (fig. 2).  

Pe parcursul studiului, apetitul s-a 
schimbat foarte puţin, diferenţele fiind 
nesemnificative (p> 0,05).  

În ziua a patra de examinare la 
aproximativ 30% în fecalele viţeilor din 
grupul placebo s-au semnalat urme de strii 
de sânge.  

Deshidratarea a avut un traseu similar cu 
diareea, fiind în procent mai mic la grupul D 
decât la grupul placebo încă din ziua a patra 
de investigaţie 

La grupul placebo s-a remarcat o 
corelaţie directă între excreţia de oochisturi 
şi prezenţa diareei, cele două caractere 
evoluându-se în paralel (fig. 2 şi 3).  

Această observaţie a fost valabilă şi 
pentru starea generală a animalelor din 
grupul respectiv care s-a înrăutăţit odată cu 
menţinerea diareei şi a excreţiei de 
oochisturi.  

Nu s-au înregistrat corelaţii între excreţia 
de oochisturi şi severitatea diareei. 
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Fig. 3. Reprezentarea evoluţiei diareei la cele două 
grupuri pe parcursul experimentului 

La grupul D, spre deosebire de grupul 
placebo, creşterea excreţiei de oochisturi n-a 
fost acompaniată de înrăutăţirea stării 
generale care s-a îmbunătăţit încă din ziua a 
patra de investigaţii.  

Totodată s-a remarcat o scădere a 
procentului de viţei excretori de fecale 
diareice însoţită de o înbunătăţire a stării 
generale.  

La examenul fecalelor (zilele zero, patru, 
şapte şi paisprezece ) prin testul ELISA cu 
kit-ul Bio-K151 

(Digestiv ELISA -kit®; Bio-X - Belgium) s-au 
evidenţiat infecţii cu rotavirusuri.  

Infecţii cu E. coli F5 şi coronavirusuri nu 
au fost diagnosticate. Sinopticul probelor 
pozitive la cei doi enteropatogeni este 
prezentată în tabelul 2. 

Tabel 2 
 

Sinopticul probelor pozitive la kit-ul  
Bio-K 151 (Digestiv ELISA kit®) 

 

Zile Grupe 
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Placebo 0 0 50 Ziua 0 Grup D 0 11,5 0 
Placebo 33 50 0 Ziua 4 Grup D 55,5 22,2 11,1 
Placebo 50 33,3 16,6 Ziua 7 Grup D 22,2 66,6 0 
Placebo 33,3 0 33,3 Ziua 14 Grup D 11,1 33,3 0 

 

Prezenţa rotavirusurilor în cele două 
grupuri a fost semnalată preponderent la 
viţeii care proveneau din efective în care nu 
se practica vaccinarea împotriva unor 
enteropatogeni.  

Diagnosticarea infecţiilor cu rotavirus 
încă din prima zi de examinare (tabel 2) a 
contribuit în mare măsură la creşterea 
înbolnăvirilor şi a excreţiei de ochisturi.  

Acest lucru pune sub semnul întrebării 
eficacitatea medicamentului testat asupra 
excreţiei de oochisturi de Cryptosporidium 
spp. deci, pentru demonstrarea adevăratului 
efect este necesară o monoinfecţie doar cu 
protozoar. 

Aşa cum era de aşteptat la grupul 
placebo, încă din prima zi de investigaţie, 
diareea a fost corelată cu scăderea 
performanţelor generale şi cu apariţia 
semnelor clinice ale deshidratării. 

Prezenţa sau chiar creşterea excreţiei de 
oochisturi la grupul D (zilele patru și şapte) 
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demonstrează ineficacitatea produsului 
testat (supliment nutriţional) asupra 
oochisturilor de Cryptosporidium spp.  

Cu toate acestea acest produs, deşi nu a 
avut o acţiune anticriptosporidiană, a 
determinat reducerea perioadei cu diaree şi 
ameliorări clinice, prin neutralizarea 
germenilor patogeni grefaţi pe leziunile 
produse de criptosporidii.  

Acţiunea antibacteriană a produsului 
testat a fost demonstrată de către Spring şi 
col. (2000) care au observat aderenţa şi 
eliminarea enteropatogenilor E. coli şi 
Salmonella spp. la fibrele hidrofobe de 
lecitină şi mannanoligozaharide (MOS) (7).  

Pe de altă parte aceste investigaţii 
demonstrează că, în lipsa unui tratament 
specific, în criptosporidioză, terapia cu o 
mixtură de substanţe energizante, săruri 
minerale şi substanţe cu acţiune 
antimicrobiană este foarte importantă.  

Această afirmaţie se bazează pe 
scăderea procentului de viţei excretori de 
fecale diareice însoţită de o înbunătăţire a 
stării generale la grupul D (fig. 2 şi 3). 

Nu s-au făcut comparaţii cu alte 
cercetări, deoarece, din studiul monografic 
cercetat, rezultă că acest produs nu a fost 
încă testat pe animale în criptosporidioză. 

 
CONCLUZII 

 
1. Produsul testat nu reduce eliminările de 

oochisturi de Cryptosporidium spp. 
2. Sursa de electroliţi şi glucoză produce 

ameliorări clinice evidente în 
criptosporidioză prin reducerea diareilor 
la viţei, şi consecutiv, o înbunătăţire a 
stării generale. 
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EVENIMENTUM 
 

Prof. Dr. Dr.H.C. Alexandra Trif 
FMV Timișoara 

     
 

Reprezentanții Asociaţiei Naţionale a 
Fabricanţilor de Produse de Uz Veterinar 
din Romania prin activitatea lor profesională 
și contactele pe care le stabilesc nu pot fi 
decât un bun câștigat pentru organizație. 

În acest context preocuparea spre 
autoperfecționare nu poate fi considerată 
decât un fapt îmbucurător, și când aceasta 
vine în mod constant din partea unor colegi 
tineri este o garanție a drumului bun pe care 
ne aflăm în științele medicale veterinare 
românești.  

În consecință este o plăcere pentru mine 
să prezint trei evenimente deosebite la care 
am fost părtașă. La unul în calitate de 
conducător de doctorat și la celelalte în cea 
de referent științific. 

 

O teză de excepție 
 

În cursul lunii Noiembrie a.c. în Sala 
Senatului de la Facultatea de Medicină 
Veterinară Timișoara în fața unei numeroase 
audiențe s-a susținut, în sesiune publică, 
teza de doctorat intitulată: Impactul unor 
poluanți asupra aparatului genital și a 
hormonilor sexuali la femele întocmită de 
către Dr. med.vet. Eugenia Dumitrescu 
(foto) asistentă la disciplinele de 
farmacologie și farmacie la FMV Timișoara. 

 

 
 

Comisia de analiză a tezei de doctorat a 
fost constituită din Profesorii Alin Bârțoiu și 
Victor Crivineanu, de la FMV București, Ioan 
Groza de la FMV Cluj - Napoca, și respectiv 
Gheorghe Dărăbuș, Horia Cernescu și 
subsemnata, din partea facultății gazdă. 

Teza poate fi considerată de mare 
întindere (451 pagini) fiind bine întocmită. 
Modul de redactare a fost îngrijit, estetic 
păstrând o structură grafică unitară în toate 
capitolele sale și în consonanță cu ultimele 
cerințe legate de redactarea tezelor de 
doctorat.  

Conținând numeroase tabele (227), 
grafice (274) și imagini fotografice originale 
(218), teza s-a sprijinit pe 240 titluri 
bilbliografice, în marea lor majoritate de dată 
recentă. 

În „Studiu bibliografic”, extins pe 46 
pagini s-au făcut referiri esențiale concrete 
și corecte asupra: 

•••• morfologiei şi fiziologiei aparatului 
genital femel,  
•••• markerilor biologici ai funcţiei de 
reproducere la femele,  
•••• definirii perturbatorilor hormonali, 
•••• enumerării substanţelor cu efect 
perturbator hormonal,  
•••• efectelor poluanţilor asupra aparatului 
genital femel,  
•••• prezentării poluanţilor luaţi în studiu, 
adică aluminiul și plumbul  
În Partea a II-a, „Contribuţii proprii” 

pe 396 de pagini, în patru mari capitole, 
conform și în respectul deontologiei 
cercetării științifice doctoranda a prezintat în 
detaliu protocoalele experimentale 
materialele și metodele pentru: evaluarea 
markerilor biologici ai funcţiei de 
reproducere la femelele de şobolan 
consecutiv expunerii la sulfat de aluminiu şi 
acetat de plumb în:  

•••• perioada de gestaţie/in utero  
•••• perioada de lactaţie/sugar, 
•••• perioada prepubertală, 
•••• la vârsta de trei luni, la vârsta de şase 

luni și, respectiv după trei generaţii. 
Concluziile pe tema tezei au fost 

favorabile, Comisia considerând că tema 
aleasă este oportună, actuală și 



  Alexandra Trif                                                                                                             Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

    
Year 2, �o. 2. December 2008 

 

 76 

interdisciplinară, cercetarea dedicându-se 
studierii corelaţiei dintre calitatea și 
sănătatea mediului / calitatea vieţii sănătate, 
inclusiv cea reproducerii.  

În mod concret cercetările au vizat 
impactul toxic al aluminiului şi plumbului 
asupra aparatului genital femel şi a 
hormonilor sexuali prin evaluarea markerilor 
integrităţii, funcţionalităţii şi performanţelor 
sistemului reproducător femel, rezultatele 
obținute fiind considerate originale și 
interensante pentru medicina reproductivă. 

 

O carte de excepție 
 

În această ultimă lună a anului curent, la 
presigioasa editură Brumar – Timișoara, 
editură recunoscută de către CNCSIS, în 
condiții grafice de excepție a apărut 
frumoasa lucrare:  
Ghid de farmacie și terapeutică veterinară 

 

 
 

Autori: Prof. Dr. Romeo Teodor Cristina 
și Prof. Dr. Valer Teușdea 

Aș dori să remarc că cei doi autori 
"recidivează" în mod plăcut, exact după un 
an după lansarea unei alte lucrări valoroase 
(Mic dicționar bio-medical apărut la Editura 
Impact Media din Timișoara). 

De la început doresc să arăt aplecarea 
autorilor spre calitate atât în ceea ce privește 
fondul dar și în ceea ce privește forma, 
cartea fiind, în opinia mea, la standarde 
editoriale deosebite, pot spune, europene. 

Lucrarea este redactată foarte elegant, 
rasterele incluse făcând lecturarea foarte 
plăcută, coperțile, calitatea hârtiei și 
prezentarea grafică vin să amplifice valoarea 
estetică a cărții.  

Lucrarea se adresează în special 
specialiștilor veterinari care sunt legați prin 
activitatea lor de noțiunile de farmaceutică 
veterinară, dar și medicilor veterinari, 
practicieni studenților sau altor specialiști 
care au de a face cu terapeutica veterinară  

Împărțită echilibrat în cinci mari capitole, 
cartea este extinsă pe 427 de pagini dă 
date esențiale despre:  

Farmacia veterinară și medicamentul 
veterinar unde au fost incluse numeroase 
noțiuni aduse la zi despre: condiţii legale și 
tehnice ale înființării, medicamentul de uz 
veterinar (a.u.v.)(cu prezentarea elementelor 
legate de cercetarea medicamentului a.u.v., 
clasificarea medicamentelor, factorii care 
influenţează stabilitatea şi conservabilitatea 
medicamentelor, mijloacele de conservare a 
medicamentelor, condiţionarea preparatelor 
farmaceutice, ambalaje, durata şi modul de 
conservare. De asemenea în acest capitol 
se face referire la Legislaţia medicamentului 
a.u.v. în Europa și Romania    

Calculele a.u.v. unde sunt prezentate 
toate calculele necesare unui farmacist sau 
medic veterinar practician: dalculul dozelor, 
concentraţiilor, al substanţei active din formele 
medicamentoase, al cantităţii de excipient 
necesar penrtu obţinerea concentraţiei dorite, 
calculul concentraţiei unui preparat, calculul de 
transformare a concentraţiilor, diluarea în 
funcţie de densitate, reducerea / multiplicarea 
formulelor medicamentoase, concentraţia 
microcantităţilor, concentraţia medicamentelor 
din sânge, concentraţia de medicament din 
organism, unităţi de măsură anglo-saxone şi 
factori de conversie agreaţi, conversia 
concentraţiei electroliţilor, extrapolarea 
dozelor din medicina umană în medicina 
veterinară (pe baza suprafeţei corporale și 
pe baza greutăţii corporale metabolice), 
calculul necesarului de medicament solubil și 
al necesarului de suplimente în apa de băut.   

În capitolul 3 sunt prezentate principalele 
Incompatibilităţi şi interacţiuni în medicina 
veterinară, asocierile de medicamente (cele 
dorite și nedorite) dar și prezentarea 
sistemului de farmacovigilență european, 
sistemulului Eudra - Vigilance și a sistemului 
de farmacovigilenţă din România.   

Capitolul 4 este dedicat expunerii 
Elementelor practice de farmaco - terapie 
(elementele instituirii terapiei veterinare, căile 
de administrare a medicamentelor la 
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animale, iatropatiile de tehnică terapeutică și 
noțuni despre eutanasia la animale.  

Ultimul capitol este cel alocat Prescrierii 
rețetelor și vine în întâmpinarea necesității 
de redacta obligatoriu ordonanțe medicale 
de către medicul veterinar, situație care, 
după cum se știe a fost reglementată prin 
lege (prin Ordinul ANSVSA nr. 184 din 22 
aug. 2006 și pe baza prevederilor art. 10 din 
Ordonanţa Guvernului 42/2004). În acest 
capitol este prezentat modul de întocmire al 
rețetelor și diferite categorii de reţete. 

Bibliografia exhaustivă și Indexul  
terminologic vin să completeze calitativ 
această frumoasă realizare. 

 

Un suport de curs util și modern 
 

Domnul Profesor Dr. Romeo T. Cristina, 
în continuarea preocupărilor sale cunoscute 
de a îmbunătăți curricula disciplinelor de 
farmacologie și farmacie veterinară  vine din 
nou în întâmpinarea studenților anului III de 
la facultățile de medicină veterinară cu un 
suport de curs electronic, primul de 
farmacologie veterinară de la noi din țară. 
   

 
 

Se cuvine să amintesc aici importanta 
lucrare, Introducere în farmacologia 
veterinară – apărută în 2006 la Ed. Sollness 
Timișoara, a aceluiași autor, în opinia mea 
un reper în farmacologia veterinară din 
Romania. Structura suportului de curs a fost 
concepută pe prezentarea noțiunilor predate 
în Semestrul I la disciplina: Farmacologia 
generală  

Materialul didactic a fost structurat în 
zece capitole unde se urmărește 
prezentatea competentă a noțiunilor 
necesare pentru înțelegerea mecanismelor 
de invazie și evazie a medicamentului și 
aplicarea acestora în terapeutica veterinară. 

 Astfel, după prezentarea noțiunilor 
introductive în capitolul 1, în capitolul 2  este 

prezentată Administrarea şi pătrunderea 
medicamentelor în organism (căile interne, 
externe, injectabile) 

În capitolul 3 se prezintă Transportul 
medicamentelor în sânge și factorii care 
influenţează transportul medicamentelor 

Difuziunea medicamentelor unde sunt 
prezentate caracteristicile histo-morfologice, a 
factorilor implicaţi în difuziunea în spaţiile 
hidrice ale organismului, a relaţiei pH, pKa şi 
difuziune, distribuirea în ţesuturi, difuziunea 
prin bariere, redistribuirea medicamentelor, 
precum și consecinţele distribuirii inegale sunt 
prezentate în capitolul 4.    

Capitolul 5 este dedicat explicării 
mecanismelor Fixării medicamentelor pe 
receptori (cu prezentarea teoriei receptorilor și 
cuantificarea răspunsului cuplării. 

Capitolul 6 Metabolizarea prezintă factorii 
determinanți și etapele metabolismului  

Eliminarea medicamentelor (pe calea 
renală, digestivă, biliară, respiratorie, prin 
piele, glanda mamară și ouă) este prezentată 
în capitolul 7.     

Capitolul 8 tratează Elementele de 
farmacocinetică teoretică prin prezentarea: 
cineticii disponibilizării, a modelelor  mono, bi, 
respectiv tri -compartimentat, funcţiei Bateman 
și a constantelor de absorbţie şi eliminare 
(invazie şi evaziune). Tot aici se explică 
implicațiile variației nivelului sanguin minim, a 
întreruperii administrării, inducerea enzimatică 
şi nivelul sanguin și sunt enumerați principalii 
parametri de cuantificare farmacocinetică 
(răspunsul organismului animal la medicație, 
biodisponibilitatea și bio-echivalenţa.  

Elementele teoretice ale terapeuticii 
veterinare sunt prezentate în Capitolul 9, 
nefiind omise elementele de  Farmacovigilenţă 
veterinară.  

Ultimul capitol, capitolul 10 este alocat 
predării Elementelor practice ale 
terapeuticii veterinare (asocierile de 
medicamente, reacţiile nedorite la 
medicamente, metodele statistice utilizate 
frecvent în farmacometrie. 

 

Două vizite importante 
 

În cursul lunilor Noiembrie și Decembrie, 
domnul Profesor Romeo Cristina a efectuat 
două vizite importante. 
Prima a fost efectuată în cadrul programului 
Socrates / Erasmus Teaching Staff Exchange Mission 
No.55/30/06/2008/nov.2008 la Universita degli Studi di 
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Milano, la Facultatea de Medicină 
Veterinară, unde profesorul Romeo Cristina, 
în calitate de profesor invitat a susținut două 
cursuri în fața studenților acestei facultăți: 
Nanotechnologies and drug delivery devices 
in medical sciences (foto) și Euphorbia 
cyparissias L. (Cypress spurge) and its 
activity in the veterinary therapeutics  

 

 
 

 
 

Vizita de o săptămână s-a dovedit a fi 
una deosebit de fructuoasă atât pentru 
învătământul veterinar de la noi dar și 
pentru Asociația noastră. 

Domnul Profesor Romeo Cristina a fost 
primit de către Decanul Facultății de 
Medicină Veterinară de la Milano, Prof. 
Eugenio Scanziani, de către membrii 
Senatului universitar, Consiliului facultății și 
de către omologii de la disciplina de 
farmacologie de la FMV Milano: Profesorii 
Carlo Berreta, Silano Carli și Roberto 
Villa dar și de către alți colegi dintre care 
amintim pe profesorii: Antonio Lauria, 
Valeria Grieco, Silvia Modina, Francesca 
Caloni. 

Programul a fost foarte încărcat și a 
inclus:  

Participarea la un curs predat în fața 
studenților anului III MV de către Prof. Carlo 
Beretta. 

Vizita la Spitalul veterinar Lodi, la 
invitația Decanului Scanziani.  

Trebuie remarcat că Spitalul și toate 
facilitățile de la Lodi relevă una dintre cele 
mai moderne instituții de acest tip din 
Europa, cu specializare în patologia 
animalelor mari și în special a cabalinelor  

 

 
 

 
 

Foto: Vizita la Spitalul Veterinar LODI  
în foto Prof. Eugenio Scanziani Decanul FMV Milano 
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Foto Spitalul veterinar LODI 
sală de operații și sală investigații complexe cabaline 

 

Patru întâlniri de lucru în cadru: 
Department of Veterinary Sciences and 
Technologies for Food Safety (VSA) cu 
directorul, prof. Prof. Silvano Carli și Prof. 
Roberto Villa din partea Senatului universitar 
pe teme de cercetare, schimb curricular, 
doctorate etc. dar și largirea contactelor cu 
Asociaţia Naţionale a Fabricanţilor de 
Produse de Uz Veterinar din Romania, 
colegii italieni acceptând calitatea de membri 
in cadrul colegiului de redactie al revistei 
asociației noastre dar și să sprijine în 
măsura posibilităților tehnic și chiar logistic 
Asociația noastră. 

O a doua vizită (Curricular Exchange - 
Visit Mission (No.3532/10-13/12/2008) s-a derulat în 
cadrul Veterinarmedizinische Univesitat 
Viena la Institute of Pharmacology and 
Toxicology, la invitația amabilă a omologilor: 
Profesor Ivo Schmerold (Coordonator 
institut) și a Prof. Agnes Dadak, (titulara 
catedrei de toxicologie de la institut). 

 

  
 
Foto: Prof. Dr. Agnes Dadak și Prof. Dr. Ivo Schmerold 

Vizita de schimb profesional la 
Universitatea de Medicina Veterinara Viena, 
poate fi considerată o reușită. 

 Discuțiile care au avut loc întro 
atmosferă foarte caldă, amicală și au fost pe 
teme curriculare, de schimb de informații și 
de viitoare colaborări.  

Astea au fost  considerate de ambele 
părți ca binevenite și s-a propus colaborarea 
bilaterală pe termen lung.  

Colegii austrieci au aflat cu această 
ocazie despre activitatea Asociatiei noastre 
și au acceptat cu plăcere colaborarea în 
cadrul colectivului redacțional al Veterinary 
drug și nu numai.  

Tot în cadrul vizitei la Viena, Prof. Ivo 
Schmerold a prezentat colegului român  
componența staff-ul precum și facilitățile de 
cercetare ale Institutului de farmacologie și 
toxicologie pe care-l conduce (foto). 

 

 
 
În încheiere, consider că toate aceste 

realizări sunt un motiv de mândrie pentru 
noi și de aceea se impune a fi făcute 
cunoscute colegilor noștri din România.  

 
Importanța acestor demersuri (în mare 

măsură pe baze personale) este cu 
siguranță benefică pentru ANFPUVR, 
rezultatele concrete putând  fi așteptate 
pentru viitorul nu prea îndepărtat, adică 
alăturarea rapidă la circuitul real de valori 
europene, deziderat pe care ni-l dorim cu 
toții. 

 
Pentru toate aceste frumoase realizări 

sincere felicitări! 
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Către, 
  
Editorul şef al Revistei „Veterinary drug / 

Medicamentul veterinar”, România, Prof. 
Dr. Romeo Teodor Cristina7 

 

Formular de transfer a Drepturilor de  

Autor  

 
Acest formular se refera la articolul care are 
titlul şi autorii următori după cum urmează:  

 

Titlul Articolului (Lucrării): 

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

........................................................... 

Autorul(ii):.............................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

........................................................... 

FiliaŃia...................................................

...........................................................

........................................................... 

Subsemnatul(Ńii) autor(i) ai Articolului 
(Lucrării) cu titlul şi conŃinutul mai sus 
menŃionat, prin prezenta transfer(ă) orice 
formă de drept de autor asupra Articolului, 
Editorului.  

                                                 
7 Prof. Dr. Romeo – Teodor Cristina 
Disciplina de Farmacologie şi Farmacie veterinară 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, Calea Aradului 119, 300645, RO. 
Tel: 0256277140 
Fax: 0256277118  
e-mail: rtcristina@yahoo.com    
 Web:  www.veterinarypharmacon.com                   

����                 

Autorul(ii) garantează că Articolul 
(Lucrarea) este original(ă) şi că sunt autorizaŃi 
să facă acest transfer.  

Este responsabilitatea autorului sa obŃină 
acceptul/autorizaŃia scrisă pentru a cita din 
alte lucrări deja publicate sub orice formă.  

Editorul recunoaşte drepturile şi acordă 
autorilor de mai sus dreptul de a reutiliza 
manuscrisul de mai sus.  

Autorul(ii) pot reutiliza tot sau părŃi din 
Articolul (Lucrarea) de mai sus în alte lucrări, 
mai puŃin publicarea articolului în aceeaşi 
formă.  

Autorul(ii) pot reproduce sau să 
autorizeze alte persoane să reproducă 
Articolul (Lucrarea) mai sus menŃionat(ă) 
pentru uz personal sau pentru folosire, dacă 
se menŃionează dreptul de autor al Editorului 
şef, că materialul nu este folosit astfel încât 
să implice aprobarea Editorului a unui produs 
sau serviciu pentru un angajat şi că articolul 
nu este vândut ca atare.  

Autorului(lor) i(li) se permite să acorde 
terŃilor dreptul de retipărire, republicare sau 
orice tip de refolosire a articolului.  

Autorii pot distribui într-un număr limitat 
părŃi din lucrare sau tot materialul înainte de 
publicare dacă informează Editorul sef de 
natura şi gradul acestei distribuŃii limitate.  

Autorii rămân cu toate drepturile  de 
proprietate asupra oricărui proces, procedură 
sau mod de realizare practică descris în acest 
Articol (Lucrare).  

Această înŃelegere devine nulă şi fără 
validitate, dacă această lucrare nu este 
acceptată pentru publicare sau dacă este 
retrasă de către Autori, înainte să fie 
acceptată de către Editorul şef spre publicare. 
 
 

Nume, ................................................ 
 
Prenume, ............................................ 
 

Semnătura autorizată  
(sau specimen, pentru TOłI AUTORII): 
 

1. .................................................... 

2. .................................................... 

3.   ................................................... 

4.   .................................................... 
 

Semnătura şi ştampila părŃilor terŃe 
(instituŃii)(doar dacă este necesar): 
........................................................... 

Localitatea, ..................................                                                                                   
                                                   
Data: .......................................... 
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       ▼ InstrucŃiuni pentru autori 
 

Revista Medicamentul veterinar/Veterinary Drug 
(Med. Vet./Vet. Drug) este publicaŃia oficială a 
AsociaŃiei NaŃionale a FabricanŃilor de Produse de Uz 
Veterinar din România (ANFPUVR) cu apariŃie 
semestrială. 
Sunt aşteptate spre publicare lucrări din domenii 

conexe topicului acestei reviste, care să fie 
asimilabile următoarelor: 
 
a. Articole ştiinŃifice originale care să prezinte 

rezultate originale ale cercetării fundamentale ale 
medicamentului sau conexe; extindere 4-6 pagini; 
rezumat, în engleză, 200-300 cuvinte; 3-5 cuvinte 
cheie; 10-12 referinŃe bibliografice,  
 
b. Sinteze, extindere maximum 8 pagini, rezumat, 

în engleză, 200-300 cuvinte; 5-7 cuvinte cheie; 
referinŃe bibliografice conexe. 
 
c. Rapoarte de caz, care să prezinte rezultate 

originale ale practicii terapeutice; extindere 1-3 
pagini; rezumat, în engleză, 100-200 cuvinte; 3-5 
cuvinte cheie; 6-8 referinŃe bibliografice,  
 
d. Comunicări scurte, în care se poate face 

prezentarea unor rezultate parŃiale sau scurte 
observaŃii punctuale din cadrul fazelor cercetării 
ştiinŃifice sau a practicii curente veterinare, opinii 
ştiinŃifice etc, extindere 1-3 pagini; rezumat, în 
engleză, 100-200 cuvinte; 3-5 cuvinte cheie; fără 
referinŃe bibliografice sau, excepŃional, doar una - 
două titluri strict legate de tematică. 
 
e. Traduceri din literatura de specialitate, 

extindere 1-2 pagini; 3-5 cuvinte cheie; referinŃe 
bibliografice. 
 
f. AnunŃuri şi reclame, din domeniile conexe 

(apariŃii editoriale, evenimente, prezentări produse 
noi, agenda manifestărilor asociaŃiei etc). 
 
Structura editorială şi acoperirea tematică a 

publicaŃiei  
 
1. LegislaŃia medicamentului veterinar, 
2. Marketingul medicamentului veterinar, 
3. Biotehnologia medicamentului, 
4. Cercetarea medicamentului  
5. Varia  

 
În vederea publicării prezentarea lucrărilor către 

secretariatul ştiinŃific se poate face personal, prin 
poştă pe adresa: Dr. Romeo Teodor Cristina (F.M.V. 
Timişoara, Calea Aradului 119, 300645, tel. 
0256277140, fax. 0256277140, sau ca fişier ataşat, la 
adresa de e-mail: rtcristina@yahoo.com sau la 
www.veterinarypharmacon.com. 

Lucrările vor fi supuse analizei peer-rewiew de 
către Comitetul ŞtiinŃific al revistei, cu notificarea 
autorilor (în cazul lucrărilor acceptate în forma finală 
pentru publicare sau pentru scurte corecturi care se 
impun).  

Refuzarea unei lucrări de la publicare nu este 
obligatoriu notificată autorului. Întreaga 
responsabilitate privind autenticitatea, 
exactitatea şi onestitatea datelor prezentate în 
materialele prezentate spre publicare revine 
exclusiv autorilor ! 

Copyright© 

Legea Copyright-ului impune ca toŃi autorii să 
semneze un formular tipizat Copyright, prin care 
aceştia transferă către revistă, reprezentată de 
Editorul şef, dreptul de publicare al materialului 
trimis. Autorii lucrărilor acceptate la publicare vor 
primi din partea editorului şef un formular foarte 
simplu în format Word, care va trebui completat, 
semnat şi retrimis acestuia. După publicare, autorii 
vor putea folosi întotdeauna şi oriunde, fără nici un 
fel de notificare sau permisiune prealabilă articolul 
propriu (mai puŃin publicarea în aceeaşi formă), în 
conformitate cu deontologia redactării lucrărilor 
ştiinŃifice, cu citarea ca sursă primară de publicare a 
revistei: Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

 

 
InstrucŃiuni de redactare a lucrărilor ştiinŃifice 

originale: 
 

 

Număr pagini: în conformitate cu tipul de articol, 
Lucrările: redactate în limba română sau 
engleză, 
Rezumatul: obligatoriu în  engleză şi română, 
Format pagină: tip pagina: A4 (29,7 x 21cm), 
Oglinda paginii: în cm  

top-2,7;  
left-2,5;  
right-2,5;  
bottom-2,5;  
gutter-0, 

Header/Footer: 1,25 cm., 
Paginare:  centru – jos, 
Fonturi:   Arial, cu diacritice ă,â, î, ş, Ş, Ă, Â, 
Î, Ń,ł, 
Tabs-uri:  0,5 cm. 
 

 
   1. Titlul lucrării: majuscule, bold, centrat, 12 pt., 
bilingv, mai întâi în limba română, apoi în engleză. 
 
   2. Autorii:  centrat 10 pt., bold, întâi 
prenumele, apoi numele de familie. 
- prenumele bărbaŃilor - numai iniŃiala, prenumele 
femeilor – în întregime. 
InstituŃia (sub autori imediat) de care aparŃine 
fiecare autor (fără prescurtari), centrat, 9 p. 
- când autorii aparŃin mai multor instituŃii se 
marchează fiecare autor la sfârşitul numelui, cu un 
număr corespunzător (ca exponent),  
- fiecare număr va fi asociat unei instituŃii.  
   Exemplu:  

 
STUDIUL EFICIENłEI UNOR PRODUSE 

QUINOLONICE 
 

STUDIES ON SOME QUINOLONES EFFICACY 
 

R.T. Cristina1, Eugenia Dumitrescu1, Valer Teuşdea2 
 

1Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara,  
2Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti 
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   3. Cuvinte cheie: aliniat stânga la un tab, 9 pt., 
nebolduit, italic, blingv, în limba română, apoi în 
limba engleză, cât mai concis şi într-o ordine logică. 
 

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

 
   4. Rezumatul obligatoriu atât în limba engleza, (cu 
titlul: Abstract), cât şi în limba română – bold, 10 p., 
va fi centrat.  
- conŃinutul rezumatului, conform tip de articol, 9 
pt., aliniat stânga – dreapta (justify) 
 
    5. Introducere – dacă se impune, fără titlu, aliniat 
stânga – dreapta (justify), 9 p.  
 
   6. Subtitlurile lucrării: 

Material şi metodă  
Rezultate şi discuŃii 
Concluzii 

 

Toate aceste subtitluri: cu majuscule, bold, centrat, 
12 p., numerotate. Corpul textului lucrării: 11p., 
aliniat stânga–dreapta (justify). 
 
7. MulŃumirile (Acknowledgements), dacă este cazul, 
normal, centrat, italic, 9 p. 
- pot fi inscrise mulŃumiri la adresa unei anumite 
persoane, sponzor, sau se poate folosi formularea de 
tipul: „Lucrarea a fost realizată pe baza grantului 
nr..... obŃinut de către.... din partea ... etc.” 
 
   8. Bibliografia: cu majuscule, bold, centrat, 10 p.: 
ConŃinutul: aliniat stânga – dreapta justify bold, 9 p., 
Redactarea bibliografiei se face în ordinea strict 
alfabetică a primului autor. Se vor scrie: 
- numărul curent; 
- autorii (bold):  
- primul autor -numele, apoi prenumele, apoi ceilalŃi 
autori.  
- la bărbaŃi, doar iniŃiala prenumelui, 
- la femei, prenumele întreg; 
- anul în paranteze drepte, 
- denumirea publicaŃiei citate, preferabil în întregime 
sau folosind prescurtările consacrate în literatură, 
- pentru reviste: autor(i), anul apariŃiei denumirea 
articolului (normal), urmat de denumirea revistei 
(italic), volumul (cu bold), numărul (in paranteza), 
paginile (normal); 
- pentru cărŃi: autor(i), anul apariŃiei, denumirea 
cărŃii, capitolului, ediŃie, editură, oraş, (toate 
normal); 
- pentru teze: autor, anul apariŃiei, denumirea tezei, 
universitatea unde a fost susŃinută, localitatea, 
(toate normal).  
- citarea autorilor, în ordinea din lucrare. 
- în cazul lucrărilor scrise cu litere slave, arabe, 
asiatice etc. va fi efectuată transcrierea în alfabetul 
arab. 
 
   Exemple: 
   a. pentru cărŃi: 
Cristina R.T. (2006). Introducere în farmacologia şi 
terapia veterinara. Ed. Solness, Timişoara. 
   b. Lucrări ştiinŃifice: 
CERNEA, M., COZMA, V., CRISTINA CERNEA, SAS, C., 
ANCA MĂRCULESCU, (2004). Testarea in vitro a 

rezistenŃei cyathostomelor la albendazol. Lucr. Şt., 
Med. Vet. Timişoara, 37, 357-360. 
 
   c. Lucrările unor congrese sau organizaŃii: 
*** FEDESA (2000) – Antibiotics for animals. A FEDESA 
perspective on antibiotics, Animal Health and the 
Resistance Debate, vol. February: 6; 
*** EMEA Committee for Veterinary Medicinal 
Products – Doxycycline hyclate, Summary report (1), 
EMEA/MRL/270 /97- Final June 1997. 
 
   d. site-uri web 
www.noahcompendium.co.uk  
J. Antimicrob. Chemother.(2003)  
www.jac.oupjournals.org/cgi/content/abstract/dkh007v1 
 
   Citarea autorilor sau a lucrărilor în text: 
- autorii vor fi citati in text intre paranteze simple, 
numele autorului fiind urmat de anul aparitiei 
lucrării.  
- ex.: (Paştea, 1990). 
- dacă sunt doi autori, vor fi citaŃi ambii: ex. 
(Teuşdea şi Mitrănescu, 1999). 
- dacă sunt mai mulŃi de doi: ex. (Taylor şi col., 
2004). 
- dacă se face referire la un autor, care la rândul lui 
este citat de către alt autor: (Trif şi col. cit. de Oros, 
2006). 
- verificaŃi ca toŃi autorii din bibliografie să fie citaŃi 
în text şi viceversa, toŃi autorii din text să apară la 
bibliografie.  
- citarea lucrărilor se face înscriind numărul de ordine 
al lucrării (lucrărilor) în paranteze drepte, de regula, 
la sfârşitul frazei.   ex.:„Aceste aspecte au fost 
relevate de numeroşi autori din literatura de 
specialitate [1, 3, 15, 33]”. 
 
   Italicele: 
  se scriu obligatoriu cu italice:  
- cuvintele în limba latină: ad libitum, in vitro, in 
vivo, et al., per se, ad hoc, inter alia, inter se etc.  
- denumirile stiinŃifice ale speciilor: Haemonchus 
contortus, Brachyspira spp., Datura stramonium, 
Candida albicans etc.   
- constante şi necunoscute matematice, 
- prima folosire în text a unui termen special, 
- denumirile anatomice în limba latina: muşchiul 
latissimus dorsi, osul humerus, vena cava caudalis. 
nu se scriu obligatoriu cu italice: corpus luteum, via, 
N.B., i.m., i.v., s.c., post mortem, post partum etc.; 
 
   LiniuŃa de unire: 
- nu se recomandă despărŃirea în silabe la capătul 
rândului, ci scrierea cuvântului întreg.  
- poate fi utilizată după prefixe: anti-estrogenic, pre-
tratament, non-activ, post-partum, 
 
   Nerecomandabil 
- nu se admite limbajul echivoc, neştiinŃific şi 
imprecis. 
- nu sunt recomandate expresii ca: „Un bine cunoscut 
cercetător ...”„de la 10 la 12 ore” etc. 
 
Parantezele:  
- se pot utiliza toate cele trei tipuri, fără să existe o 
regulă generală. 
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Se scriu cu majusculă: 
- toate denumirile ştiintifice ale speciilor, numele 
claselor, ordinelor şi familiilor (bacteriene, virale, 
parazitare etc). 
- numele proprii ale persoanelor, instituŃiilor, 
abrevierile. 
- numele bolilor nu vor fi capitalizate. 
 
   Numeralele: 
- se folosesc litere pentru numeralele de la unu la 
nouă (ex.: doi, cinci, şapte) şi cifre peste nouă (ex.: 
10, 11, 231 etc.); 
- separarea zecimalelor: prin virgula în cazul 
redactării în limba romană şi prin punct, în cazul 
limbii engleze; 
- pentru numerele mari din text se vor adopta 
formulări cât mai scurte, ex.: 10.000.000 / 107; 
- pentru înmulŃire se foloseste semnul x; ex. 129 x 
236, 
- pentru împărŃire, semnul  /. Exemplu: 129/236. 
 
   UnităŃile de măsură:  
- se vor exprima conform standardelor intenaŃionale 
agreate şi utilizate în literatura de specialitate. 
- exprimarea concentraŃiei şi a compoziŃiei: se 
preferă exprimarea în moli (M sau mM) sau 
echivalenŃi (Eq sau mEq) (cu excepŃiile legate de 
procentul de mortalitate, exprimarea procentuală (%) 
a soluŃiilor sau alte valori simple care se pretează la 
această formă de prezentare fiind folosită 
recomandabil în aceste situaŃii). 
 
   Simbolurile: 
- conform standardelor matematice: ex. >,< ,=,±,≡,≥, 
≤, ≠, ≈, ∞, ♂, ♀ etc.  
- semnele statistice: ex. *P<0,05,**P>0,01,***P<0,001 
etc. 
 
   Abrevierile:  
- vor fi cele standard ex: FSH, LH, ACTH, DNA, RNA, 
approx., I.U.- internaŃional units; vs – versus etc. 
 
   Redactarea tabelelor: 
- tabelele vor fi concepute astfel încât să ocupe toată 
lăŃimea oglinzii paginii, fără să o depăşească.  
- dacă un tabel trece pe pagina următoare, el va fi 
precedat de o linie care să cuprindă repetarea 
capătului de tabel.  
- numerotarea tabelelor se face aliniat dreapta, 
italic, astfel: Tabelul 1, iar sub el, în engleză: Table1 
- titlul tabelului va fi redactat în limba romană şi în 
limba engleză, bold, centrat.  
- numerotarea şi titlul tabelelor vor fi redactate cu 
corpul de litera 9. 
- textul tabelului, în interiorul acestuia, va fi 
redactat de asemenea bilingv. 
- titlurile tabelelor să fie suficient de detaliate şi fără 
prescurtări.  
- tabelele (ca şi figurile) vor fi obligatoriu citate în 
text şi comentate.  
- dacă există tabele care conŃin note, acestea, ca şi 
legenda, se vor scrie imediat sub tabel. 
   Materialul ilustrativ: 
- este reprezenat de figuri (noŃiunea incluzând 
fotografii, desene, scheme, grafice etc.).  

- toate figurile vor fi prezentate în alb-negru sau 
color, cu un contrast cât mai bun.  
- dimensiunea acestora să nu depăşească ¼ din 
lăŃimea oglinzii paginii. 
- numerotarea figurilor se face sub figură, cu bold: 
Fig. 1.  
- titlul, urmează după numerotare, simplu, centrat, 9 
pt.  
- notările din cadrul figurilor se vor face cu corpul 
literă 8. 
- numerotarea şi textul figurilor vor fi redactate în 
limba română, apoi în limba engleză.  
- adnotările din figuri vor fi de asemenea redactate 
bilingv, întâi în limba română apoi, dedesubt, în 
limba engleză. 
- toate figurile vor fi citate în text (şi comentate). 
 
   Notele de subsol (footnotes) 
- acestea se vor marca cu cifre, mărimea fontului 8. 
- notele de pe o pagina trebuie să se regăsească în 
subsolul paginii respective. 
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