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Cuvântul editorului  
 

by Teușdea & Cristina 
 
 
Medicamentul veterinary/Veterinary drug 
merge înainte! 
 

 
 
Deși pornit cu greutățile inerente 

începutului, conceptul Medicamentul 
Veterinar / Veterinary drug a ajuns la al 
treilea număr. 

 

Spre surprinderea unora, cei care sunt 
interesați de revistă sunt întrun număr tot 
mai mare, fapt îmbucurător, încurajant și 
care ne obligă să ridicăm permanent 
ștacheta calității materialelor incluse în 
coloanele revistei. 

 

Astfel, dorința noastră de a dezvolta un 
concept ia amploare și ne dă satisfacția 
muncii împlinite. 

 

Ce ne propunem? Multe. Ce vom realiza? 
Rămâne de văzut, dar cu siguranță că de 
Revista Medicamentul veterinar se va auzi în 
continuare! 

 

Incercând să dăm o notă profesională, 
contemporană dar și estetică întreprinderii 
noastre, aducem mulțumirile noastre tuturor 
autorilor care s-au străduit prin lucrările 
trimise să respecte cerințele noastre 
editoriale, știut fiind faptul că, pentru a fi 
încadrată întro categorie valorică sau alta, o 

publicație are nevoie în primul rând de 
calitate științifică, și aici se cuvine să 
aducem prinosul nostru de recunoștiință 
colectivului științific implicat în analizarea și 
prelucrarea materialelor, dar mai are nevoie 
și de mulți, foarte mulți cititori! 
Din acest considerent apelăm la iubiții 

noștri cititori în a se implica activ în 
conceptul nostru și de a ne semnala toate 
aspectele legate de calitatea articolelor, 
interesul pentru abordarea unor anumite 
tematici etc.  

 

Colectivul redacțional al revistei este 
deschis la toate propunerile venite din 
partea cititorilor, alocând spații largi mai ales 
educației continue a specialiștilor implicați în 
fenomenul medicamentului veterinar, dar și 
unor articole incitante, originale, rodul muncii 
de cercetare a specialiștilor domeniului. 

 

De asemenea revista pune la dispoziție 
spații de reclamă generoase fabricanților și 
furnizorilor de medicamente a.u.v., dar și 
cabinetelor, crescătorilor de animale, 
instituțiilor interesate de a se promova la 
tarife prietenoase. In cursul acestui an 
revista va beneficia și de site-ul său propriu 
de web, existând astfel și posibilitatea 
consultării on line a numerelor revistei. 

 

Dorind dezvoltarea în continuare și o 
creștere semnificativă a tirajului, stafful 
editorial al revistei propune, pentru cei 
interesați, abonamente anuale (trei 
numere/an). 

 

În încheiere, mulțumim domnului dr. Paul 
Stănescu care a înțeles că mesajul unei 
publicații puternice de specialitate întrun 
peisaj arid ca cel de la noi are nu doar rol 
informativ, ci și rol formator de noi specialiști 
în domeniul medicamentului veterinar 
românesc și al medicinei veterinare în 
general. 

 

Luându-ne angajamentul ridicării propriei 
noastre valori, urăm cititorilor noștri, 
colaboratorilor și întregii lumi medical - 
veterinare prosperitate și împlinirea propriilor 
deziderate! 
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PROCEDEE DE INDUCERE (I SINCRONIZARE A ESTRULUI LA VACI 
 

MODERN METHODS FOR COW’S OESTRUS INDUCING AND SYNCHRONISING 
 

Prof. dr. Vasile Ardelean 
FMV Timișoara 

 
Cuvinte cheie: vaci, estru, inducere, sincronizare, scheme. 
Key words: cows, oestrus, induction, synchronising, schemes 

 
Rezumat 

 
Lucrarea prezintă într-un mod practic scheme moderne de sincronizarea estrului la vaci. 
 

Abstracts 
 

Paper presents in a practical way modern schemes on cow’s oestrus synchronising. 
 

1.1. Sincronizarea estrului cu PgF2α 
 

Prostaglandinele (PGF2α), sunt hormoni 
tisulari, sintetizaţi din acizii graşi 
polinesaturaţi. Formarea PG-nelor în 
organism are loc la nivelul reticulului 
endoplasmatic din celulele endometriale, 
veziculo-seminale, pulmonare, etc.  

Timpul de înjumătăţire al 
prostaglandinelor este foarte scurt (1-3 
minute) a celor naturale şi de aproximativ 60 
minute a celor sintetice.  

Un singur circuit sanguin este suficient 
pentru ca ficatul să inactiveze 90% din 
prostaglandine, iar cele 10% rămase vor fi 
imediat epurate la nivelul pulmonului, tot în 
proporţie de 90%. Una din principalele 
acţiuni ale PGF2 este luteoliza, proces care 
include atît secreţia de progesteron, cât şi 
regresia corpului galben. Efectul luteolitic şi 
ocitocic constituie baza farmacodinamică a 
utilizării PGF2  alfa în biotehnica reproducţiei 
şi în egală măsură în terapia hormonală.  În 
timpul ciclului estral normal, la vacile care nu 
sunt gestante, PGF2α, sunt eliberate de uter 
la 16-18 zile după ce vaca a fost în călduri. 
Această eliberare a PGF2α are ca rol 
involuţia (liza) corpului galben.  

Corpul galben este o formaţiune 
prezentă pe ovar care produce progesteron 
şi împiedică revenirea estrului. Eliberarea de 
PGF2α de către uter face ca vaca să intre în 
estru după 21 zile (1, 4). 

Formele comerciale de PGF2α ( Alfabedyl, 
Dinolytic, Enzaprost F, Estrumate, Flavoliz, Lutalyse, Oestrophan, 

Planate, Proliz, Prosolvin, Prostavet, Reprodine, etc), folosite, 
permit liza corpilor galbeni în mod simultan 
de la toate vacile, favorizează detecţia 
căldurilor şi permit împerecherea într-o 
perioadă optimă. Dezavantajul major al 

PgF2α este lipsa de eficienţă asupra vacilor 
care nu au corpi galbeni. În această 
categorie intră vacile care au avut călduri cu 
6-7 zile înainte de administrare, junincile 
prepuberale şi vacile în anestru postpartum, 
altele decât cele care prezintă CL pe ovare. 
Deşi există aceste limitări, folosirea PGF2α 
este cea mai simplă metodă de sincronizare 
a estrului la vaci. Există 4 categorii de vaci 
care pot fi cuprinse în acest program: 
a. toate vacile care se apropie de perioada 
voluntară optimă de aşteptare (50-60 zile 
postpartum); 
b. vacile care nu răspund la administrarea  
precedentă de prostaglandină (vacile care 
nu au răspuns la 3 injecţii succesive trebuie 
controlate de către medicul veterinar); 
c. vacile însămânţate care nu au fost 
diagnosticate gestante; 
d. vacile aflate în perioada imediat 
următoare postpartum. 

Administrarea de prostaglandine în 
perioada puerperală are efecte terapeutice, 
eliminând infecţiile uterine slabe. În plus, 
prostaglandinele au efect benefic asupra 
vacilor cu ciclul estral scurt, determinând 
creşterea fertilităţii la următorul ciclu de 
călduri. Prostaglandinele administrate cu 2 
săptămâni înainte de perioada voluntară de 
aşteptare (50-60 zile postpartum) vor 
determina creşterea procentului de animale 
care se află în etapa potrivită a ciclului estral 
pentru a răspunde cât mai bine la prima 
administrare de prostaglandină (15). 

Programele care au la bază 
prostaglandinele permit producătorilor să 
organizeze sistematic procedurile 
manageriale de reproducţie într-o perioadă 
scurtă de tip pentru grupuri de vaci apte de 
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reproducţie. În timp ce efectivele mari (mai 
mult de 400 vaci) pot avea zeci de vaci la 
care este posibilă aplicarea acestor 
programe în fiecare săptămână, efectivele 
mici (mai puţin de 60 vaci) pot avea 1-2 
animale eligibile. De aceea în cazul 
efectivelor mici vacile pot fi stimulate la 
intervale de 2-3 săptămâni. 

Cheia oricărui tip de program este 
alegerea unei anumite zile din săptămână 
pentru administrarea prostaglandinelor care 
să lase timp pentru detecţia căldurilor şi 
pentru însămânţare şi să fie injectate toate 
vacile eligibile în aceiaşi zi fără să se ţină 
cont de câte săptămâni au trecut de la 
injecţia precedentă. Administrarea injecţiilor 
la intervale de una sau trei săptămâni este 
mai avantajoasă decât administrarea la 
intervale de două săptămâni. În cazul 
administrării injecţiilor la intervale de una sau 
trei săptămâni va exista întotdeauna un grup 
de animale ,,sincronizate" în călduri care va 
coincide cu revenirea estrului la animalele 
care nu au rămas gestante cu 3 săptămâni 
înainte. Acest lucru va îmbunătăţi şansele de 
detectare a estrului la animalele care repetă 
căldurile. 

Avantaje: 
O mai bună detectere a căldurilor. Un 

mare avantaj al programelor care au la bază 
prostaglandinele este gruparea vacilor astfel 
încât să intre toate în călduri în acelaşi timp. 

Acest lucru determină o folosire mai 
eficientă a muncii pentru detectarea 
căldurilor. 

Reducerea duratei repausului uterin. 
Cu cât este mai eficient producătorul de 
lapte în determinarea căldurilor cu atât este 
mai mare impactul asupra zilelor de service 
period. Programele care au la bază 
prostaglandinele au de asemenea un impact 
direct asupra acestei variabile. Dacă 
perioada dintre fătare şi împerechere este de 
60 de zile, media zilelor până la primul 
service period va fi în jur de 70 de zile (dacă 
toate vacile prezintă ciclu şi sunt detectate în 
timpul perioadei de 21 de zile).  

Într-un efectiv în care se aplică un 
program cu prostaglandine, animalele care 
răspund la program vor fi însămânţate după 
3-4 zile de la fiecare administrare. Astfel, în 
medie, durata service period-ului este 
redusă la 7 zile pentru fiecare animal care 
răspunde la tratament (7). 

Posibila creştere a ratei de concepţie. 
Majoritatea fermelor la care sunt aplicate 
astfel de programe se bucură de o creştere a 
ratei de concepţie. Prostaglandinele nu au 
efect direct asupra fertilităţii, totuşi o mai 
bună detecţie a căldurilor determină 
depistarea şi neînsămânţarea vacilor care nu 
prezintă călduri. 

Concentrarea asupra ciclului estral. 
Programele care au la bază prostaglandinele 
,,forţează" producătorii de lapte să se 
concentreze asupra ciclului estral a tuturor 
vacilor dintr-un efectiv. 

Toate vacile care nu prezintă ciclu estral 
vor fi diagnosticate ca având o problemă 
dacă nu manifestă estru şi nu sunt 
însămânţate în perioada 50-80 zile 
postpartum. În acest caz este necesară 
intervenţia medicului veterinar pentru a 
rezolva această problemă. 

La fel de important este şi faptul că 
vacile care au ciclul normal şi sunt 
sănătoase vor fi însămânţate mai repede. 
Acestea sunt vacile care aduc profit (17). 

Flexibilitatea. Unii producători de lapte 
limitează numărul de animale însămânţate 
pe timpul lunilor călduroase de vară. 

Pe timp de toamnă şi de iarnă, vacile pot 
fi tratate cu prostaglandine în fiecare 
săptămână şi gradual se poate mări 
perioada de tratament la 2-3 săptămâni pe 
măsură ce creşte rata vacilor gestante. 

Primăvara programele care au la bază 
prostaglandinele pot fi folosite pentru a 
obţine o rată mai mare de animale gestante. 

Pentru producătorii care practică o 
lactaţie sezonală, un astfel de program de 
sincronizare este necesar. 

Măsuri de siguranţă 
Programele care au la bază 

prostaglandinele necesită o identificare 
exactă a vacilor şi ţinerea unor evidenţe de 
reproducţie corecte. Producătorul trebuie să 
fie sigur că vacile însămânţate anterior sau 
vacile gestante să nu fie tratate cu 
prostaglandie din greşală, deoarece vor 
avorta. Însămânţarea vacilor se bazează pe 
observarea duratei estrului. Deşi, protocolul 
de administrare a prostaglandinelor 
recomandă însămânţarea vacilor la 80 ore 
după injecţie, aceasta nu determină o 
fertilitate optimă. Însămânţarea la 80 de ore 
poate fi folositoare la vacile care sunt foarte 
greu de detectat în călduri, totuşi nu trebuie 
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folosită ca practică standard la toate vacile. 
În  plus, însămânţarea vacilor la 80 de ore 
fără observarea apariţiei estrului ,,închide 
uşa“ tuturor oportunităţilor de management 
al reproducţiei până ce vaca se reântoarce 
în călduri sau este diagnosticată gestantă.  

Dacă animalul nu a manifestat călduri 
aceasta ar putea duce la pierderi materiale. 

Deşi programele care au la bază 
prostaglandine permit producătorilor să 
concentreze detecţia căldurilor pe o perioadă 

scurtă de timp, aceasta ar trebui făcută în 
fiecare zi pentru a detecta vacile cu ciclu 
natural şi cele care au fost însămânţate, dar 
sau reîntors în estru. Cea mai obişnuită 
metoda de sincronizare cu PGF2α este 
injectarea tuturor animalelor şi împerecherea 
acelora care intră în călduri în următoarele 5-
7 zile. Vacile nedetectate în estru după 
prima injecţie sunt reinjectate la 10-14 zile 
mai târziu şi împerecherea în următoarele 5-
7 zile (Schema 1). 

 

 
 

Vacile detectate în călduri trebuie 
împerecheate după 8-12 ore. Dacă forţa de 
muncă nu este suficientă, detecţia căldurilor 
şi împerecherea pot fi amânate până după 
cea de-a doua administrare de PGF2 alfa.  

Acest lucru permite producătorului să 
realizeze însămânţarea unui procent mare 
de vaci într-o singură perioadă de 5-7 zile, 
dar necesită două doze de PGF2 alfa/cap 
dacă animalele sunt însămânţate după cea 
de-a doua administrare, comparativ cu 1,3-
1,5 doze/vacă dacă vacile sunt însămânţate 
după fiecare injecţie. Eficienţa poate fi mai 
redusă atunci când vacile sunt însămânţate 
numai după a doua injecţie, deoarece unele 
vaci care răspund la prima injecţie nu vor 
mai răspunde la a doua (16). 

Chiar dacă se recomandă ca intervalul 
dintre administrări să fie de 11 zile, totuşi un 
interval de 14 zile este mai uşor de 

implementat. Cea de-a doua administrare se 
face după 2 săptămâni de la prima şi toate 
activităţile (injecţii, detecţia căldurilor, 
însămânţarea sau monta) sunt făcute în 
aceiaşi zi a săptămânii, în fiecare 
săptămână. Acest lucru este important în 
special în programele de management a 
reproducţiei la vacile de lapte.  

De asemenea, vacile care răspund la 
prima injecţie, dar nu sunt detectate în estru 
se vor afla în a 7-9 zi a ciclului, dacă cea de-
a doua se face după 11 zile. Aceste vaci nu 
vor răspunde la PGF2 alfa. Folosind un 
interval de 14 zile o vacă nedetectată în 
călduri după prima administrare se va afla în 
ziua 10-12 a ciclului estral. Această diferenţă 
de trei zile îmbunătăţeşte considerabil 
şansele ca vaca să răspundă la cea de-a 
doua injecţie. 

Opţiunea 1: detectarea căldurilor şi IA după fiecare administrare de PGF2 alfa 

Injecţie cu 
PGF2 α 

Injecţie cu 
PGF2 α 

Opţiunea 2:detectarea căldurilor şi IA după cea de-a doua injecţie 

Detectarea 
căldurilor şi 
 însămânţarea 

Detectarea 
căldurilor şi 
însamânţarea 

Detectarea 
căldurilor şi 
însamânţarea 

Schema 1. Variante de sincronizare a estrului folosind două injecţii cu PGF2α la 10-14 zile 

1 7 14 21 
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1.2. Detecţia căldurilor intr-o perioadă de 
6 zile plus PGF2 alfa 

 

O alternativă ieftină este însămânţarea 
sau monta vacilor cu ciclul normal, depistate 
într-un interval de 6 zile şi apoi injectarea 
vacilor care nu au manifestat călduri cu 
PGF2 alfa şi însămânţarea lor după 5-7 zile. 
Acest sistem permite ca vacile cu ciclul 
normal să fie însămânţate pe parcursul a 
două săptămîni şi este nevoie doar de 0,75-
0,80 doze PGF2 α/vacă (13). Deşi acest 
sistem permite reducerea cantităţii de 
hormoni folosiţi, necesită mai multă forţă de 
muncă. Dacă mai puţin de 20% din vaci au 
fost însămînţate după 6 zile de la detecţia 
căldurilor înseamnă că există o problemă. 
Nu se recomandă sincronizarea vacilor care 
nu prezintă ciclu estral normal. 

Avantaje: 
sunt simplu şi uşor de realizat, 
sunt mai ieftine decât alte programe de 

sincronizare. 
Dezavantaje: 
nu sunt eficiente în cazul animalelor cu 

ciclu estral scurt sau a celor aflate în 
anestru. 
 

1.3. Inducerea şi sincronizarea estrului cu 
Gn-RH şi PGF2α 

 

Numeroase protocoale de sincronizare 
recomandă folosirea Gn-RH-ului în 
combinaţie cu PGF2 α. Hormon natural, Gn-
RH mai este cunoscut şi sub denumirea de 
gonadorelină şi acţionează asupra gonadelor 
prin intermediul hormonilor hipofizari FSH şi 
LH. Există şi diferite preparate sintetice care 
poartă diferite denumiri comerciale: 
Cystorelin, Fertagyl, Gn-RH, Lutal, Receptal, 
etc. Toate protocoalele bazate pe Gn-RH au 
aceeaşi schemă de lucru care constă într-o 
injecţie cu Gn-RH, urmată după 7 zile de 
injecţie cu PGF2 α. Diferă doar modul în care 
este făcută detecţia căldurilor şi 
însămânţarea. 

Pentru a înţelege cum acţionează 
protocoalele de sincronizare bazate pe Gn-
RH şi beneficiile aduse de acestea, este 
necesară cunoaşterea conceptului de valuri 
foliculare la vaci (16). 
 

1.3.1.Principiul inducerii şi sincronizarii 
estrului 

 

Fiecare folicul conţine câte o ovocită, 
care va fi eliberată în oviduct în momentul 
ovulaţiei. Cercetările cu ajutorul 

ultrasunetelor au arătat că foliculii cresc în 
valuri pe parcursul ciclului estral. Fiecare val 
este caracterizat de o creştere rapidă a 
foliculilor, care sunt foarte numeroşi. Dintre 
aceştia numai unul va ajunge să fie mai 
mare decât ceilalţi (12-14 mm) (15). Acest 
folicul este numit folicul dominant deoarece 
are capacitatea de a restricţiona creşterea 
celorlalţi prin ”selecţie şi dominanţă”. După 
câteva zile de la atingerea dimensiunii 
maxime, acesta va regresa. Pe măsură ce 
acest lucru se întâmplă foliculul va pierde 
capacitatea de a restricţiona creşterea 
celorlanţi foliculi. Astfel, iniţierea unui nou val 
folicular coincide cu regresia foliculului 
dominant. Din acest al doilea val folicular se 
va dezvolta un nou folicul dominant.  

Majoritatea vacilor prezintă 2-3 valuri 
foliculare pe parcursul a celor 18-24 zile de 
ciclu estral. Oricare dintre foliculii dominanţi 
au capacitatea de a ovula. PGF2 alfa nu are 
efect asupra dezvoltării normale a valurilor 
foliculare, însă are efectul de a distruge 
corpii galbeni. Deci, stadiul de dezvoltare al 
foliculilor în momentul în care se face 
administrarea de PGF2 alfa va afecta 
intervalul de la injectare până la apariţia 
estrului. Vacile tratate atunci când foliculul 
dominant este în faza de creştere vor intra în 
estru în 2-3 zile, în timp ce vacile cu foliculul 
dominant în regresie au nevoie de 4-6 zile 
până ce un nou folicul va ovula. Deci 
intervalul dintre administrarea de PGF2 alfa 
şi estru şi ovulaţie este foarte variabil 
datorită stadiului de dezvoltare foliculară în 
care se află vacile în momentul injectării cu 
PGF2 alfa (5, 12). 

Administrarea de Gn-RH determină o 
eliberare de LH din hipofiză. Acest val de LH 
determină ovulaţia sau luteinizarea la 
majoritatea foliculilor dominanţi. Un nou val 
folicular, sincronizat" este iniţiat în 2-3 zile. 
Deoarece în locul foliculului dominant se va 
dezvolta un ţesut luteal, datorită stimularii cu 
Gn-RH, un procent mare de vaci va 
răspunde mai bine la administrarea de PGF2 

alfa 7 zile mai târziu. Rezultatele sunt mai 
bune comparativ cu folosirea numai a PGF2 

alfa. Chiar dacă Gn-RH sincronizează 
dezvoltarea foliculară la majoritatea vacilor, 
unele vaci răspund la prima administrare de  
Gn-RH. Dacă administrarea de Gn-RH nu 
determină luteinizarea foliculilor la vacile 
care ar trebui să intre în călduri în mod 
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natural în momentul în care se face injecţia 
cu PGF2 alfa, tratamentul eşuează. 
Cercetările efectuate de firma Select Synch 
arată că atât la vacile de carne, cât şi la cele 
de lapte 5-10% din vacile tratate cu Gn-RH 
vor prezenta estru după 6-7 zile (5, 6). Vacile 
care prezintă aceste călduri naturale trebuie 
însămânţate în momentul depistării şi nu mai 

trebuie injectate. Protocoalele bazate pe Gn-
RH nu sunt recomandate pentru juninci. 
 

1.4. Variante de sincronizare bazate pe 
Gn-RH + PGF2 alfa 

 

1.4.1. Varianta Select Synch 
 

În cadrul sistemului Select Synch vacile sunt 
injectate cu Gn-RH şi PGF2 alfa  la intervale 
de 7 zile (Schema 2) (8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detecţia căldurilor începe cu 24–48 ore 
înainte de injecţia cu PGF2 α şi durează 5–7 
zile. La vacile care sunt detectate în estru în 
ziua 6–7, nu se mai face injecţia cu PGF2 α. 

Vacile sunt însămânţate la 8–12 ore 
după observarea căldurilor. O metodă 
alternativă de folosire a Select Synch este 
detectarea căldurilor şi efectuarea IA în timp 
de 48-60 ore după administrarea de PGF2 α, 
urmată de însămânţarea în masă a femelelor 
şi administrarea de Gn-RH vacilor care nu 
au exprimat estrul. În fiecare experiment 
folosirea Select-Synch determină apariţia 
estrului la mai multe vaci, o rată de 
concepţie egală sau mai bună şi mai multe 
vaci gestante în timpul sezonului de 
împerechere sincronizat. Aceste beneficii 
sunt observate la vacile în anestru la care 
rata de revenire în estru este cu 25% mai 
mare şi rata de concepţie este de 66%. 
Sistemul Select Synch a dublat procentul de 
vaci în anestru care au rămas gestante pe 

parcursul sezonului de împerechere 
sincronizat. Beneficiile majore ale sistemului 
Select Synch sunt simplitatea şi 
sincronizarea bună a estrului. Majoritatea 
vacilor vor etala estru după 2-4  zile de la 
injecţia cu PGF2 α. Rata de sincronizare a 
gestaţiei este între 45-60%. Utilizarea 
programului Select Synch urmată de detecţia 
căldurilor şi programarea IA la 72 ore este o 
variantă care permite producătorilor beneficii 
maxime cu muncă puţină. Detecţia căldurilor 
se foloseşte pentru a depista căldurile 
timpurii şi a însămânţa majoritatea vacilor 
din efectiv (60-70%). Detecţia estrului se 
poate încheia după 48-60 ore de la injecţia 
cu PGF2 α şi este urmată de IA a vacilor care 
nu au răspuns la injecţia cu PGF2 α la 72 de 
ore. Această variantă oferă tuturor vacilor 
posibilitatea de a concepe şi spre deosebire 
de sincronizarea ovulaţiei şi consincronizare, 
costurile sunt mai mici deoarece numai 30-
40% din vaci vor beneficia de o a doua 

Detectarea căldurilor şi IA 

Schema 2. Protocolul Select-Synch 

0 6 7 1 1

Detectarea căldurilor şi IA 

ziua 

sau 

Gn-RH 

PGF2α 

dacă nu răspund la 72 de ore după administrarea PGF2 α se administrează Gn-RH şi se face IA la 
termen fix 
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injecţie cu Gn-RH (3, 14). În plus, dacă mai 
puţin de 40-50% din vaci sunt detectate în 
estru după 72 ore, IA în masă poate fi evitată 
economisind hormoni şi material seminal, 
care ar fi fost risipite la vacile în anestru. 
 

1.4.2. Varianta Ovsynch 
 

Sincronizarea ovulaţiei este un protocol de 
IA programată care a fost testat şi folosit 
numai la vacile de lapte (2,19,10). 
Protocolul este o variantă a programului 

care are la bază Gn-RH-PGF2 α, la care se 
adaugă o a doua injecţie cu Gn-RH, după 
injecţia cu PGF2 α (Schema 3). 

 
 

Această injecţie cu Gn-RH induce 
ovulaţia la foliculul dominant dezvoltat după 
prima administrare de Gn-RH. Toate vacile 
sunt însămânţate fără a se face detecţia 
căldurilor la 8-18 ore după cea de a doua 
injecţie cu Gn-RH. Rata de gestaţie este de 
30-40%. Deşi aceste cifre nu par 
impresionante este important să le privim 
prin prisma unui program de management al 
reproducţiei. Cercetările arată că 
producătorii de lapte detectează 50% din 
vacile în călduri şi doar 40-50% vor rămâne 
gestante după însămânţare. Deci într-o 
perioadă de 21 de zile, rata de gestaţie va fi 
25%. În acest context o rată de gestaţie de 
30-40% după o singură programare de IA 
este un rezultat bun. Cercetări recente arată 
că rata de gestaţie la vacile de lapte după 
sincronizarea ovulaţiei este îmbunătăţită 
semnificativ dacă se face o presincronizare 
(11). Aceasta se poate realiza cu două 
injecţii de PGF2 α la un interval de 14 zile. 
Această variantă este potrivită vacilor de 
lapte din fermele în care se fac injecţii cu 
PGF2 α în scop terapeutic în perioada post-
partum. Deşi sincronizarea ovulaţiei permite 
realizarea unei rate de gestaţie bune fără 
detecţia căldurilor, aceasta este totuşi 
necesară. Vacile la care s-a făcut 

sincronizarea trebuie urmărite dacă se 
reîntorc în estru după 18-24 zile. În plus, 
căldurile naturale se pot produce în fiecare 
zi, iar cercetările au arătat că peste 20% din 
vacile tratate vor etala estru în zilele 6-9 ale 
protocolului (18,19). Rata de concepţie la 
aceste animale va fi compromisă dacă IA 
este strict programată. 

Avantaje: 
Rata de gestaţie creşte prin 

însămânţarea tuturor animalelor la o dată 
programată fără a necesita detecţia estrului. 

Dezavantaje: 
Necesită folosirea unei cantităţi mai mare 

de hormoni asociată cu creşterea 
cheltuielilor, Toate etapele (injecţiile şi IA) 
trebuie programate pentru a avea succes, 
oferă flexibilitate minimă. 

 

1.4.3. Varianta Cosynch 
 

În acest protocol vacile sunt însămânţate 
în momentul când se face a doua injecţie cu 
Gn-RH, de aici şi numele de cosincronizare. 
Rezultatele cosincronizării pot fi variabile (9). 
Rata de gestaţie la vaci este în general de 
40-45%. Ca şi sincronizarea ovulaţiei rata de 
gestaţie poate fi îmbunătăţită dacă sunt 
detectate căldurile timpurii şi se face 
însămânţarea.  

Ovsynch-însămânţarea animalelor are loc la 8-18 ore de 
la a doua injecţie cu Gn-RH 

G
n
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H
 

Cosynch-însămânţarea animalelor are loc odată cu 
administrarea celei de-a doua injecţie cu Gn-RH 
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Schema 3. Protocoale de sincronizare Ovsynch şi Cosynch 
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Avantaje: 
- este simplu şi uşor de administrat, 
- relativ ieftin, 
- rata de concepţie este excelentă. 

Dezavantaje: 
- necesită o intensă detecţie a estrului pentru 
a avea succes. 

Varianta 2. Animalele sunt însămânţate 
la 72 ore de la injecţia cu PGF2 alfa . La 72 
ore animalele care nu au fost detectate în 
estru sunt injectate cu Gn-RH şi sunt 
programate pentru însămânţare. 

Avantaje: 
- ratele de concepţie sunt optimizate prin 
împerecherea animalelor (50-70%) care se 
găsesc în estru; 
- oferă tuturor animalelor posibiliateta de a 
rămâne gestante prin IA după 72 ore; 
- se realizează o mai slabă detecţie a 
estrului şi o utilizare mai redusă a hormonilor 
decât în cazul sincronizării ovulaţiei; 
- materialul seminal de valoare din punct de 
vedere genetic poate fi folosit la vacile aflate 
în estru, în timp ce materialul seminal slab 
din punct de vedere calitativ poate fi păstrat 
pentru serviciile de IA programate. 

Dezavantaje: 
necesită o intensă detecţie a estrului 

pentru a avea success. 
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SINDROMUL ULCERULUI GASTRIC LA CAL: DIAGNOSTIC SI TERAPIE 
 

EQUINE GASTRIC ULCER SYNDROME (EGUS): DIAGNOSIS AND THERAPY 
 

Moţ  T., Sărăndan H., Cristina Petruse 

FMV Timişoara 
 
Cuvinte cheie: cal, ulcer gastric, diagnostic, tratament 
Key words: equine, gastric ulcer, diagnosis, treatment 

 
Rezumat 

 
La cabaline, sindromul ulcerului gastric este întâlnit, mai ales, la calul de sport, cu o frecvenţă de 60-90% la caii 
adulţi şi de 25-50% la mânji. Etiologia ulcerului gastric este polifactorială, fiind reprezentată de factori nutriţionali, 
stres generat de antrenament şi captivitate, medicamente (corticosteroizi-prednisolon, dexametazonă, 
antiinflamatorii nesteroide: flumixin-meglumin, fenilbutazonă), reflux duodenal. Diagnosticul se stabileşte pe baza 
semnelor clinice, pe răspunsul terapeutic şi se confirmă prin examen endoscopic. Terapeutic se recomandă 
administrarea de antiacide (hidroxid de aluminiu, hidroxid de magneziu), inhibitori ai receptorilor H2 (cimetidină, 
ranitidină, famotidină), inhibitori ai pompei de protoni (Omeprazol), Sucralfat. În acest studiu sunt prezentate 
aspecte de diagnostic şi terapie în sindromul ulcerului gastric la calul de sport. 

 
Abstract 

 
Equine gastric ulcer syndrome is especially reported in racing horses, with a prevalence of 60-90% in adults and 
25-50% in foals. The ethiology of equine gastric ulcer is polifactorial, represented by nutritional factors, stress 
generated by training and captivity, drugs (corticosteroids-prednisolone, dexametasone, nesteroidic 
antiinflammatory drugs: flumixin-meglumine, fenilbutazone), duodenal refluence. The diagnosis is established on 
clinical signs and therapeutical response and it is confirmed by endoscopic exam. Therapeutically it is 
recomanded to administer: antiacide (aluminiu hydroxide, magnesium hydroxide), inhibitors of H2 receptors 
(cimetidine, ranitidine, famotidine), inhibitors of protons pump (Omeprazol), Sucralphate. Diagnosis and 
therapeutical aspects in equine gastric ulcer syndrome are presented in this study. 

 
Diagnosticul prezumtiv se stabileşte pe 

baza semnelor clinice, pe răspunsul 
terapeutic  şi se confirmă prin examen 
endoscopic. Deoarece, puţini sunt aceia care 
au endoscoape suficient de lungi pentru a 
putea explora stomacul unui cal adult, 
diagnosticul se stabileşte pe baza semnelor 
clinice, coroborat cu răspunsul la tratament 
(1,3,4). 

Datorită faptului că zona ulcerată poate 
afecta epiteliul mucoasei gastrice la Margo 
plicatus, în zona fundică sau cea pilorică, 
semnele clinice sunt extrem de variate. 

După Becht şi Byars (1986) cit. de Barr 
(5), la mânz, boala ulceroasă gastrică poate 
fi divizată în următoarele sindroame clinice: 
- ulcere subclinice, descoperite la 
necropsie (vindecate fără tratament), cu 
localizare, mai frecventă, la nivelul mucoasei 
aglandulare de-a lungul marii curburi (până 
la 50% din mânji), posibile, însă, şi la nivelul 
mucoasei glandulare; 
- ulcere clinice sau active, cu localizare, 
atât la nivelul porţiunii aglandulare, cât şi 
celei glandulare; 
- ulcere perforate; 

La mânz, se semnalează apetit 
capricios, pierderi în greutate, diaree, 
hipersalivaţie, bruxism (ca semn al unei stări 
algice sau al refluxului esofagian), rostogoliri, 
semne de colică. Se poate complica cu 
bronhopneumonie ab ingestis (datorită 
refluxului esofagian, fapt ce complică şi mai 
mult prognosticul), peritonită, hemoragie 
puternică, urmată de moarte subită 
(consecinţă a perforării duodenului sau a 
stomacului). 

Taharaguchi şi col. (13) examinând 40 
de mânji cu semne de ulcer gastric a 
consemnat, din punct de vedere clinic: 
diaree (65%), depresie (82,5%), semne de 
colică (37,5%), bruxism (10%) şi ptialism 
(7,55%). 

La caii adulţi, clinic se evidenţiază apetit 
capricios, slăbire progresivă, bruxism şi/sau 
hipersalivaţie, colică, rar semne de anemie, 
scăderea performanţelor. În caz de perforare 
se poate complica cu şoc endotoxic şi 
peritonită. 

La cal, gastroragia sau melena se 
evidenţiază mai rar, comparativ cu celelalte 
specii. 
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Există păreri contradictorii cu privire la 
sistemele de evaluare endoscopică a 
ulcerului gastric şi capacitatea lor exactă de 
a estima severitatea sau profunzimea 
ulcerului gastric, ba mai mult chiar să nu-l 
observe (4). 

Andrews şi col. (4), într-un studiu 
efectuat pe 23 de cai a evidenţiat prezenţa 
ulcerului la un singur animal prin endoscopie 
şi la 6 cai, prin examen necropsic şi 
histopatologic, ceea ce confirmă cele 
menţionate anterior. 

În vederea diagnosticării ulcerului 
gastric se mai practică: examenul radiologic 
(la mânji), ultrasonografia, care urmăreşte 
detectarea prezenţei de lichide în cavitatea 
peritoneală (fapt ce va trăda o peritonită), 
examenul macroscopic al fecalelor în 
vederea depistării eventualelor urme de 
sânge, examenul coproparazitologic şi 
examenul paraclinic (sânge, urină, fecale). 

Tratamentul ulcerului gastric implică 
corectarea regimului alimentar, terapie 
medicamentoasă, precum şi reducerea 
stresului. Se pare că scoaterea la păşune, 
completată cu un regim alimentar 
corespunzător, reprezintă metoda cea mai 
rapidă şi mai eficientă care conduce la 
vindecarea ulcerului. 

Terapeutic, se recomandă: 
1) administrarea de antiacide ca 

protectoare ale mucoasei gastrice (hidroxid 
de aluminiu şi de magneziu, Maalox); ele 
reduc aciditatea pentru o perioadă scurtă de 
timp, motiv pentru care se recomandă 
administrarea lor la interval de 2 ore 

2) administrarea de inhibitori ai 
receptorilor H2 (cimetidină – Tagamet, 
ranitidină – Zantac, famotidină). După 
Buchanan şi Andrews (6), doar Gastroguard 
şi ranitidina au avut eficacitate în tratamentul 
sindromului ulceros. La mânzul nou-născut, 
clinic sănătos, administrarea orală de 
ranitidină duce la creşterea pH-ului gastric, 
demonstrându-se, totodată că mânzul nou-
născut şi clinic sănătos are o secreţie 
gastrică acidă, influenţată de supt (11). La 
mânjii bolnavi de ulcer, pH-ul gastric este 

variabil, consemnându-se un efect limitat la 
administrarea ranitidinei, ceea ce 
demonstrează că apariţia ulcerului gastric să 
nu fie datorată creşterii acidităţii gastrice 
(12). 

3) administrarea de inhibitori ai pompei 
de protoni: Omeprazolul inhibă pompa- 
protoni de sodiu/potasiu la suprafaţa 
luminală a celulelor parietale care secretă 
ioni de hidrogen (2, 9).  

Omeprazolul pastă se administrează 
zilnic, timp de 28 zile, în doză de 4 mg/kg/zi, 
iar prevenţia apariţiei ulcerului se face 
administrându-l la 1/2 din doză. Omeprazolul 
are eficacitate la peste 77% din cazuri, iar 
ameliorarea semnificativă a stării generale a 
animalelor bolnave, în proporţie de 92% (2). 
După aceiaşi autori, Omeprazolul este de 5 
ori mai eficace decât ranitidina. 

4) administrarea de Sucralfat (Carafate) 
- mai ales la mânz -: sucralfatul reacţionează 
cu HCl, formând în zona ulcerată o peliculă 
care va “blinda” ulcerul. Acest complex 
insolubil formează o barieră care protejează 
ulcerul de acţiunile distructive ale pepsinei, a 
acidului clorhidric şi a bilei (10). Sucralfatul 
rămâne aderent la mucoasa ulcerată mai 
mult de 6 ore (8).Însă, pentru a fi eficient, 
sucralfatul are nevoie de un mediu acid, 
motiv pentru care trebuie administrat cu cel 
puţin ½ oră inaintea cimetidinei şi a 
antiacidelor. El intervine în stimularea 
prostaglandinei E2, care ajută la o mai bună 
circulaţie sanguine la nivelul mucoasei şi la 
creşterea secreţiei de bicarbonat (8); este 
mai eficace în leziunile mucoasei glandulare. 
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Venner şi col. (14) utilizând produsul 
Pronutrin (amestec de lecitină-pectină), în 
doză de 300 g/animal/zi, timp de 10 zile, la 9 
cai cu semne clinice şi gastroscopice de 
ulcer, a constatat la toţi caii trataţi că 
semnele clinice au dispărut, la 3 cai, leziunile 

s-au vindecat, la 4 cai leziunile aproape s-au 
vindecat, în timp ce 2 cai au prezentat ulcer 
cronic al pilorului. 

Tratamentul chirurgical, cu rezultate 
incerte, se aplică în special mânjilor, în cazul 
obstrucţiei duodenale sau pilorice 
 

Antisecretorii şi pansamente gastrice 
(după Karsai şi Voros, (7) 

 

Substanţa 
activă Preparate comerciale Efecte, 

indicaţii Dozaj 

Cimetidină Histodil, inj., tabl. Anatagonist receptor 
H2, în ulcer peptic 

6,6 mg/kg/4-6 ore, i.v.,  
18 mg/kg/8 ore, per os 

Famotidină Quamatel, inj., tabl. Anatagonist receptor 
H2, în ulcer peptic 

3,3 mg/kg/8 ore, per os 
0,2 – 0,4 mg/kg/6-8 ore, i.v. 

Ranitidină Zantac inj.  
Ulceran tabl. 

Anatagonist receptor 
H2, în ulcer peptic 

6,6 mg/kg/8 ore per os 
2,0 mg/kg/8 ore, i.v. 

Misoprostol Cytotec tabl. 
Analog al 
prostaglandinei E2, în 
ulcer peptic 

1-4 mg/kg/12-24 ore, per os 

Omeprazol Losec caps. 
Blocant al pompei 
protonice, în ulcer 
peptic 

4 mg/kg/24 ore, per os 

Sucralfat Sucralbene tabl. 

Protector al 
mucoasei digestive, 
în ulcer peptic, reflux 
esofagian 

2-4 g/150 kg/6-8 ore sau 10-20 mg/kg/6-
12 ore, per os, mai ales la mânz 

Hidroxid de magneziu Lapte de Mg, tabl., suspensie Antiacid 200-250 ml/cal/8 ore, per os 
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Abstract 

 
The antibiotics are a very important class of chemotherapeutic agents that are capable to stop or even  selectively 
destroy pathogens in man and animal. Antimicrobial agents affect susceptible organisms in various ways. The 
major mechanisms of action of antibiotics are: inhibition of cell wall synthesis, impairment of cell membrane 
function, inhibition of protein synthesis, inhibition of nucleic acids synthesis. 
 

Rezumat 
 

Antibioticele reprezintă o clasă foarte importantă de compuşi utilizaţi în terapie, capabili să oprească sau chiar să 
distrugă selectiv unele microorganisme patogene pentru om şi animale. Agenţii antimicrobieni acţionează asupra 
microorganismelor susceptibile în diverse moduri. Mecanismele majore prin care antibioticele îşi exercită acţiunea 
sunt: inhibarea sintezei peretelui celular, deterioarea funcţiei membranei celulare, inhibarea sintezei proteice, 
inhibarea sintezei acizilor nucleici. 
 

Antibioticele reprezintă o clasă foarte 
importantă de compuşi utilizaţi în terapie, 
care s-a dezvoltat în ultima jumătate de 
secol, o perioadă caracterizată de progrese 
fără precedent în domeniul producţiei de 
medicamente (Boothe D., 2003).  

În conceperea noilor agenţi 
antimicrobieni, progresele realizate nu ar fi 
fost posibile fără identificarea unor ţinte 
potenţiale (enzime, membrane, acizi 
nucleici) implicate în metabolismul 
microbian, prin a căror inhibare sau afectare 
să apară efectul germicid dorit (Mărculescu 
Anca, 2007). 

În funcţie de provenienţă, se poate face 
distincţia dintre antibiotice (substanţe 
antimicrobiene extrase, în general, din culturi 
de mucegaiuri) şi chimioterapice (substanţe 
antimicrobiene obţinute prin sinteză chimică) 
(Levy B. Stuart, 2002).  

În prezent, o delimitare netă între cele 
două categorii de substanţe antimicrobiene 
nu mai este nici posibilă, nici justificată.  

Într-adevăr, în urma cunoaşterii structurii 
chimice a extractului biologic, multe dintre 
antibioticele care iniţial au fost obţinute din 
microorganisme prin biosinteză, în momentul 
de faţă sunt preparate industrial prin sinteză 
sau semisinteză chimică.  

Producerea unui antibiotic pe cale 
biologică (extracţie) sau pe cale chimică 
(sinteză) este decisă astăzi mai mult pe 
considerente de rentabilitate (Angelescu M., 
1998; Coman Mioara şi col., 2003).  

Din aceste motive, există tendinţa de a 
reuni sub termenul generic de “antibiotice” 
substanţele cu acţiune antimicrobiană care 
prezintă mecanisme de acţiune similare, se 
supun principiului toxicităţii selective, în doze 
terapeutice nu lezează celulele 
organismului-gazdă, iar rezistenţa bacteriilor 
la acţiunea lor se instalează prin mecanisme 
identice (O'Grady şi col., 1997).  

Utilizarea acestor substanţe 
antimicrobiene în terapeutică constituie 
antibioterapia.  

Termenul de “antibioterapie”, prin 
urmare, reprezintă tratamentul în cursul 
căruia sunt folosite substanţele antibiotice 
(Cristina R.T., 2007). 

Antibioticele antibacteriene acţionează 
prin diverse mecanisme, cele mai importante 
fiind bazate pe inhibiţia biosintezei unor 
componente ale peretelui celular 
(peptidoglicanul), a unor etape din biosinteza 
unor macromolecule: ADN, ARN, proteine 
sau enzime (figura 1.). 
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ADHF – acid dihidrofolic 
ATHF – acid tetrahidrofolic  

 

Fig. 1. Mecanisme de acţiune ale antibioticelor antibacteriene  
(după ONIGA şi TIPERCIUC, 2003, modificat Mărculescu, 2007) 

 

Clasificarea mecanismelor majore de 
acţiune ale agenţilor antimicrobieni se poate 
face în felul următor (Montoya Echeverri A. 
F., 2002; Merck Manual, 2005): 
A. Inhibarea sintezei peretelui celular: 
peniciline, cefalosporine, cefamicine 
(cefoxitina, cefotetan), vancomicina, 
bacitracina 
B. Deterioarea funcţiei membranei celulare: 
polimixina B, colistina, nistatina 
C. Inhibarea sintezei proteice: 
aminoglicozide, macrolide, tetracicline, 
fenicoli, lincosamide 
D. Inhibarea sintezei acizilor nucleici prin: 
- Inhibarea sintezei ADN şi a replicării: 
quinolone, novobiocina, metronidazol, 
griseofulvina 
- Inhibarea ARN-polimerazei ADN-
dependentă: rifamicine 

- Inhibarea sintezei acidului folic şi 
consecutiv a sintezei ADN: trimetoprim, 
sulfamide 
1. Inhibitori ai biosintezei peretelui celular 

bacterian 

Peretele bacterian are o structură 
complexă. Atât la bacteriile gram-pozitive, 
cât şi cele gram-negative apare ca şi 
componentă comună peptidoglicanul 
(mureina). Toate betalactaminele împiedică 
biosinteza mureinei, componenta principală 
a peretelui celular bacterian (80-95 % la 
bacteriile gram-pozitive, 10-12 % la cele 
gram-negative), prin inhibarea unor sisteme 
enzimatice prezente în interiorul bacteriei 
(Oniga şi Tiperciuc, 2003).  

Tinţa de acţiune a betalactaminelor este 
reprezentată de PBP (penicillin binding 
proteins), proteine inserate pe faţa externă a 
membranei celulare. Numărul şi natura 
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ADHF          ATHF 
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Quinolonele  
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diferită a acestor polipeptide este în funcţie 
de specia bacteriană, ceea ce permite 
înţelegerea diferenţelor în acţiunea acestor 
antibiotice asupra diverselor populaţii 
bacteriene. Funcţia acestor PBP a fost 
determinată: ele sunt transpeptidaze şi 
carboxipeptidaze, cu rol în menţinerea 
formei celulei bacteriene şi chiar în 
diviziunea celulară.  

Pentru ca betalactaminele să-şi exercite 
acţiunea antibacteriană este necesar ca 
aceste antibiotice să ajungă la ţinta lor de 
acţiune (PBP) şi să se lege de aceasta. 
Accesul către PBP este mai greu sau mai 
uşor în funcţie de tipul de bacterie, datorită 
diferenţelor în structura peretelui celular: în 
cazul bacteriilor gram-pozitive penetrarea 
este mai uşoară, decât în cazul bacteriilor 
gram-negative la care, pătrunderea 
antibioticului este limitată de membrana 
externă care face parte din structura 
peretelui celular, membrană care lipseşte la 
bacteriile gram-pozitive.  

Traversarea membranei externe de către 
betalactamine se face pe la nivelul porinelor, 
canale de natură proteică prezente la acest 
nivel (O'Grady şi col., 1997). 

Betalactaminele sunt active mai ales 
asupra celulelor care îşi sintetizează activ 
peptidoglicanul (se află în fază activă de 
multiplicare), etapele care conduc la liza 
bacteriană desfăşurându-se în felul următor: 
după ce traversează peptidoglicanul, 
antibioticele se fixează pe anumite PBP-uri 
şi inhibă sinteza peptidoglicanului care va 
duce la oprirea creşterii bacteriene, ceea ce 
reprezintă efectul bacteriostatic al 
antibioticului; în continuare, această inhibiţie 
va determina eliberarea sistemului enzimatic 
autolitic al mureinhidrolazei care va permite 
distrugerea celulară prin hidroliza mureinei, 
distrugând punţile dizaharidului terminal şi 
restul pentapeptidului din peptidoglican. 

Bacitracina, care face parte din grupa 
peptidelor ciclice, inhibă, de asemenea, 
sinteza peptidoglicanului, prin combinarea cu 
bactoprenolul, lipidul transportor al 
nucleotidelor precursoare, pe care îl inhibă.  

Alte antibiotice, cum sunt glicopeptidele 
(vancomicina) inhibă de asemenea sinteza 
peptidoglicanilor, acţionând în etapele finale 
ale acestei sinteze. Ţinta de acţiune a 
vancomicinei este transglicozilaza, enzimă 
care transferă dizaharidele peptidoglicanului 

precursor pe peptidoglicanul în formare, 
inhibând creşterea peretelui celular (Matinca 
Doina, 2002). 
 

2. Compuşi activi pe membrane 
 

Aceste antibiotice dezorganizează 
structura sau inhibă funcţionarea 
membranelor bacteriene. Integritatea 
membranei citoplasmatice şi a membranei 
externe este vitală bacteriilor, iar compuşii 
care dezorganizează membranele determină 
rapid distrugerea celulelor (Todar K., 2002).  

Polimixinele (antibiotice polipeptidice) se 
leagă de fosfolipidele din membrana 
citoplasmatică şi astfel interferează cu 
funcţia membranei, determinând tulburări de 
permeabilitate. Totuşi, datorită similarităţii 
fosfolipidelor membranelor eubacteriene şi 
eucariote, această acţiune este rareori 
suficientă pentru a permite acestor compuşi 
să fie utilizaţi sistemic (Mărculescu Anca, 
2007).  
 

3. Inhibitori ai sintezei proteice 
 

Ribozomii bacterieni au o serie de 
caracteristici care îi diferenţiază de cei ai 
mamiferelor. Astfel, ribozomii bacterieni au 
un coeficient de sedimentare 70 (ribozomi 
70S, cu subunităţile 50S şi 30S), în timp ce 
ribozomii din celulele umane au un coeficient 
de sedimentare 80 (ribozomi 80S, cu 
subunităţile 60S şi 40S) (Matinca Doina, 
2002).  

Majoritatea antibioticelor antibacteriene 
au specificitate de acţiune la nivelul 
ribozomilor 70S. Inhibiţia selectivă a sintezei 
proteice bacteriene este explicată prin 
sistemul de transport activ prezent la 
bacterii, dependent de energie, absent în 
celulele mamiferelor. Acest sistem de 
transport specific permite intrarea 
antibioticului numai în celula bacteriilor 
(Todar K., 2002). 

Sinteza proteinelor bacteriene este 
realizată pe ribozomii 70S. În esenţă, un 
aminoacid activat şi ataşat la ARNt (ARN de 
transfer), se leagă de locul acceptor al 
ribozomului. Peptida formată la nivel 
ribozomal este apoi transferată, sub acţiunea 
peptidil-transferazei, de la locul donator la un 
alt aminoacid de pe o poziţie acceptor. 
Ulterior, transferul peptidei de la poziţia 
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acceptor la poziţia donator are loc cu 
desprinderea ARNt, care îşi continuă rolul de 
transfer al noilor aminoacizi la locul sintezei 
proteice (Oniga O.  şi col., 2003). Multe 
antibiotice utile terapeutic îşi datorează 
acţiunea inhibării în diferite etape ale 
procesului complex de sinteză proteică. 
Atacul lor este, întotdeauna, la nivelul unui 
eveniment care apare pe ribozom şi 
niciodată în stadiul activării aminoacizilor sau 
ataşării la un anumit ARNt. Cele mai multe 
substanţe antimicrobiene au afinitate sau 
specificitate pentru ribozomii 70S şi îşi 
dobândesc toxicitatea selectivă în acastă 
manieră. Cele  mai importante antibiotice cu 
acest mod de acţiune sunt tetraciclinele, 
fenicolii, macrolidele şi aminoglicozidele 
(Todar K., 2002). 

Tetraciclinele se leagă de subunitatea 
30S şi inhibă sinteza proteică, blocând 
introducerea de noi aminoacizi în lanţul 
polipeptidic, intervenind astfel în faza de 
elongare. După penetrarea prin membrana 
citoplasmatică prin transport activ care 
necesită energie, tetraciclina se acumulează 
în celula bacteriană, realizând concentraţii 
foarte ridicate. Aceste antibiotice pot 
străbate şi membrana celulei eucariote, ceea 
ce le permite să exercite acţiunea 
antibacteriană şi asupra bacteriilor care se 
multiplică intracelular (ricketsii, chlamidii, 
micoplasme) (Matinca Doina, 2002). 

Fenicolii inhibă sinteza proteică în celula 
bacteriană având drept ţintă de acţiune 
subunitatea ribozomală 50S. Antibioticele se 
leagă de această subunitate şi inhibă 
peptidil-transferaza, enzimă importantă 
pentru alungirea lanţului polipeptidic. 

Macrolidele se fixează la nivelul 
subunităţii 50S, pentru a împiedica alungirea 
lanţului polipeptidic în timpul sintezei 
proteice. Lincomicina şi clindamicina fac 
parte dintr-o grupă de antibiotice care sunt 
de asemenea inhibitori ai sintezei proteince 
cu activitate similară macrolidelor. 

Aminoglicozidele au ca ţintă de acţiune 
atât subunitatea 30S cât şi 50S, legarea 
antibioticelor totuşi realizându-se la prima 
dintre acestea, astfel antrenând inhibarea 
sintezei proteice prin împiedicarea fixării 
factorilor de iniţiere, erori în citirea ARN 
mesager, care dau naştere proteinelor 
anormale sau/şi o anomalie a translocării 

care se traduce prin eliberarea prematură a 
peptidil-transferazei (Mayer, 2003). 

 

4. Inhibitori ai sintezei acizilor nucleici 
 

Unele antibitiotice şi agenţi 
chemoterapeutici afectează sinteza ADN sau 
ARN, sau se pot lega la ADN sau ARN astfel 
încât mesajul acestora nu poate fi citit. În 
ambele cazuri blochează creşterea celulelor. 
Majoritatea acestor medicamente nu sunt 
selective şi afectează la fel celulele 
animalelor cât şi celulele bacteriene, datorită 
acestui fapt neavând aplicare terapeutică. 
Totuşi, două grupe de medicamente care au 
activitate selectivă împotriva procariotelor şi 
unele utilizări medicale sunt quinolonele şi 
rifamicinele (O'Grady şi col., 1997). 
 

4.1. Inhibitori ai sintezei ADN şi ai 
replicării 

 

Quinolonele inhibă sinteza acizilor 
nucleici prin inhibarea ADN topoizomerazei 
(ADN-giraza). Ţinta de acţiune a acestor 
antibiotice este subunitatea A a ADN-girazei, 
enzimă esenţială pentru viaţa bacteriei, care 
permite menţinerea structurii 
superhelicoidale a ADN; prin fixarea pe 
subunitatea A a ADN-girazei, quinolonele 
împiedică sinteza ADN, având un efect 
bactericid (De Jong şi Mörner, 1999). 

ADN-giraza este o topoizomerază cu rol 
esenţial  în menţinerea geometriei spaţiale a 
moleculei circulare de ADN, în interiorul 
celulei bacteriene. Alterările funcţiei 
topoizomerazei au efect asupra reglării nu 
numai cantitative ci şi calitative a exprimării 
genelor, alte procese ca trancrierea, 
replicarea, recombinarea şi transpoziţia 
suferind, de asemenea, modificări.  

Enzima permite superîmpachetarea 
moleculei de ADN cromozomial impusă de 
dimensiunea celulei bacteriene. Inhibarea 
sintezei ADN determină, în celula 
bacteriană, intervenţia unui sistem de 
reparare a acidului nucleic care are indirect 
un efect bactericid. Pentru a-şi atinge ţinta, 
quinolonele trebuie să traverseze peretele 
bacterian utilizând fie porinele, la fel ca 
betalactaminele şi aminoglicozidele, fie 
lipozaharidul; în ambele cazuri este vorba de 
o difuzie pasivă (Matinca Doina, 2002). 

Gradul de inhibare al ADN-girazei este 
diferit în funcţie de specia bacteriană. ADN-
giraza la Escherichia coli nu are aceeaşi 
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structură cu cea de la Staphylococcus 
aureus şi Pseudomonas aeruginosa, ceea 
ce face ca afinitatea acesteia pentru 
quinolone să fie mai bună şi rezultatul este o 
acţiune antibacteriană mai eficientă în cazul 
infecţiilor produse de E. coli. La bacteriile 
gram-pozitive ţinta primară de acţiune este 
topoizomeraza IV care, din punct de vedere 
structural, prezintă similitudini cu ADN-
giraza, ţinta de acţiune în cazul bacteriilor 
gram-negative. 

Novobiocina, un antibiotic cu spectru 
îngust, care poate fi bacteriostatic sau 
bactericid în concentraţii ridicate, inhibă 
ADN-giraza bacteriilor prin legarea de 
subunitatea B a acesteia. Activitatea 
antibacteriană a quinolonelor, care leagă 
subunitatea A, este inhibată de novobiocină, 
un antibiotic dealtfel utilizat destul de rar, în 
prezent, în infecţii stafilococice rezistente şi 
atunci, în asociere cu alte antibiotice.  

Modul de acţiune al metronidazolului, un 
chimioterapic antibacterian şi 
antiprotozoaric, nu este foarte clar, totuşi, se 
pare că, după ce medicamentul pătrunde în 
organismele susceptibile, suferă prima dată 
o reducere, apoi se leagă la ADN, 
determinând pierderea structurii helicoidale 
şi ruperea acestuia, ducând la alterarea 
funcţiei ADN (Merck Manual, 2005). 
 

4.2. Inhibitori ai ARN-polimerazei ADN-
dependentă 

 

Câţiva derivaţi semisintetici (rifamicina, 
rifampinul – rifampicina –, rifamida) ai 
rifamicinelor naturale se utilizează ca 
antibiotice cu spectru extins. Rifamicinele 
acţionează specific asupra ARN-polimerazei 
bacteriene. Ţinta de acţiune a acestor 
antibiotice este transcriptaza (ARN-
polimeraza ADN-dependentă) a cărei 
activitate este inhibată, împiedicându-se 
astfel sinteza ARNm (ARN mesager) şi prin 
urmare, transcrierea informaţiei din molecula 
de ADN.  

Inhibarea enzimei este obţinută rapid, 
prin legarea la subunitatea beta a 
polimerazei, în felul acesta blocând intrarea 
primei nucleotide necesare activării 
polimerazei, dar numai atunci când ARN-
polimeraza este liberă. Rifamicinele nu se 
fixează pe transcriptaza deja fixată pe ADN 
(O'Grady şi col., 1997).  

 

4.3. Inhibitori competitivi 
 

Mulţi dintre agenţii chemoterapeutici 
sintetici sunt inhibitori competitivi ai 
metaboliţilor esenţiali sau ai factorilor de 
creştere care sunt necesari metabolismului 
bacterian. În consecinţă, aceste tipuri de 
agenţi antimicrobieni sunt denumiţi 
antimetaboliţi sau analogi ai factorilor de 
creştere, de vreme ce sunt concepuţi pentru 
a inhiba specific o cale metabolică esenţială 
a unui patogen bacterian.  

Din punct de vedere chimic, inhibitorii 
competitivi sunt similari structural cu un 
factor de creştere bacteriană sau metabolit, 
dar ei nu îndeplinesc funcţia lor metabolică 
în celulă. Unii sunt bacteriostatici, iar alţii 
bactericizi. Toxicitatea lor selectivă este 
bazată pe premisa că, calea metabolică 
bacteriană nu apare la organismul-gazdă. 

Sulfonamidele şi trimetoprimul sunt 
inhibitori ai enzimelor bacteriene cerute de 
sinteza acidului tetrahidrofolic (THF), 
componentă esenţială în structura coenzimei 
responsabilă de metabolismul carbonului în 
celulă. 

Spre deosebire de eucariote, bacteriile 
nu asimilează folaţi exogeni, ele fiind cele 
care realizează sinteza acestora, proces 
care are loc în două etape: în prima etapă se 
sintetizează acidul dihidrofolic (acid folic) – 
ADHF - prin intervenţia unei pteridine, a 
acidului paraaminobenzoic, a acidului 
glutamic şi a unei enzime denumită 
dihidropteratsintetaza (DHPS); în a doua 
etapă acidul folic este folosit la sinteza 
tetrahidrofolatului (acid folinic) – ATHF – , 
etapă în care intervine o altă enzimă – 
dihidrofolatreductaza (DHFR). 

Sulfamidele sunt analogi structurali ai 
acidului paraaminobenzoic (APAB), 
substratul primei enzime din calea 
metabolică a tetrahidrofolatului (THF) şi 
inhibă competitiv etapa enzimatică în care 
intervine dihidropteratsintetaza, în timpul 
căreia APAB este încorporat în sinteza 
acidului folic. Datorită reducerii sintezei 
dihidrofolatului (DHF), nivelurile de THF 
(acid folinic) formate din DHF diminuă. 
Trimetoprimul este similar structural cu 
dihidrofolatul şi inhibă competitiv etapa a 
doua din sinteza acidului folinic mediat de 
dihidrofolatreductază (Todar K., 2002). 

Prin urmare, sulfamidele şi trimetoprimul 
inhibă sinteza folaţilor, acţionând ca inhibitori 
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competitivi ai celor două enzime (DHPS şi 
DHFR) implicate în sinteza acestora. Astfel, 
aceşti agenţi antimicrobieni blochează 
activitatea enzimelor care sunt necesare în 
sinteza bazelor purinice, pentru biosinteza 
metioninei, glicinei. Ca urmare, este 
suprimată sinteza proteinelor şi a proceselor 
metabolice necesare în dezvoltarea şi 
multiplicarea microorganismelor.  

Celulele animale nu îşi sintetizează 
acidul folic propriu, ele obţinându-l ca 
vitamină, prin aport exogen. Prin urmare, ele 
nu sunt influenţate de aceste medicamente, 
ceea ce determină toxicitatea selectivă a 
acestor antibiotice pentru bacterii 
(Mărculescu, Anca 2007). Reprezentarea 
sistematizată a modului de acţiune al 
antibioticelor este redată în tabelul 1. 

 
Tabel 1. 
Table 1 

Acţiunea antibacteriană a antibioticelor (după Angelescu M., 1998, modificat Mărculescu, 2007) 
Antibacterial action of antibiotics (from Angelescu M., 1998, modified Mărculescu, 2007) 

 

Antibioticul Mecanismul de acţiune Efect 
antibacterian 

 
Betalactamine 
 
Vancomicină  

Acţiune asupra peretelui celular 
Se leagă de PBP, enzime din membrana citoplasmatică, inhibă 
sinteza peptidoglicanului 
Inhibă sinteza peptidoglicanului 

 
Bactericid  
 
Bactericid  

Colistină  
Vancomicină 

Acţiune asupra membranei citoplasmatice 
Modifică bariera osmotică a membranei 

 
Bactericid  

 
Aminoglicozide 
Tetracicline 
Cloramfenicol 
Macrolide 
Lincosamide  

Inhibare a sintezei proteinelor la nivel ribozomal 
Se leagă la interferenţa dintre cele 2 unităţi ribozomale 30S şi 50S 
Se leagă la unitatea 30S 
Se leagă la unitatea 50S 
Se leagă la unitatea 50S 
Se leagă la unitatea 50S 

 
Bactericid  
Bacteriostatic  
Bacteriostatic  
Bacteriostatic  
Bacteriostatic  

 
Rifampina 
 
Quinolone 
 
Metronidazol 
Sulfonamide  

Acţiune asupra aparatului nuclear 
Inhibă ARN-polimeraza ADN-dependentă, blocând sinteza ARNm, 
şi, secundar, blocând sinteza proteinelor ribozomale 
Inhibă ADN-giraza, enzimă care supraspiralează ADN, blocând 
diviziunea celulară 
Efect toxic direct asupra ADN  
Inhibă acidul folic şi, consecutiv, sinteza ADN 

 
Bactericid  
 
Bactericid  
 
Bactericid  
Bacteriostatic  
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Rezumat 

 
Atopia este definită ca o reacţie de hipersensibilizare de tip I provocată de predispoziţia genetică a unor indivizi 
de a produce excesiv IgE şi/sau IgGd specifice faţă de diverşi aeroalergeni banali inhalaţi şi/sau absorbiţi 
transcutanat sau pe cale digestivă. Lucrarea face o prezentare instructivă a principalelor metode de diagnostic şi 
de tratament a atopiilor la carnivore. 

 
Abstract 

 
Atopy is defined as a type I hypersensitisation reaction, due to the genetic predisposition of some individuals to 
produce specific IgE and/or IgGd excessively after the contact with different aeroallergens inhaled and/or 
transdermal or digestively absorbed. The paper reveals the main methods of diagnose and therapy of the 
carnivore’s atopy 

 
Alergenii principali implicaţi în 

producerea dermatitei atopice sunt 
pneumoalergenii. Rolul cel mai important 
revine acarienilor din praful de casă: 
Dermatophagoides farinae şi D. 
pteronissimus, urmaţi de polenuri (de 
graminee, platan, ambrozie, măslin, stejar, 
frasin, mesteacăn, etc), scuamele umane şi 
de pisică, sporii de ciuperci (Alternaria spp, 
Cladosporium spp etc), acarienii de stocaj 
din alimentele industriale uscate, fecalele de 
insecte (purici), particule vegetale şi 
minerale diverse, gândacii de bucătărie (prin 
detritusurile componente ale prafului de 
casă), extractele de piretru din compoziţia a 
numeroase insecticide.  

Acarienii din praful de casă sunt înrudiţi 
filogenetic cu acarienii paraziţi ai carnivorelor 
(Sarcoptes spp., Otodectes spp.) cu care pot 
da reacţii încrucişate de hipersensibilizare.  

La pacienţii atopici s-au mai demonstrat 
trituri ridicate de lg E specifice faţă de 
levurile din genul Malassezia, care produc 
frecvent infecţii cutanate. 

O importanţă deosebită prezintă 
fenomenul de prag şi principiul sumaţiei 
efectelor: cumularea progresivă a mai 
multor alergeni şi însumarea efectelor 
diverşilor factori prurigeni. 

Cercetările de imunogenetică au 
elucidat mecanismul hiperproducţiei de IgE 
la atopici.  

În patogeneza dermatitei atopice mai 
intervin factori neimunologici: distonia 

neurovegetativă şi distonia neuropsihică, 
alterarea barierei cutanate care fac ca la 
atopici antigenii să penetreze de 10 ori mai 
uşor epidermul. 

Diagnosticul dermatitei atopice se 
stabileşte prin coroborarea datelor clinice şi 
paraclinice cu datele anamnetice şi 
rezultatele testelor alergice. 

Tabloul clinic este polimorf, 
manifestarea primordială fiind pruritul. 
Leziunile cutanate sunt foarte variate, de la 
caz la caz, în funcţie de momentul în care 
animalele sunt prezentate la consultaţie.  

La debutul bolii predomină dermatita 
eritematoasă şi papuloasă, însoţită de leziuni 
de grataj, escoriaţii şi pseudotundere. 
Ulterior se observă manifestări variate ale 
piodermitei secundare: impetigo pustulos, 
foliculită sau furunculoză. Progresiv, se 
instalează leziunile comune dermatitelor 
cronice: alopecia, hipercheratoza, 
hiperpigmentaţia, seboreea şi mai rar 
lichenificaţia.  

Müller şi col. (1989) arată că leziunile 
cutanate la câinii atopici sunt cele datorate 
traumelor (pruritului), piodermitei şi seboreei 
secundare. Rareori se observă alte leziuni 
cutanate primare. 

Dermatita atopică se localizează mai 
frecvent pe faţă, membre, abdomen, 
regiunea axilară, iar forma generalizată se 
poate întâlni până la 40% din cazuri. 
Localizarea dorso-lombară este cea mai 
sugestivă pentru dermatita alergică la 
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înţepături de purici, dar după unii autori cca. 
80% dintre câinii alergici la înţepături de 
purici sunt atopici, ceea ce explică 
manifestările clinice comune celor două 
entităţi.  

Ca manifestări asociate dermatitei 
atopice se constată: 

- otita externă bilaterală, la cca 40-50% 
din cazuri; 

- conjunctivita; 
- rinita cronică şi  
- fenomene astmatiforme, rare.  
Dermatita are iniţial caracter sezonier, la 

cca. 80% din cazuri debutând în sezonul 
cald, dar ulterior se permanentizează. 
Examinarea formulei leucocitare nu  relevă 
modificări semnificative la câinii atopici, în 
comparaţie cu valorile de referinţă 
considerate fiziologice, deşi ar fi de aşteptat 
o creştere a eozinofilelor. 

La pisică manifestarea esenţială este 
pruritul însoţit sau nu de leziuni cutanate: 
eritem, escoriaţii, papule, cruste. În general 
nu există semne caracteristice pentru 
dermatita atopică. Manifestările cutanate ale 
atopiei la pisică pot fi incluse în cadrul unor 
sindroame dermatologice complexe: 

- dermatita miliară felină, în cadrul 
căreia ponderea atopiei este de 12% (94); 

- complexul granulomului eozinofilic; 
- dermatita de lins (piodermită 

profundă). 
Pruritul recidivant determina adesea la 

carnivore asocierea unor manifestări cu 
substrat psihotic, cea mai cunoscută fiind 
dermatita de lins. 

Datorită dificultăţilor întâmpinate în 
practică în diagnosticul dermatitei atopice, 
Willemse (1987) propune o listă de criterii 
majore şi o listă de criterii minore, care 
permit diagnosticul bolii. Autorul consideră 
că sunt necesare cel puţin trei criterii majore, 
din următoarele: 

1. Pruritul; 
2. Afectarea regiunii feţei şi/sau a 

degetelor; 
3. Lichenificarea feţei anterioare a 

regiunii tarsiene, sau a feţei laterale a 
regiunii carpiene; 

4 Caracterul cronic, recidivant al 
dermatitei; 

5. Antecedentele familiale de atopie; 
6. Rasa predispusă la atopie. 

Sunt necesare, de asemenea, cel puţin 
3 din următoarele criterii minore:  

1. Debutul bolii înaintea vârstei de 3 ani; 
2. Eritemul facial şi cheilita; 
3. Conjunctivita; 
4. Piodermita stafilococică superficială; 
5. Hiperhidroza; 
6. Reacţia de tip imediat la testele 

intradermice cu aeroalergeni; 
7. Nivel crescut de IgGd specifice 

alergenului; 
8. Nivel crescut de IgE specifice 

alergenului. 
Este surprinzătoare includerea ultimelor 

trei criterii între cele minore, dar aceasta 
demonstrează relativitatea testelor 
respective şi necesitatea corelării lor 
obligatorii cu datele clinice şi anamnetice. 
Prelaud (1998) propune omologarea 
următoarelor criterii majore: apariţia 
simptomelor între 6 luni şi 3 ani; 
corticosensibilitatea pruritului; pododermatita 
eritematoasă anterioară; eritemul feţei 
interne a conchiei auriculare şi cheilita 
(eritemul peribucal). Autorul consideră că 
observarea a cel puţin 3 dintre criteriile 
enumerate, la un animal care prezintă prurit 
neparazitar, permite diagnosticul aproape 
cert.  

Testele alergice sunt recomandate doar 
pentru diagnosticul etiologic şi alegerea 
imunoterapiei specifice. 

Testele alergice. Intradermoreacţiile 
deşi au fost considerate esenţiale în 
diagnosticul bolii, sunt controversate de 
către unii autori. Valoarea lor depinde în 
mare măsură de corectitudinea efectuării şi a 
interpretării rezultatelor. Trebuie ţinut cont de 
faptul că rezultatul acestor teste poate fi 
influenţat de: sezon, locul de inoculare a 
alergenilor, tehnica de inoculare, 
corectitudinea alegerii alergenilor, a citirii şi 
interpretării reacţiilor. Dacă pruritul este 
sezonier, testul trebuie efectuat la sfârşitul 
perioadei de polenizare a vegetalelor 
suspecte, când titrul IgE este maxim. Dacă 
pruritul este permanent, testul se poate 
efectua în orice perioadă. 

Alergenii se inoculează strict 
intradermic, utilizând 0,02-0,05 ml soluţie. În 
selecţia alergenilor un rol important revine 
datelor anamnetice. Citirea reacţiilor se face 
la 15-20 minute după inoculare. În mod 
normal, după inoculare apare un mic nodul 
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dermic, care va dispărea treptat în cazul 
reacţiilor negative. Reacţia pozitivă constă în 
apariţia unei plăci urticariforme, uneori intens 
eritematoasă, pruriginoasă sau însoţită de 
“pseudopode” marginale. Se consideră 
pozitive reacţiile care depăşesc media 
martor pozitiv-martor negativ (martorul 
pozitiv fiind histamina). 

Reacţia pozitivă indică o creştere a 
concentraţiei serice de IgE, dar nu arată că 
dermatita de care suferă animalul este de 
natură atopică. Rezultatele testelor alergice 
trebuie corelate cu datele clinice şi 
anamnetice. De exemplu un prurit sezonier 
nu este compatibil cu o reacţie pozitivă la un 
alergen nesezonier. În interpretarea reacţiilor 
la alergenii alimentari trebuie să se ţină 
seama de faptul că aceştia conţin ei înşişi 
histamină, putând da reacţii fals pozitive. 

În medicina umană se utilizează unele 
teste complementare menite să valideze 
rezultatele intradermoreacţiilor. Unele dintre 
acestea se recomandă şi în dermatologia 
veterinară. 

Testul de provocare constă în punerea 
în contact a animalului suspect cu o doză 
mare de alergen nativ. Se poate utiliza în 
special pentru aeroalergeni: praf de casă, 
polenuri, lână, pene etc. Testul se consideră 
pozitiv dacă animalul reacţionează prin prurit 
violent în mai puţin de o oră. 

Testul Prausnitz-Kustner sau testul de 
transfer pasiv a hipersensibilizării constă în 
inocularea intradermică, la un animal 
sănătos, a 0,1 ml ser de la animalul suspect. 
După 24 de ore în punctul respectiv se 
inoculează alergenul de testat. Citirea şi 
interpretarea reacţiei se face în mod 
obişnuit, ca şi pentru celelalte 
intradermoreacţii. Testul se poate executa 
concomitent pentru mai mulţi alergeni, 
inocularea făcându-se în puncte separate. 

Dozarea imunoglobulinelor E totale 
nu are o mare valoare practică. Uneori 
concentraţia IgE totale este identică la 
indivizii normali şi la cei atopici. 

Datorită controverselor asupra fiabilităţii 
testelor alergice cutanate, diverşi autori au 
apelat la metode biomedicale mai moderne 
ca: testul de transfer pasiv in vitro  a IgE pe 
bazofile de cal, testul de degranulare a 
bazofilelor sau dozarea IgE şi IgG specifice, 
prin radioimunoanaliză sau testul ELISA 
(15,18,20). Nici aceste teste moderne nu s-

au dovedit foarte eficiente. Dozarea IgE 
totale are o valoare de diagnostic redusă, 
acestea putând fi crescute la animalele 
parazitate, în lipsa atopiei. La unele animale 
atopice, IgE totale pot avea concentraţie 
redusă, dar pot fi crescute IgE şi/sau IgG 
specifice faţă de anumiţi alergeni (52,70). 
Corelaţia pozitivă între rezultatele 
radioimunoanalizei şi rezultatele testelor 
alergice cutanate variază între 12,5-82 %, în 
funcţie de alergen. În cazul testului ELISA, 
corelaţia este mai slabă (6-27%) pentru 
animalele atopice şi mai puternică (34-82%) 
între testele cutanate negative şi ELISA 
negativ. 

Reedy şi Miller (1989) apreciază că 
datorită incertitudinilor privind semnificaţia 
IgGd şi a problemelor practice (cost ridicat), 
testele serologice nu vor putea înlocui 
niciodată testele intradermice. Până la 
efectuarea unor cercetări de mai mare 
acurateţe, autorii recomandă ca la toate 
animalele suspecte de atopie să se utilizeze 
testele intradermice. Radioimunoanaliza şi 
ELISA ar putea fi utilizate când testele 
intradermice nu pot fi efectuate, din cauze 
legate de proprietar sau de interferenţa cu 
unele medicamente. 

Diagnosticul diferenţial este dificil, 
necesitând excluderea altor dermatite 
alergice şi a dermatitelor secundare 
pruriginoase (râile, alte ectoparazitoze). 
Râile se exclud pe baza examenului 
microscopic. Este foarte dificilă în practică 
diferenţierea dermatitei atopice faţă de: 
dermatita de hipersensibilizare la înţepături 
de purici, dermatita alergică de natură 
alimentară şi medicamentoasă. Dermatita de 
hipersensibilizare la înţepături de purici 
debutează în regiunea lombo-sacrală, 
extinzându-se pe feţele caudo-mediale ale 
coapselor, faţa ventrală a abdomenului şi pe 
gât. Obişnuit nu afectează faţa, nici 
extremităţile membrelor. Nu dă reacţii 
pozitive la testele cu polenuri. Dermatita 
alergică de natură alimentară şi dermatita 
alergică medicamentoasă  se diferenţiază de 
atopie pe baza anamnezei, a testelor 
alergice şi a lipsei de răspuns la 
corticoterapie. 

Răspunsul la tratamente poate constitui 
un element de suspiciune pentru atopie. Cel 
puţin în faza de debut, răspunsul la corticoizi 



Gheorghe Solcan                                             Medicamentul veterinar / Veterinary drug 
 
              Year 2, �o. 1. June 2008 
 

 24 

este foarte bun, dar la antihistaminice este 
slab (4). 

Profilaxie. Cea mai utilă măsură 
profilactică în dermatitele atopice este 
identificarea şi înlăturarea alergenilor. Din 
păcate acest obiectiv este dificil de realizat, 
deoarece animalele atopice sunt cel mai 
adesea polisensibilizate. Unii alergeni 
nesezonieri ca: lâna , penele, bumbacul, 
tutunul, scuamele de pisică sau om, pot fi 
total sau parţial eliminaţi. Polenul poate fi 
transportat de vânt la distanţe de câţiva 
kilometri, evitarea lui fiind iluzorie. 

Cu toate dificultăţile practice, datorită 
fenomenului de prag, îndepărtarea totală sau 
parţială a unuia sau a mai multor alergeni 
determină ameliorarea evidentă a stării 
animalului. Se recomandă deparazitarea 
periodică internă şi externă şi asigurarea 
unor condiţii de viaţă cât mai apropiate de 
cele naturale, dermatita atopică fiind 
considerată o boală a domesticirii. 

Pentru eliminarea acarienilor din praful 
de casă, se recomandă soluţii diverse, unele 
fiind scumpe şi dificil de aplicat: 

- aspirarea frecventă în locuinţă cu 
aspiratoare dotate cu filtre HEPA (cu mare 
eficienţă în reţinerea particulelor din aer); 

- utilizarea de spray-uri acaricide, care 
să conţină acid tanic, eficient în denaturarea  
fecalelor de acarieni, dar şi a sporilor de 
miceţi; 

- utilizarea în locuinţă a unor vopseli cu 
efect acaricid, insecticid şi fungicid; 

-evitarea utilizării în locuinţă a pernelor 
de puf, covoarelor şi ţesăturilor din lână şi 
utilizarea de cuverturi lavabile la temperaturi 
ridicate (4). 

Tratamentul medicamentos vizează: 
combaterea pruritului, hiposensibilizarea, 
combaterea complicaţiilor cutanate (seboree, 
piodermită bacteriană, dermatomicoză cu 
Malassezia etc), combaterea disconfortului 
psihic indus de boală. Pentru combaterea 
pruritului majoritatea autorilor recomandă 
terapia antihistaminică şi corticoterapia. 

Carlotti (1998) arată că antihistaminicele 
au eficacitate redusă (dau rezultate bune la 
cca 20-30% din cazuri), deoarece histamina 
joacă un rol minor în procesul inflamator aflat 
la originea pruritului. Cele mai eficace ar fi 
antihistaminicele de tip H1: clemastina 
(Tavegyl), clorfeniramina, hidroxizina, 
oxatomida şi difenhidramina. Se mai 

recomandă tranchilizante, sedative sau 
hipnotice, când pruritul este sever. 

Corticoizii sunt foarte eficienţi în 
tratamentul atopiei, dar numai la începutul 
bolii. Eficacitatea lor diminuă cu timpul, 
utilizarea prelungită putând antrena 
importante efecte secundare. În practică se 
utilizează o gamă largă de corticoizi sintetici, 
mai mult sau mai puţin apropiaţi de cei 
naturali. Corticoizii retard sintetici 
(bethametazon, dexametazon) au o acţiune 
antiinflamatorie de circa 25-30 de ori mai 
puternică decât hidrocortizonul (20), însă 
utilizarea lor abuzivă este antifiziologică şi 
riscantă. Este mai judicioasă utilizarea 
corticoizilor cât mai apropiaţi de cei naturali. 
Este de preferat calea orală, fiind cea mai 
sigură pentru utilizarea de durată. Doza şi 
modul de administrare depinde însă, în cea 
mai mare măsură, de natura produsului.  

Corticoizii cu acţiune de scurtă durată, 
asemănătoare celor fiziologici (hidrocortizon, 
prednison, prednisolon) se utilizează în doze 
de 1-2 mg/kg/zi, în două reprize, la debutul 
tratamentului. După ce inflamaţia a cedat în 
mod satisfăcător (după 7-14 zile) se reduce 
doza la jumătate; se administrează o singură 
dată pe zi, de preferat dimineaţa la câine şi 
seara la pisică, în funcţie de dinamica 
glucocorticoizilor fiziologici.  

După ce boala s-a vindecat clinic, se 
mai continuă administrarea corticoizilor 
odată la două zile. Corticoizii cu remanenţă 
mare şi activitate antiinflamatorie mai intensă 
(bethametazon, dexametazon, flumetazon), 
se utilizează în doze mult mai mici (0,1-0,5 
mg/kg), datorită riscului crescut de inducere 
a efectelor secundare. 

Alegerea preparatului corticoid şi a căii 
de administrare se face individual, urmărind 
obţinerea unui efect maxim la doze minime. 
În principiu, tratamentul cu corticoizi nu 
trebuie să depăşească durata de 3 luni, 
întrerupându-se imediat ce apar reacţii 
secundare proprii sindromului Cushing: 
polifagie, poliurie, polidipsie etc. La pisică 
riscul supradozării corticoizilor este mai 
redus decât la câine. 

Se mai recomandă acizii graşi esenţiali: 
linoleic, linolenic şi arahidonic (vitamina F). 
La câinii atopici acidul dihomo-γ-linolenic are 
efecte foarte favorabile, fiind precursor al 
unor mediatori antiinflamatori ca PGE1 şi 
acid hidroxi-dihomo-γ-linolenic. Acidul 
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arahidonic este convertit în mediatori 
proinflamatori: prostaglandine, leucotriene şi 
tromboxani, însă rata conversiei este 
inhibată de metaboliţii antiinflamatori ai 
acidului linolenic. 

Când este necesar un tratament de 
lungă durată, este preferabilă 
hiposensibilizarea. 

Piodermita bacteriană şi malasezioza 
asociată necesită, fie îmbăieri periodice 
(săptămânale) cu şampoane antibacteriene 
şi antimicotice (de ex., pe bază de 
clorhexidină, dacă animalul nu este alergic la 
componentele produsului), fie, în cazuri 
grave, terapie cu antibiotice şi antimicotice 
pe cale generală. Otita externă necesită de 
asemenea tratament specific. 

Terapia antiparazitară susţinută, externă 
şi internă, reduce din încărcătura de alergeni 
parazitari, iar regimul alimentar hipoalergic 
are actiune terapeutică favorabilă (reduce 
“suma” totală a alergenilor), dar adesea 
induce practicianul pe pista falsă a alergiei 
alimentare, mult mai rară în practică. 

Terapia psihotropă cu: antagonişti ai 
opioidelor (Dextromethorphan), fluoxetine 
(Prozac), benzodiazepine sau chiar 
barbiturice este utilă pentru combaterea 
manifestărilor psihotice asociate (dermatită 
de lins, tendinţa la automutilare etc.). 

Hiposensibilizarea (desensibilizarea) 
constă în injectarea regulată a alergenilor 
incriminaţi în producerea bolii. Teoria clasică 
invocată în aplicarea acestei metode 
terapeutice este aceea a “anticorpilor 
blocanţi”. Inocularea alergenului în doze 
crescânde determină apariţia de anticorpi 
blocanţi (IgG), care vor neutraliza alergenii 
inhalaţi, încât aceştia nu mai iau contact cu 
IgE din piele. Se presupune că mai intervine 
reducerea activităţii mastocitelor şi 
bazofilelor sau apariţia de celule cu efect 
supresor (4). 

Deşi mecanismul desensibilizării este 
incomplet elucidat, eficacitatea metodei este 
dovedită. Binenţeles că aceasta depinde în 
primul rând de identificarea corectă a 
alergenului. Nu există metode standardizate 
de desensibilizare. Se propun diferite 
protocoale: 

-utilizarea extractelor apoase, identice 
celor folosite pentru intradermoreacţii, 
repetate la intervale de 48 ore; 

-utilizarea extractelor adjuvate pe 
hidroxid de aluminu (care au efect mai 
prelungit), în doze crescânde şi repetate la 
interval de o săptămână; 

-utilizarea alergenilor emulsionaţi, cu 
efect mai prelungit decât cei anteriori; 

În cazul alergiilor multiple se 
recomandă, fie inocularea separată a 
alergenilor, fie realizarea unei mixturi 
adecvate din alergenii incriminaţi şi 
inocularea acesteia într-un singur punct, în 
doze crescânde (4). 

Tratamentul local trebuie aplicat cu 
mult discernământ în funcţie de caracterul 
leziunii, ţinând cont de faptul că acesta poate 
contribui uneori la autoîntreţinerea 
dermatitei. Se recomandă toaleta mecanică 
riguroasă a teritoriilor cutanate afectate 
(spălarea este contraindicată), urmată de 
aplicarea de pulberi în formele umede sau 
unguente în cele uscate, care să conţină 
astrigente şi calmante ale pruritului. Ca 
astrigente se pot utiliza: taninul, gudronul 
vegetal, tanoformul. Calmantele cele mai 
utilizate sunt: anestezina, procaina, mentolul, 
camforul, lidocaina etc. Acestea sunt incluse 
în pulberi sicative (talc + oxid de zinc), 
vaselină neutră şi soluţii sau suspensii 
alcoolice. Datorită intervenţiei frecvente a 
florei bacteriene sau micotice de asociaţie, în 
preparatele medicamentoase se adaugă 
sulfamide, antibiotice şi/sau micostatice. 
Cunosc o largă utilizare, uneori nejustificată 
chiar, unguentele dermatologice pe bază de 
corticoizi şi antibiotice: Fluocinolon N, 
Locacorten, Neopreol, Tumison, Ultralan, 
Bioxiteracor etc. 

În concluzie tratamentul dermatitei 
atopice este extrem de complex, necesitând 
adaptarea individuală pentru fiecare caz, 
incluzând corticoizi, antihistaminice, 
antiparazitare externe şi interne, 
antibacteriene, antimicotice, acizi graşi 
esenţiali, psihotrope, antiseboreice etc. 
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Rezumat 

 
Optimizarea farmacoterapiei, pe baza supravegherii terapeutice a eficienţei farmacoterapiei iniţiale, constituie un 
mecanism de feed-back (recontrol), absolut necesar pentru o farmacoterapie individualizată eficace şi sigură. 

 
Abstract 

 
Based on initial therapeutic efficiency surveillance, pharmacotherapy optimisation constitues a feed-back 
mechanism, necessary for an efficient, sure and individualised pharmacotherapy. 

 
Pentru a evalua corect aceste aspecte se vor lua în considerare etapele: 
 

Diagnostic 

 
 

Alegerea medicamentului 

 
 

Prezicerea modelului farmacocinetic  
individual pe baza datelor clinice şi  
paraclinice relevate la pacient 

 
 

Calculul posologiei în vederea obţinerii unei  
concentraţii plasmatice terapeutice ţintă 

 
 

Administrarea medicamentului 

 
 

                                           
        Supravegherea terapeutică     Determinarea concentraţiei 

                                                      a eficacităţii                   plasmatice a medicamentului 

 
 

 
Adecvarea modelului farmacocinetic  

individualizat  
 

Fig. 1 – Schema etapelor monitorizării terapeutice: mecanismul de feed-back (de retrocontrol)  
(după Aurelia Nicoleta Cristea, 2004) 

 
Etapele optimizării farmacoterapiei, prin 
mecanismul feed-back al supravegherii 

terapeutice 
 

Aceste etape constau în: 
 

a) Iniţierea farmacoterapiei: 
 

- stabilirea schemei farmacoterapice şi 
farmacografice, adaptată la pacient în funcţie 

de particularităţile acestuia (stare fiziologică, 
insuficienţa căilor de epurare, polipatologie, 
medicamente asociate, etc.); 
- prescrierea corectă; 
- distribuirea,  
- administrarea medicamentelor, 
- instruirea proprietarului. 
 

b) Supravegherea terapeutică: 
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- supravegherea complianţei; 
- supravegherea tolerabilităţii şi eventualelor 
reacţii adverse; 
- supravegherea eficienţei tratamentului, 
comună (pentru toţi pacienţii) şi particulară 
(pentru situaţiile speciale). 
 

c) Optimizarea farmacoterapiei: 
 

- interpretarea rezultatelor supravegherii; 
- corectarea schemei farmacoterapeutice şi 
farmacografice; 
- distribuirea şi administrarea 
farmacoterapiei optimizate. 

 

Particularităţile supravegherii  
terapeutice 

 

Sunt raportate la două elemente 
fundamentale: 

- medicamentul; 
- pacientul. 

 

Particularităţile supravegherii 
raportate la medicament 

 

Sunt stabilite în funcţie de următoarele 
grupe de medicamente: 
- medicamente cu marjă terapeutică mică; 
- asocieri de medicamente. 

Medicamentele cu marjă terapeutică 
mică sunt medicamentele cu  diferenţă mică 
între concentraţiile plasmatice eficace şi 
toxice.  

Acestea sunt: 
- antiepileptice (carbamazepină, fenitoină, 
fenobarbital, etc.) 
- antiaritmice (lidocaină, chinidină, 
procainamidă); 
- anticoagulante cumarinice (warfarină); 
- antiastmatice (teofilină); 
- aminoglicozide (gentamicină, kanamicină, 
tobramicină, neomicină); 
- cardiotonice (digitoxină, digoxină). 
 

Supravegherea terapeutică în cazul 
acestor medicamente cu marjă de securitate 
terapeutică mică necesită monitorizarea 
terapeutică a unor parametri cantitativi 
clinici, biochimici sau farmacocinetici. 

Asocieri de medicamente. În cazul 
asocierilor de medicamente, supravegherea 
terapeutică trebuie să vizeze şi 
supravegherea efectelor posibilelor 
interacţiuni.  

De exemplu, la asocierea unor 
aminoglicozide cu anumite cefalosporine, 

asociere care se poate practica în vederea 
lărgirii spectrului de acţiune, trebuie 
întreprinsă o supraveghere regulată a 
funcţiei renale. 

 

Particularităţile supravegherii în 
funcţie de pacient 

 

Acestea sunt stabilite în funcţie de 
următoarele categorii de pacienţi: 
- pacienţi “cu riscuri”; 
- pacienţi cu polipatologie. 
Pacienţii „cu riscuri” sunt consideraţi: 
- pacienţii particular fragili, din considerente 
fiziopatologice; 
- pacienţi la care posologia standard nu este 
corespunzătoare, datorită unor particularităţi 
farmacocinetice, determinate genetic sau 
dobândite. 
Pacienţii „cu riscuri” fac parte din 

următoarele categorii: 
- nou-născuţi şi sugari;  
- animale bătrâne; 
- femele gestante; 
- subiecţi cu insuficienţă renală sau  
hepatică; 
- pacienţi cu enzimopatii sau boli ale 
receptorilor (genetice sau autoimune); 
- subiecţi imunodepresivi. 

La aceşti pacienţi “cu risc”, nu există 
posologie „standard“, deoarece modificările 
farmacocinetice sunt foarte variabile şi 
adesea imprevizibile. 

Supravegherea terapeutică a pacienţilor 
“cu riscuri” reclamă monitorizarea unor 
parametri evaluaţi cantitativ: clinici, 
biochimici şi farmacocinetici. 

În cazul în care se administrează 
medicamente cu marjă terapeutică îngustă la 
pacienţii “cu riscuri”, monitorizarea trebuie să 
fie deosebit de riguroasă şi fundamentată pe 
criteriul farmacocinetic, prin dozarea 
concentraţiilor medicamentului în plasmă. 

La pacienţii imunodeprimaţi trebuie 
supravegheată funcţia sistemului imunitar, 
mai ales în cazul unei terapii cu 
medicamente cu efect imunodepresiv. 

Pacienţii cu polipatologie şi în consecinţă  
cu polimedicaţie se află frecvent în categoria 
animalelor bătrâne. 

În cazul pacienţilor cu polipatologie şi 
polimedicaţie trebuie depistată medicaţia 
neghidată administrată adesea de proprietar, 
ce include frecvent analgezice, antipiretice, 
antidiareice, laxative. 
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Supravegherea terapiei trebuie să 
prevadă eventualele efecte adverse datorate 
interacţiunilor medicaţiei prescrise de medic 
cu medicaţia neghidată. 

Un exemplu în acest sens îl reprezintă 
supravegherea atentă a toxicităţii glicozizilor 
cardiotonici potenţată datorită hipokaliemiei 
indusă de o medicaţie cu diuretice 
hipokalemiante (hidroclorotiazide, furosemid, 
acid etacrinic) sau cu laxative 
antrachinonice. 
 

Tipuri de supraveghere terapeutică 
 

Sunt constituite din: 
- supravegherea comună (obişnuită) 
- supravegherea particulară (specială) sau 
monitorizarea terapeutică. 

Supravegherea comună (obişnuită) se 
efectuează pentru toate medicamentele şi în 
cazul tuturor pacienţilor şi are patru 
obiective: 
- supravegherea complianţei; 
- supravegherea eficacităţii tratamentului; 
- supravegherea tolerabilităţii; 
- supravegherea reacţiilor adverse. 

Complianţa (compliance – engl.; 
l’observance - franc.) este definită ca 
respectarea strictă a prescripţiei medicale. 

Complianţa reflectă calitatea relaţiei 
medic – pacient – farmacist. Consecinţele 
unei complianţe deficitare sunt: 
- ineficienţa farmacoterapiei; 
- recăderea brutală cu reapariţia 
simptomatologiei, la întreruperea prematură; 
- efecte rebound, la întreruperea bruscă a 
unui tratament lung cu medicamente 
blocante; 
- rezistenţa microbiană. 

Dispariţia simptomelor bolii antrenează 
curent oprirea tratamentului, cu consecinţe 
negative cum ar fi recăderile sau rezistenţa 
microbiană. Apariţia unor efecte neplăcute 
pentru pacient determină uneori oprirea 
tratamentului fără consultarea medicului 
pentru înlocuire. 

Schemele terapeutice complicate sunt 
greu de respectat uneori şi pot antrena 
variaţii ale posologiei în plus sau în minus. 

Formele farmaceutice inadecvate pentru 
pacientul respectiv atrag lipsa complianţei. 
Non-complianţa este suspectată dar este 
greu de dovedit. 

Indicatorii non-complianţei pot fi: 

- ineficienţa tratamentului fără o altă cauză 
probabilă; 
- dozajul sanguin al medicamentului. 

 Supravegherea particulară este instituită 
pentru următoarele situaţii speciale: 
- medicamente cu marjă terapeutică 
îngustă; 
- pacienţi “cu riscuri”. 

Supravegherea particulară necesită 
supravegherea eficacităţii pe baza unor 
parametri riguros cuantificabili: 
- clinici (ex. tensiunea arterială); 
- biochimici (ex. glicemie, uricemie, timp de 
protrombină); 
- farmacocinetici (ex. concentraţia 
plasmatică a medicamentului). 
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Rezumat 

 
Lucrarea prezintă noțiunile esențiale ale biodisponibilității medicamentelor. 
 

Abstract 
 

Paper presents esential notions of drugs biodisponibility 
 

J.G. Wagner, fondatorul biofarmaciei, a 
definit biodisponibilitatea ca fiind un 
parametru farmaceutic specific fiecărui 
medicament, parametru ce poate fi exprimat 
prin două variabile:  
- cantitatea de substanţă activă eliberată 
dintr-o formă farmaceutică şi absorbită în 
circulaţia sistemică; 
- viteza cu care substanţa activă este 
eliberată şi absorbită. 
• Definiţia O.M.S. (Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii): biodisponibilitatea este cantitatea 
de substanţă activă absorbabilă (potenţial). 
• Definiţia F.D.A. (Food and Drug 
Administration): biodisponibilitatea este 
cantitatea de substanţă activă eliberată, care 
ajunge la locul de acţiune, manifestându-şi 
efectul terapeutic. 
• Definiţia A.P.A. (American 
Pharmaceutical Association): 
biodisponibilitatea este cantitatea de 
substanţă activă absorbită şi nemodificată. 

În sinteză, biodisponibilitatea 
(disponibilitatea biologică) exprimă cantitatea 
de substanţă activă, precum şi viteza cu care 
aceasta este cedată de medicament, care 
este absorbită în organism, ajunge la locul 
de acţiune şi îşi manifestă efectul biologic. 

 

Bioechivalenţa medicamentelor 
 

Multe decenii, prescrierea 
medicamentelor şi eliberarea lor s-au făcut 
conform postulatului echivalenţei.  

Acesta prevedea că doza indicată pe 
eticheta medicamentului este şi doza 
absorbită de organism.  

Observaţiile făcute de-a lungul ultimilor 
30 de ani, observaţii care s-au dovedit a fi 
semnificative statistic, au semnalat apariţia 
unor insuccese terapeutice din cauza 

subdozărilor sau unor accidente datorate 
supradozărilor, ca urmare a utilizării unui 
medicament, în aceeaşi posologie (doze şi 
ritm de administrare), diferind fie indivizii la 
care s-a administrat, fie formularea 
preparatului sau tehnologia de preparare, fie 
numai şarjele. Aceste observaţii au infirmat 
postulatul echivalenţei.  

A fost introdus postulatul bioechivalenţei, 
care stabileşte că doza indicată pe etichetă 
nu este egală cu doza absorbită, postulat 
care este fondat pe un nou parametru 
farmaceutic al formei farmaceutice, şi anume 
biodisponibilitatea. 

Conform postulatului bioechivalenţei, pot 
fi considerate bioechivalente numai 
preparatele cu aceeaşi biodisponibilitate. 

Echivalenţa poate fi: chimică, 
farmaceutică, farmacologică, terapeutică, 
biologică (bioechivalenţă). 

Echivalenţa chimică este echivalenţa 
între medicamente care conţin aceeaşi 
substanţă activă, în aceeaşi doză, dar în 
forme farmaceutice diferite. 

Echivalenţa farmaceutică este 
echivalenţă între medicamente cu aceeaşi 
substanţă activă, aceeaşi doză, acelaşi tip 
de formă farmaceutică, dar cu substanţe 
auxiliare diferite sau/şi tehnologie diferită. 

Echivalenţă farmacologică este 
echivalenţa între medicamente cu acelaşi 
efect farmacologic, chiar dacă substanţa 
activă diferă, cu condiţia ca ambele structuri 
să se metabolizeze în organism în aceeaşi 
structură chimică activă (ex: 
promedicamentele sau prodrogurile). 

Echivalenţa terapeutică este echivalenţa 
între medicamente cu aceeaşi eficacitate 
terapeutică la acelaşi individ, în acelaşi 
dozaj, indiferent dacă medicamentul prezintă 
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numai echivalenţă chimică farmaceutică sau 
farmacologică. 

Echivalenţa biologică (bioechivalenţa) 
este echivalenţă chimică şi farmaceutică 
plus biodisponibilitate identică între cele 
două preparate. Sunt considerate 
bioechivalente două preparate farmaceutice 
cu substanţe active echivalente chimic, care, 
administrate la acelaşi individ, în aceeaşi 
posologie, realizează concentraţii plasmatice 
şi tisulare echivalente în timp. Practic, două 
produse farmaceutice cu substanţă 
medicamentoasă identică sunt considerate 
bioechivalente (deci înlocuibile la pacient, 
fără risc), dacă biodisponibilitatea lor este 
diferită într-un procent nesemnificativ (<5%). 

Consecinţele farmacoterapeutice ale 
modificării biodisponibilităţii în cursul unui 
tratament sau a unei bioechivalenţe a 
preparatelor farmaceutice administrate 
constau în modificarea efectului în privinţa 
parametrilor acestuia (latenţa, durata şi 
intensitatea efectului). În acelaşi timp, pot fi 
şi consecinţe toxicologice: reacţii adverse, 
intoxicaţii. 

Atunci când se administrează o singură 
doză, dacă scade viteza de absorbţie sunt 
afectate mai ales efectele medicamentelor 
simptomatice (ex. analgezice, spasmolitice, 
hipnotice), medicamente cu debut rapid. 

Dacă administrarea se face în doze 
repetate şi prin modificarea biodisponibilităţii 
scade cantitate absorbită şi deci scade 
concentraţia sanguină, la starea de echilibru, 
este afectat efectul terapeutic al 
medicamentelor administrate cronic (ex: 
antihipertensive, antidiabetice). Prin 
scăderea vitezei de absorbţie, este posibil să 
apară şi efecte adverse locale, 
medicamentele rămânând mai mult timp la 
locul de administrare (ex: antibioticele cu 
spectru larg de acţiune - tetraciclina). 

Exemple de medicamente la care se 
înregistrează diferenţe semnificative în 
biodisponibilitate între diferite produse 
farmaceutice, sunt: digoxină, acid acetil-
salicilic, tetraciclină, cloramfenicol. 

Din punct de vedere clinic, variaţiile de 
biodisponibilitate pot fi semnificative pentru 
substanţe medicamentoase care au indice 
terapeutic de siguranţă mic sau/şi se absorb 
limitat (ex: digoxina, fenitoina). 

Consecinţe grave ale bioechivalenţei 
produselor farmaceutice în timpul unui 

tratament şi chiar epidemii de intoxicaţii au 
fost semnalate în Australia şi Suedia la 
produse cu fenitoină, la care 
biodisponibilitatea variază şi cu forma de 
cristalizare a substanţei (Aurelia Nicoleta 
Cristea, 2004). Medicul veterinar farmacist 
poate să înlocuiască un medicament cu altul, 
cu condiţia ca medicamentele să aibă 
aceeaşi substanţă activă şi să fie 
bioechivalente. Nu se recomandă 
substituirea în anumite cazuri: substanţe 
active cu indici terapeutici mici, 
medicamentele se adresează unei maladii 
cu mortalitate mare (ex. cardiotonice, 
antidiabetice), substanţe cu particularităţi 
deosebite de farmacocinetică, medicamente 
retard.  

Determinarea biodisponibilităţii se 
bazează pe criteriile farmacocinetic şi 
farmacoterapeutic. Criteriul farmacocinetic 
se bazează pe evaluarea concentraţiilor 
substanţelor active în lichidele biologice ale 
organismului (sânge, urină, salivă, bilă, bilă, 
lichid cefalorahidian), la diferite intervale de 
timp de la administrare. 

Criteriul farmacoterapeutic constă în 
determinarea efectului farmacodinamic la 
diferiţi timpi de la administrare. 

Se trasează grafic: 
- curba variaţiei concentraţiei sanguine în 
funcţie de timp; 
- curba variaţiei efectelor în funcţie de timp. 

Dacă se fac ambele determinări, se 
înscrie pe grafic curba efectelor în funcţie de 
concentraţia sanguină. 

 

  
 

Fig. 1 – Curba variaţiei concentraţiilor plasmatice 
 

 
 

Fig. 2 – Determinarea ariei de sub curbă 
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în timp, după administrare extravasculară 
(grafic (ASC) numeric);  
determinarea concentraţiei maxime (Cmax) şi 
a timpului concentraţiei maxime (tmax) 

Pe aceste curbe se pot determina 
următorii parametri: 
- aria suprafeţei de sub curbă (ASC), 
concentraţia maximă (Cmax) şi timpul de 
înjumătăţire; 
- timpul de debut al efectului (latenţa), 
efectul maxim, timpul efectului maxim, 
durata efectului; 
- concentraţia minimală eficace, 
concentraţia maximală eficace, concentraţia 
medie eficace. 

Din punct de vedere al metodologiei de 
determinare, există trei tipuri de 
biodisponibilitate: 

- absolută; 
- relativă; 
- relativă optimală. 

 

Biodisponibilitatea absolută corespunde 
cantităţii de substanţă activă care ajunge la 
locul de acţiune, în biofază. 
Întrucât determinările în biofază sunt dificil 
de efectuat, biodisponibilitatea absolută se 
determină în plasmă, la nivelul circulaţiei 
generale, arterială sau venoasă.  

În consecinţă, biodisponibilitatea 
absolută corespunde fracţiunii de substanţă 
activă, din forma farmaceutică de soluţie 
apoasă, care după administrare ajunge în 
circulaţia sanguină generală.  

Calea intraarterială este calea de 
referinţă absolută, cu biodisponibilitate 
maximă, întrucât direct în sângele circulaţiei 
generale arteriale, etapa absorbţiei şi primul 
pasaj sunt depăşite. Întrucât calea 
intraarterială este o cale de administrare 
foarte rar utilizată în clinică, în mod obişnuit 
calea intravenoasă este luată drept referinţă. 

Biodisponibilitatea absolută se determină 
când se cercetează biodisponibilitatea unei 
substanţe active noi. Se compară 
biodisponibilitatea acestei substanţe, 
administrate în soluţie apoasă pe diferite căi, 
cu biodisponibilitatea pe cale intravenoasă 
sau intraarterială (considerate căi de 
referinţă). Testările se efectuează pe acelaşi 
individ.  

Biodisponibilitatea absolută globală este 
calculată după formula: 

F=
..

..

vi

op

ASC

ASC
 

unde : F = fracţia de substanţă activă absorbită per os 
  ASC = aria de sub curbă 
  p.o  = per os 
            i.v. = intravenos 
 

Acest raport trebuie să fie cât mai 
aproape de 1. Se admit variaţii între 0,75 şi 
1, astfel existând: 
- medicamentele cu biodisponibilitate 
absolută foarte mare (90-100%)  per os: 
diazepam, fenobarbital, fenitoină, 
sulfametoxazol, trimetoprim, warfarină, 
digitoxină; 
- medicamente cu o biodisponibilitate 
absolută redusă (25-50%) administrate per 
os: nifedipin, propranolol, verapamil, 
neostigmină, oxacilină, morfină. 

Măsurile luate când biodisponibilitatea 
absolută este sub 75% sunt: 
- evitarea căii respective şi alegerea altor căi 
de administrare; 
- administrarea pe acea cale, dar cu o doză 
ridicată, suficientă pentru atingerea 
concentraţiei sanguine eficiente terapeutic. 

Atunci când biodisponibilitatea este sub 
75%, se consideră deficitară pentru acea 
cale şi se presupune că există fie o absorbţie 
incompletă pe calea respectivă, fie o 
metabolizare a substanţelor active înainte de 
a ajunge în circulaţia generală. 

Biodisponibilitatea relativă se exprimă 
prin: 
- cantitatea de substanţă activă dintr-un 
medicament, care după administrare ajunge 
în circulaţia generală; 
- viteza cu care se realizează acest proces. 

Biodisponibilitatea relativă se determină 
când cu substanţa respectivă nu se poate 
prepara o soluţie apoasă injectabilă pentru 
calea intravenoasă şi, în consecinţă, nu se 
poate determina biodisponibilitatea absolută 
a substanţei active. 

Biodisponibilitatea relativă evaluează 
comparativ două căi de administrare diferite, 
două forme farmaceutice diferite sau 
formulări diferite, precum şi un medicament 
nou comparativ cu medicamentul „leader” 
(primul introdus în terapie sau cel mai 
eficace cunoscut). Se exprimă procentual: 

Brel = 100x
ASC

ASC

R

T  

unde: ASCT = ASC a preparatului testat: 
          ASCR = ASC a preparatului de referinţă. 
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Valoarea ASC exprimă întreaga cantitate 
de substanţă absorbită, dar este 
independentă de viteza absorbţiei, pe care 
nu o reflectă. Din această cauză, pentru 
evalurea biodisponibilităţii relative, nu este 
suficient să se compare ASC, pentru că este 
foarte posibil ca valorile celor două ASC să 
fie egale, dar nesuperpozabile, deoarece 
desfăşurarea lor în timp nu este aceeaşi. 

În consecinţă, biodisponibilitatea relativă 
se exprimă nu numai prin ASC, ci şi prin 
viteza de absorbţie, respectiv prin 
concentraţia maximă, timpul pentru 
obţinerea concentraţiei maxime sau timpul 
de debut al efectului, durata efectului, 
intensitatea efectului, concentraţia minimă 
eficace şi concentraţia maximă eficace. 

Biodisponibilitatea relativă – optimală 
evaluează comparativ biodisponibilitatea a 
două forme farmaceutice, din care una este 
forma de referinţă cu biodisponibilitatea 
maximă. Aşadar, este necesară 
determinarea biodisponibilităţii pentru fiecare 
formă farmaceutică şi cunoaşterea formei 
farmaceutice cu biodisponibilitatea optimă. 

Teoretic se consideră că forma 
farmaceutică cu biodisponibilitatea maximă 
este soluţia şi, ca urmare, forma de referinţă 
utilizată este în general soluţia apoasă. 

 

Tabelul 1 
Biodisponibilitatea relativă optimală a formelor 
farmaceutice, per os (în ordine descrescătoare) 

 

Forme farmaceutice 
lichide Forme farmaceutice solide 

Soluţie apoasă 
Emulsie U/A 

Soluţie uleioasă 
Emulsie A/U 

Suspensie apoasă 
Suspensie uleioasă 

Pulbere 
Granule 
Comprimate, gelule, capsule moi 
Forme cu eliberare rapidă 
Forme cu eliberare prelungită 
Forme cu eliberare controlată 

 

Motivaţiile pentru studiile de 
biodisponibilitate pot fi numeroase: 
- formularea unei substanţe active noi; 
- modificarea dozei de substanţă activă, în 
produsul farmaceutic; 
- schimbarea căii de administrare; 
- o nouă formă farmaceutică; 
- modificarea posologiei; 
- modificarea formulării medicamentului; 
- studiul variabilităţii şarjelor de fabricaţie; 
- studiul influenţei factorilor fiziologici; 
- studiul influenţei factorilor patologici; 
- studiul influenţei ritmurilor circadiene; 
- studiul interacţiunilor dintre două sau mai 
multe substanţe active; 

- evaluarea bioechivalenţei a două forme 
farmaceutice de acelaşi tip sau diferite; 
- studiu farmacocinetic; 
- studiu farmacogenetic. 

Fiecare dintre aceste motivaţii conduce 
la realizarea unui protocol de studiu special 
adaptat scopului. 

Stabilirea protocolului de determinare a 
biodisponibilităţii se face în funcţie de scopul 
urmărit şi ţinând seama de  regulile 
generale. Scopul se referă la tipul de 
biodisponibilitate ce urmează a fi determinat. 
Regulile generale privesc metodele de 
dozare a substanţelor active, alegerea 
subiecţilor, condiţiile experimentale. Astfel: 
- metodele de dozare trebuie să fie foarte 
sensibile şi specifice pentru substanţa 
respectivă; 
- subiecţii să fie perfect sănătoşi şi cât mai 
apropriaţi ca rasă, sex, vârstă, greutate; 
- posologia poate fi în doză unică sau în 
doze repetate; 
- pentru referinţă, în funcţie de scop se aleg: 
cale intravenoasă, soluţie apoasă sau 
medicamentul „leader”; 
- frecvenţa şi durata prelevării probelor şi 
dozărilor se stabilesc în funcţie de timpul de 
înjumătăţire a substanţelor active în sânge; 
- studiul se face încrucişat şi randomizat. 

În studiul încrucişat, fiecare individ 
primeşte toate preparatele cercetate, 
succesiv, cu pauze între preparate.  

Stabilirea timpului la care se face 
încrucişarea şi ordinea în care se primesc 
preparatele se face pe bază de tabele 
speciale (de randomizare), diferite, în funcţie 
de numărul preparatelor farmaceutice şi 
timpul de înjumătăţire.    
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Abstract 

 
Equine strongylidosis study is a world - wide highly important topic due to the serious consequences this disease 
can induce both by simptomathology and by decreasing physical capacity of animals. Strongyls presence may 
modify behavior, fertility, physical condition, organism development through maturity, decreases resistance to 
other phatogenous agents and may even become the cause of death. Due to extension and prejudices these 
diseases can inflict, diagnosis of parasite invasions has to be made even for those with sub-clinical evolution. This 
diagnosis must be followed by exact identification of the etiological agent involved as well as its genetical, 
biological and ecological characteristic, and also the possible resistance to specific medication, taking in to 
account the selection of certain antiparasitary medicine with enhanced efficacy. Regardless of the medicine or 
dehelmintization programme used, systematic investigation of resistant helminthes populations must constitute a 
sine qua non condition in modern parasitology.  
 

Ecvinele, această specie atât de 
importantă, în plină epocă a automatizării şi 
cibernetizării, a evoluţiei economiei de piaţă, 
nu şi-a pierdut locul în multe domenii ale 
agriculturii, transporturilor, sportului, artei, 
etc, prin capacitatea de tracţiune, aptitudine 
şi comportament. Este recunoscut faptul că 
ecvinele ocupă şi vor deţine în viitor un rol 
important în istoria omenirii în cadrul 
ecosistemelor, a echilibrului acestora, prin 
calităţile biologice, morfofuncţionale atât de 
utile societăţii (Ruteu, 1994). 

Pe plan internaţional, studiul 
strongilidozelor la ecvine este un subiect de 
actualitate datorită faptului că aceste 
afecţiuni pot avea repercusiuni grave 
cauzate atât de simptomatologia, dar mai 
ales de scăderea capacităţii fizice a 
animalelor. Astfel, prezenţa strongililor poate 
altera comportamentul, fertilitatea, condiţia 
fizică, dezvoltarea organismului până la 
maturitate, scade rezistenţa la alţi agenţi 
patogeni şi poate deveni chiar cauza 
mortalităţii. Deşi una dintre primele descrieri 
mai exacte a strongilidozei la cabaline 
datează de la sfârşitul secolului 19 
(Mehlis,1831 citat de Lichtenfels,1975; 
Schoenleber,1909), iar datele referitoare la 
această bolă s-au acumulat în mod 
considerabil până în prezent, totuşi controlul 
acestei boli ridică încă mari probleme 
specialiştilor. Numărul mare de specii, 
ontogeneza variabilă şi problemele legate de 
diagnostic, fac ca această parazitoză să 

reprezinte o permanentă provocare atât 
pentru parazitologi cât şi pentru proprietarii 
de cabaline. In plus, problemele legate de 
apariţia rezistenţei la antihelmintice şi 
costurile ridicate pentru descoperirea de noi 
molecule antiparazitare (inclusiv costurile 
adiacente necesare pentru controlul 
reziduurilor medicamentoase în produse ce 
intră în consumul uman - în ţările în care 
carnea de cal este consumată), determină 
găsirea unor noi modalităţi de abordare a 
acestei boli în ceea ce priveşte 
diagnosticarea, tratamentul şi profilaxia.  

Pentru crescătorul de cabaline preţul 
acestei boli include costul direct al 
produsului antihelmintic precum şi cel al 
asistenţei medicale necesară pentru 
elaborarea şi monitorizarea unui program de 
dehelmintizare, dar şi costuri suplimentare 
datorate păşunatului restrictiv pe păşunile 
contaminate sau depozitării şi sterilizării 
corespunzătoare a bălegarului provenit de la 
cabalinele infestate.  

Rolul medicului veterinar este de a 
diagnostica corect boala şi apoi de a 
recomanda crescătorului de cabaline ce 
produs să folosească şi mai ales cum şi 
când trebuie utilizat. Trecerea de la 
administrarea medicamentelor antiparazitare 
la cabaline cu sonda nasoesofagiană, la 
medicamentele sub formă de pastă 
(electuare) în seringi a constituit o schimbare 
importantă pentru medicul veterinar 
practician. In prezent orice proprietar de cai 



Mihai Cernea                                                                                                     Medicamentul veterinar / Veterinary drug 
 
              Year 2, �o. 1. June 2008 
 

 35 

poate să procure şi să administreze 
produsele antihelmintice.  

In acestă etapă rolul medicului veterinar 
este să conceapă pentru fiecare fermier o 
strategie de control a strongilidozelor, apoi 
să implementeze şi să monitorizeze efectele 
acesteia. Pentru a realiza acest deziderat 
medicul veterinar trebuie sa cunoască 
biologia parazitului, precum şi 
farmacodinamia produselor folosite. 
Indiferent de substanţa medicamentoasă sau 
de programul de dehelmintizare utilizat, 
investigarea sistematică a populaţiilor de 
helminţi chimiorezistenţi trebuie să constituie 
o condiţie sine qua non a parazitologiei 
moderne. In prezent, tendinţa mondială în 
ceea ce priveşte strongilidozele ecvinelor, o 
constituie găsirea de noi metode de control a 
nivelului de infestaţie şi în nici un caz de 
eliminare totală a acestora, acest din urmă 
scop fiind considerat de foarte mulţi 
cercetatori ca fiind total nerealist (Monahan, 
2000). 

Protecţia sanitară a mediului exterior se 
poate realiza printr-un complex de măsuri 
generale care vizează întreruperea căilor de 
dispersare a elementelor invazionale, igiena 
din adăposturi, biosterilizarea materiilor 
fecale. Este recomandată dezinfecţia 
săptămânală a adăposturilor pentru 
cabaline. In cazul preparatelor folosite la 
dezinfecţia adăposturilor este recomandat ca 
acestea să fie aplicate la temperaturi ridicate 
pentru a accentua efectul ovocid şi larvicid. 
Văruirea adăposturilor are ca efect şi 
distrugerea larvelor, influenţând favorabil 
starea de sanitaţie (Suteu,1994). 

Asigurarea la păşunat a unor bazine cu 
apă potabilă, cu o lungime suficient de mare 
care să permită adăparea în condiţii optime 
a efectivului, asanarea bălţilor şi 
funcţionalitatea adăpătorilor automate, 
concură la diminuarea riscului de 
contaminare. Furajele provenite de pe 
suprafeţele infestate se vor folosi doar 
uscate, tineretul cabalin va fi hrănit doar cu 
furaje de calitate provenite de pe păşuni 
necontaminate sau cu un grad redus de 
contaminare, cu un aport suplimentar de 
vitamine şi minerale. Trebuie evitat 
păşunatul animalelor tinere pe păşuni care 
au fost folosite anterior de cabalinele adulte.  

Fertilizarea păsunilor naturale sau 
cultivate cu îngrăşăminte organice să se 

facă doar după biosterilizarea acestora. 
Aplicarea sistemului de păşunat rotativ cu 
revenirea animalelor după 2-3 luni sau 
folosirea alternativă a păşunilor de către alte 
specii (bovine şi ovine), reduc substanţial 
riscul contaminării. Un rol important în 
asanarea suprafeţelor de păşunat revine 
aplicării îngrăşămintelor chimice. 

Metoda aplicării a două dehelmintizări cu 
ivermectine, în lunile mai şi iunie, la 
cabalinele aflate la păşunat, a fost urmată în 
toamnă de reducerea de aproximativ şapte 
ori a poluării păşunii faţă de a grupului 
martor, această strategie ducând la 
diminuarea riscului contaminării (Herd, 
1995). 

Dehelmintizările de necesitate sau 
profilactice vor fi efectuate în spaţii 
delimitate, care vor fi curăţate şi deparazitate 
după 4-6 zile de la efectuarea tratamentului. 
Un element important este reprezentat de 
obţinerea de date cât mai precise despre 
ecologia şi biologia acestor paraziţi. 
Perioadele de eliminare masivă a ouălor 
sunt dependente de ciclul anual al dinamicii 
populaţiilor de strongili, în particular de 
cyathostome. Formele hipobiotice de 
cyathostome care au infestat organismele în 
perioada precedentă de păşunat şi care îşi 
inhibă creşterea şi evoluţia în timpul iernii 
(octombrie-februarie), devin active la 
începutul primăverii (Ferte, 1987).  

Acelaşi autor arată că variaţia sezonieră 
a eliminării ouălor de tip strongil, se traduce 
direct asupra incidenţei larvelor infestante 
(L3), a căror eliminare este mai crescută 
primăvara şi toamna.  

Situaţia epidemiologică a 
strongilidozelor, pe plan mondial relevă 
faptul că strategiile de control adaptate 
urmăresc reducerea patogenităţii, a 
consecinţelor economice şi limitarea 
infestaţiilor, nefiind încă posibilă eradicarea 
lor (Bussieras şi Chermette, 1995). 

In zonele contaminate, pentru 
neutralizarea surselor de poluare este 
necesară luarea de măsuri care trebuie să 
ţină cont de controlul efectivelor de cabaline, 
depistarea şi dehelmintizarea periodică în 
sezonul de primăvară şi toamnă, urmărindu-
se distrugerea elementelor infestaţionale din 
materiile fecale, purin şi aşternut. Controlul şi 
carantinizarea ecvinelor nou introduse în 
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efectiv conferă posibilitatea depistării şi 
tratării subiecţilor infestaţi.  

Rezultate bune se pot obţine printr-un 
tratament profilactic succesiv a tuturor 
ecvinelor, în special în perioada de păşunat, 
prin trei intervenţii terapeutice la un interval 
de 21 de zile şi apoi tratamente la intervale 
de 1-2 luni. O altă schemă terapeutică 
profilactică constă în dehelmintizarea 
bianuală a întregului efectiv începând cu 
mânjii în vârstă de 3-4 luni, tineretul şi adulţii, 
cu 10-14 zile înainte de scoaterea pe păşune 
şi toamna la 14 zile de la reintroducerea în 
adăposturi (Suteu şi Cozma, 2004a, 2004b). 

Protecţia sanitară a mediului exterior se 
poate realiza printr-un complex de măsuri 
generale care vizează întreruperea căilor de 
dispersare a elementelor invazionale, igiena 
din adăposturi, biosterilizarea materiilor 
fecale. Este recomandată dezinfecţia 
săptămânală a adăposturilor pentru 
cabaline. Referitor la preparatele folosite 
pentru dezinfecţia adăposturilor se 
recomandă ca acestea să fie aplicate la 
temperaturi ridicate pentru a accentua 
efectul ovocid şi larvicid.  

Văruirea adăposturilor are ca efect şi 
distrugerea larvelor de pe suprafeţe, 
influenţând favorabil starea de sanitaţie. 

Asigurarea la păşunat a unor bazine cu 
apă potabilă, cu o lungime suficient de mare 
încât să permită adăparea în condiţii optime 
a efectivului, asanarea bălţilor şi 
funcţionalitatea adăpătorilor automate, 
concură la diminuarea riscului de 
contaminare. In urma analizei datelor 
prezentate obiectivele unui program 
cuprinzător de combatere în strongilidoze la 
cabaline trebuie să aibă în vedere 
următoarele aspecte: 
- reducerea numărului de larve infestante de 
cythostama de pe păşune prin reducerea 
numărului de ouă eliminate prin fecale de 
către caii purtători; 
- reducerea numărului de tratamente 
antihelmintice destinate scăderii numărului 
de ouă eliminate, astfel încât să se întârzie 
sau să se evite instalarea rezistenţei în 
cadrul populaţiilor de cyathostome; 
- combaterea infestaţiilor parazitare 
secundare, prin schimbarea antihelminticului 
utilizat în prima fază şi lărgirea spectrului de 
activitate al noului compus antiparazitar, 
atunci când este necesar. 

Costurile unui program de combatere 
parazitară includ costul direct al 
antihelminticelor, costurile activităţii 
veterinare de proiectare şi monitorizare a 
eficienţei combaterii, precum şi cele legate 
atât de administrarea antihelminticului cât şi 
de activitatea auxiliară privind rotaţia 
păşunilor, împrejmuirea cu gard a unor zone 
sau folosirea gunoiului de grajd ca 
îngrăşământ.  

Oricum, beneficiile nu sunt prea evidente 
pentru proprietarul de cai sau fermier, însă 
acestea includ îmbunătăţirea performanţei 
cailor, utilizarea mai bună a hranei precum şi 
scăderea incidenţei unor afecţiuni, cum ar fi 
colica. Evidenţierea unor semnale sezoniere 
recepţionate de către larvele din mucoasă, 
sugerează păstrarea în evoluţie a unei funcţii 
care întârzie dezvoltarea larvelor în adulţi 
fertili, până în momentul în care condiţiile de 
mediu pot să favorizeze dezvoltarea din ouă 
a larvelor infestante pe păşune.  

Această situaţie se manifestă toamna şi 
iarna printr-o creştere relativă a procentului 
stadiilor hipobiotice şi închistate însoţită de o 
scădere a procentajului stadiilor 
intralumenale. Spre sfârşitul iernii şi 
primăvara devreme, creşte proporţia stadiilor 
intralumenale, însă niciodată atât încât să 
atingă o majoritate din totalul populaţiei de 
cyathostome; există întotdeauna o populaţie 
mai semnificativă de cyathostome care 
aşteaptă să se dezvolte în mucoasă şi apoi 
în adulţi prezenţi în lumen (Monahan, 2000). 

Există, de asemenea, dovezi ale unor 
semnale fizice sau biologice primite de către 
larvele din mucoasă, care pot fi demonstrate 
prin îndepărtarea stadiilor intralumenale în 
urma tratamentelor cu antihelmintice.  

Gibson (1953) a realizat un studiu pe 
ponei care au păşunat, după care au fost 
introduşi într-o bază liberă de paraziţi unde 
reinfestarea nu era posibilă.  

Aceşti ponei au fost infestaţi cu 
cyathostome în mod natural, în timpul 
păşunatului, apoi trataţi cu fenotiazină, un 
antihelmintic capabil să îndepărteze stadiile 
intralumenale fără însă a avea efect asupra 
larvelor din mucoasă.  

Îndepărtarea adulţilor a semnalat unei 
părţi a stadiilor din mucoasă să-şi încheie 
dezvoltarea şi să ocupe nişa vacantă din 
lumen. Gibson a aplicat tratamente repetate 
şi a descoperit că populaţia de la nivelul 
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mucoasei era suficientă, astfel încât să 
reumple lumenul intestinal pentru cel puţin 
30 de luni de captivitate, în condiţii libere de 
paraziţi. Acest studiu are importanţă pentru 
medicii veterinari din două motive:  
1. larve viabile vor fi prezente în mucoasă 
ani de zile după ingestie; 
2. izbucnirea cyathostomozei larvare clasice 
a fost asociată cu tratamente antihelmintice 
recente, eficiente pentru îndepărtarea 
stadiilor intralumenale. 

Aplicarea unor astfel de tratamente cailor 
tineri la sfârşitul iernii sau primăvara 
devreme poate provoca izbucnirea bolii 
datorită generării unor semnale inadvertente 
de reluare a dezvoltării populaţiei închistate 
de cyathostome.  

Într-o astfel de situaţie se poate 
suspiciona că semnalul sezonier pentru 
emergenţa larvelor închistate se asociază cu 
semnalul biologic al prezenţei unei nişe 
vacante, ducând la potenţarea unei condiţii 
deja precare.  

Un cal nu este în primejdie atâta vreme 
cât nu a acumulat o populaţie substanţială 
de larve în mucoasă, datorită expunerii la 
păşune. Cu toate acestea, medicul veterinar 
trebuie să fie conştient de acest potenţial de 
inducere a emergenţei al stadiilor de la 
nivelul mucoasei.  

Combaterea şi limitarea expunerii cailor 
la larvele infestante de pe păşune este 
posibilă şi realizabilă printr-un program de 
combatere parazitară.  

Este nevoie de un program de 
combatere cuprinzător şi eficient pentru a 
preveni contaminarea masivă a păşunilor, 
prin tratamente antihelmintice strategice care 
să vizeze toate categoriile de vârstă, şi nu 
ţintite preferenţial în direcţia animalelor tinere 
şi susceptibile.  

Mulţi proprietari de cai nu sunt conştienţi 
de faptul că un animal mai bătrân în stare 
foarte bună de întreţinere, poate fi sursă 
importantă ca eliminator de ouă care 
determină contaminarea păşunii, astfel încât 
decid în mod nejustificat reducerea 
cheltuielilor de dehelmintizare prin 
excluderea din program a unor cai, pe baza 
unei stări de sănătate aparent foarte bune.  

Medicului îi revine sarcina de a-şi educa 
clienţii astfel încât să perceapă programul 
dintr-o perspectivă mai largă, care cuprinde 
managementul păşunilor în beneficiul 

sănătăţii întregului efectiv, aspect mai 
important decât tratamentul individual.  

Tratamentele direcţionate doar spre 
animalele tinere, controlează nivelurile 
adulţilor din lumen, însă nu pot să asigure o 
protecţie corespunzătoare faţă de 
acumularea unui mare număr de larve 
închistate.  

Această încărcătură de larve poate 
afecta absorbţia nutrienţilor de-a lungul 
sezonului de păşunat, să ducă la încetinirea 
creşterii sau să determine cyathostomoza 
larvară acută, înaintea următorului sezon de 
păşunat.  

Medicii veterinari pot reduce numărul 
tratamentelor şi costurile totale ale unui 
program antihelmintic prin sincronizarea 
tratamentelor cu perioadele de 
coproeliminare maximă. Ţinând cont de 
aceasta, medicii pot lua în considerare 
modul în care climatul local şi condiţiile 
meteorologice vor afecta procesul dezvoltării 
ouălor sau supravieţuirea larvelor pe 
păşune. Acestea vor indica cele mai 
benefice perioade pentru instituirea 
măsurilor intensive de combatere 
antihelmintică.  

Pentru orice cal de pe păşune, există 
două surse de larve infestante de 
cyathostome: cele L3 din sezonul anterior 
care au supravieţuit pe păşune şi cele care 
se dezvoltă de novo din ouă ajunse pe 
păşune o dată cu fecalele.  

Aceste ouă sunt produse de adulţi 
dezvoltaţi recent în lumen, derivaţi din 
larvele din mucoasă.  

Medicii ar trebui să presupună că toţi caii 
vor disemina ouă o dată cu fecalele în 
fiecare primăvară şi să anticipeze că cei sub 
6 ani pot să prezinte, în această perioadă, 
niveluri crescute ale OPG.  

Caii mai bătrâni, chiar dacă vor avea o 
încărcătură larvară mai scăzută şi în 
consecinţă niveluri mai scăzute ale OPG, 
constituie de asemenea o sursă de 
contaminare a păşunii. În aceeaşi ordine de 
idei, medicii pot să presupună că vor surveni 
anumite grade de reinfestare cu larve care 
au supravieţuit peste iarnă pe păşune, iar 
caii mai tineri vor fi cei mai expuşi la această 
sursă de reinfestare.  

Aceste larve însă, nu vor fi abundente 
până când temperatura nu va fi optimă 



Mihai Cernea                                                                                                     Medicamentul veterinar / Veterinary drug 
 
              Year 2, �o. 1. June 2008 
 

 38 

desfăşurării activităţii lor metabolice (Cohen 
şi colab., 1999). 

Aşa cum s-a mai menţionat, larvele de 
cyathostome se dezvoltă din ouăle de tip 
strongil eliminate o dată cu fecalele, până la 
stadiul infestant L3.  

Oul şi stadiile L1 şi L2 sunt mai sensibile 
la condiţiile neprielnice de mediu decât 
larvele L3.  

Ouăle eliminate în perioadele cu 
temperaturi scăzute se dezvoltă foarte încet 
însă, o parte însemnată a acestora vor 
supravieţui şi se vor dezvolta, în timp ce 
ouăle eliminate în condiţii de căldură şi 
uscăciune, au puţine şanse să se dezvolte 
până la stadiul infestant L3. 

Ambele stadii L1 şi L2 sunt mai 
susceptibile la uscăciune decât L3, acesta 
fiind protejat de cuticula rămasă de la L2.  

Temperaturile mai scăzute, din sezonul 
de iarnă şi primăvară, se asociază de obicei 
cu umiditatea crescută favorabilă 
supravieţuirii şi dezvoltării stadiilor L1 şi L2. 
Importanţa acestui aspect constă în faptul că 
reducerea OPG, datorită tratamentelor 
antihelmintice, este cea mai primejdioasă în 
timpul perioadelor care favorizează 
dezvoltarea ouălor în larve infestante L3, şi 
mai puţin critică în perioada în care căldura 
şi uscăciunea vor deshidrata ouăle şi larvele.  

Efectuarea tratamentelor antihelmintice 
în perioada timpurie a sezonului de păşunat 
este esenţială pentru a preveni 
contaminarea masivă a păşunii (Hutchens şi 
colab. 1999). Aceste aspecte relevă 
importanţa coordonării tratamentelor 
antihelmintice cu practicile de management 
al păşunii. Tratamentele menite să reducă 
eliminările de ouă în timpul primăverii şi la 
începutul verii (de exemplu în zonele cu 
climă temperată) sunt esenţiale, deoarece 
condiţiile de mediu favorizează dezvoltarea 
larvară până la L3. Tratamentele din timpul 
perioadelor foarte calde şi uscate sunt mai 
convenabile, în termeni de eficacitate 
antihelmintică sau în privinţa eliminărilor de 
ouă, deoarece:  
1. un procent mai redus din orice categorie 
de ouă eliminate vor ajunge în stadiul de 
larve protejate L3; 
2. larvele infestante L3 care se vor dezvolta 
vor avea o durată de viaţă mai scurtă în 
timpul perioadei călduroase datorită epuizării 
rezervelor limitate de energie (Johnstone, 

1998). Reţinerea cuticulei larvelor de stadiul 
L2 protejează larvele L3 împotriva 
deshidratării, însă în acelaşi timp împiedică 
hrănirea lor suplimentară.  

Larvele infestante L3 care se găsesc pe 
păşune, în timpul iernii şi primăvara devreme 
când temperaturile sunt scăzute, 
supravieţuiesc perioade relativ lungi datorită 
ratei metabolice scăzute, dependente de 
temperatură.  

Păstrarea liberă a unei păşuni în timpul 
toamnei şi folosirea ei primăvara este o 
metodă de prelungire a acestui timp şi de 
reducere a numărului de larve L3 care 
supravieţuiesc.  

Un alt obiectiv al programului strategic de 
combatere trebuie să vizeze reducerea 
numărului total de tratamente antihelmintice 
efectuate pe perioada unui sezon de 
păşunat.  

Medicii pot să-şi planifice tratamentele 
antihelmintice în funcţie de  sezoanele care 
implică cele mai multe motive sau beneficii, 
luând în considerare condiţiile climaterice 
locale sau practicile de gospodărire a 
păşunilor (irigaţiile, grăpatul sau împrăştierea 
bălegarului), care pot fi în legătură cu 
dezvoltarea sau supravieţuirea larvelor 
infestante.  

Evident, cu cât prin fecale se elimină mai 
puţine ouă, cu atât se vor dezvolta mai 
puţine larve, tot astfel, medicii pot să profite 
de eventualitatea unui nivelul scăzut al 
eliminărilor în cazul câtorva subiecţi, în 
timpul perioadelor nefaste pentru larve, cu 
scopul de a reduce numărul total de 
tratamente antihelmintice. 

Este recomandat ca medicii să determine 
momentul în care se instalează în regiunea 
respectivă cele mai dezavantajoase condiţii 
pentru dezvoltarea larvară, astfel încât 
acesta să constituie momentul de referinţă 
pentru implementarea unei astfel de 
strategii.  

In terapia strongilidozelor se pot folosi 
diverse preparate ale căror eficacitate se 
referă la stadiile larvare şi/sau imaginale. 
Terapia actuală se bazează în principal pe 
folosirea derivaţilor pro-benzimidazoli (P-BZ) 
şi benzimidazoli (BZ), a tetrahidro-
pirimidinelor (ex. pamoatul de pyrantel) şi a 
lactonelor macrociclice (ex. ivermectina şi 
moxidectina)(Tabelul 1.).  
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Derivaţii benzimidazoli (BZ) şi pro-
benzimidazoli au fost introduşi la începutul 
anilor 60, fiind folosiţi pe scară largă. 
Indicaţia producătorilor era de a se repeta 
tratamentul la fiecare 4-6 săptămâni, ţinând 
cont de perioada prepatentă şi de faptul că 
numărul de ouă din fecale creştea după 4-8 
săptămâni de la tratament (Johnstone, 
1998). 

Tabelul 1. 
 

Specificitatea antihelminticelor în strongilidoze la 
ecvine  

(Ruteu şi Cozma, 1998) 
 

Eficacitate 

Strongili mari Strongili mici Substanţa Doza 
mg/kg 

larve adulţi larve adulţi 

Febantel 6  + + + + + +  

Thiabendazol 50 + + +  
[1] + + + + + +  

Oxibendazol 10  + + + + + +  + + + 

Mebendazol 10  + + + + + +  

Fenbendazol 7,5 + + +  
[2] + + + + + +  

Cambendazol 20  + + + + + +  
Pyrantel- 
pamoat  19  + + + + + +  + + + 

Avermectine 0,2 + + + + + + + + +  + + + 
+ + +  =  eficacitate foarte bună;  
[1]  =  440 mg/kg per os, 2 zile;    
2]  =  7,5 – 10 mg/kg per os, 5 zile 

 

In prezent, pe plan mondial, terapia 
antihelmintică şi în special a strongilidozelor 
se confruntă cu apariţia tot mai accentuată a 
populaţiilor chimiorezistente la fenotiazină, 
thiabendazol precum şi alţi derivaţi 
probendimidazoli şi benzimidazoli (Moore, 
2000). Insuccesul terapeutic a determinat 
utilizarea unor combinaţii medicamentoase 
(piperazina şi fenotiazină; triclorfon şi 
fenotiazină; diclorfos şi morantel) sau a 
impulsionat descoperirea de noi molecule 
medicamentoase faţă de care strongilii 
rezistenţi prezintă sensibilitate (Lyons şi 
Drudge, 1999). In urma studiilor de 
eficacitate şi chimiorezistenţă, a diferitelor 
substanţe medicamentoase, în special 
asupra populaţiilor de Cyathostominae, Food 
and Drug Administration (FDA), a inventariat 
şi analizat diversele produse antihelmintice 
existente pe piaţa mondială.  

Rezultatul acestor studii este redat în 
tabelul 2. Indiferent de substanţa 
medicamentoasă sau de programul de 
dehelmintizare utilizat, investigarea 
sistematică a populaţiilor de helminţi 
chimiorezistenţi trebuie să constituie o 
condiţie sine qua non a parazitologiei 
moderne. 

Tabelul 2. 
 

Antihelmintice cu eficacitate asupra strongililor 
mici - Cyathostominae  

(Johnstone, 1998) 
Doza L3 L3 L4 L4 Adulţi 

Medicament mg/ 
kgcorp 

în 
hipobioză  în 

mucoasă 
în 

lumen  

Oxibendazol 10 - - - - + + + 

Fenbendazol 
10 

timp de 5 
zile 

+ + + + + + + + + + + + +    * 

Oxifendazol 10 - - - - +    * 

Febantel 6 - - - - +    * 

Pyrantel 
pamoat 6,6 - - - + + + + + + 

Pyrantel  
tartrat 

14,4 
continuu în 

furaj 
- - + + + + + + + + + 

Ivermectin 0,2 - - - + + + + + + 

Moxidectin 0,3 - + + + + + + + + + + + + 

*  = rezistenţă, +  = eficienţă parţiala, + + +  = eficienţă ridicată         
- = eficienţă minimă 

 

Analiza globală a structurii populaţiei de 
strongili de la ecvinele din România a relevat 
preponderenţa substanţială a speciilor de 
strongili mici (subfamilia Cyathostominae), 
aceasta reprezentând 94,15%. Diferenţa a 
fost reprezentată de strongilii mari 
aparţinând subfamiliei Strongylinae, specia 
cea mai des întâlnită fiind Strongylus 
vulgaris cu 4,17% (Cernea, 2007).  

Acest fenomen de reducere a ponderii 
infestaţiei cu strongili mari a fost evidenţiat 
de numeroşi cercetători din întreaga lume. 
Deşi din punct de vedere clinic, infestaţia cu 
strongili mari este mai bine cunoscută, totuşi, 
prin studiul întreprins s-a evidenţiat 
epidemiologia şi rolul patogenetic al 
infestaţiei cu strongililor mici. In prezent 
fenomenele clinice (colică, cahexie şi 
diareee) asociate cu strongilidoza la cabaline 
sunt datorate, în mare măsură, infestaţiilor 
cu strongili mici (Gawor, (2000); Tarigo-
Martinie şi colab., (2001); Velazquez şi 
colab., (2001). Monahan (2000) sublinează 
faptul că scăderea infestaţiei cu strongili mari 
se datorează medicaţiei antihelmintice, la 
care aceştia sunt mult mai sensibili decât 
speciile aparţinând genului Cyathostomum.  

Intr-un studiu publicat de către 
Johnstone (1998) în SUA se evidenţează 
patogenitatea mărită a cyathostomelor, 
paraziţi care de fapt contribuie în măsură 
foarte mare la simptomatologia strongilidozei 
la cabaline, ponderea strongililor mari fiind 
din ce în ce mai mică, aproape insignifiantă.  

Intr-un studiu referitor la sensibilitatea 
strongililor mici la medicaţia antihelmintică, 
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Johnstone, (1998) arată că doar FBZ are 
acţiune asupra formelor larvare (L3) aflate în 
hipobioză. Asupra formelor larvare L3 şi L4 
din mucoasă şi lumenul intestinal, 
eficacitatea este ridicată şi în cazul utilizării 
moxidectinului. In schimb, oxibendazolul, 
oxfendazolul, febantelul, pirantelul (pamoat 
sau tartrat) şi ivermectina nu au nici o 
acţiune asupra larvelor de stadiul trei aflate 
în hipobioză sau libere în lumenul intestinal.  

Toate substanţele active amintite 
anterior, au în schimb, eficacitate ridicată 
asupra formelor adulte. Această sensibilitate 
redusă la medicaţia antihelmintică asupra 
strongililor mici, generează o problematică 
deosebit de gravă din punct de vedere al 
stării de sănătate a cabalinelor şi a 
impactului economic. Lipsa unei medicaţii cu 
adevărat eficiente asupra strongililor mici, 
combinată cu folosirea nejustificată şi fără 
discernământ a produselor anthelmintice 
existente, are ca efect direct selectarea unor 
suşe de strongili deosebit de rezistente la 
majoritatea substanţelor utilizate. Acest 
fenomen, combinat cu circulaţia obişnuită 
(uneori la nivel mondial) a cabalinelor, 
determină contaminarea unui areal extrem 
de extins, imposibil de controlat şi de 
decontaminat.  

Tinând cont de tendinţa actuală de 
cercetare şi respectiv, de apariţie de noi 
molecule medicamentoase antihelmintice, 
situaţia este cu atât mai gravă, deoarece 
posibilităţile de contracarare a răspândirii 
populaţiilor de strongili chimiorezistenţi sunt 
destul de limitate. 

Dintr-un studiul realizat în 22 de localităţi 
din România s-a remarcat că majoritatea 
efectivelor de cabaline, sunt dehelmintizate 
cu produse pe bază de ABZ sau combinaţii 
ale acestuia cu triclorfon şi relativ sporadic 
cu FBZ sau MBZ. Frecvent este utilizat 
triclorfonul în tratamentul strongilidozei la 
cabaline, cu toate că acest medicament nu 
are acţiune farmacologică asupra strongililor. 
Doar în 18,18% din efectivele studiate este 
folosită în tratarea strongildozei ivermectina, 
dar şi aceasta sporadic, doar o mică 
proporţie din cabalinele beneficiind de 
această medicaţie (Cernea, 2007). 

Oricum, ivermectina acţionează doar 
asupra formelor L4 din lumen şi asupra 
adulţilor care aparţin genului Cyathostomum, 
astfel încât, în condiţiile în care 

cyathostomele sunt prezente în proporţie de 
94,15%, eficacitatea este destul de 
diminuată. Totuşi utilizarea raţională a 
ivermectinei în tratamentul strongilidozei la 
cabaline, ar putea diminua substanţial 
numărul de strongili rezistenţi la derivaţii BZ 
(Davies şi Schwalbach, (2000); Klei şi colab., 
(2001). 

Opiniile cercetătorilor, referitoare la 
alternanţa substanţelor medicamentoase cu 
scopul de a preveni instalarea fenomenului 
de chimiorezistenţă, nu sunt unanime.  

Unii autori, ca de exemplu Le Jambre şi 
colab. (1976), recomandau folosirea unui 
singur grup de antihelmintice până la primele 
semne de rezistenţă şi doar după acest 
moment intervenţia cu o altă familie 
medicamentoasă. Alţii, cum ar fi Prichard 
(1990), consideră că a aştepta primele 
semne de eşec terapeutic înseamnă să nu 
se reacţioneze decât atunci când genele 
alele de rezistenţă au atins deja o frecvenţă 
importantă.  

Din acest motiv se recomandă rotaţia 
anuală a produselor antihelmintice utilizate 
în tratamentul helmintozelor, în plus 
realizându-se distrugerea suşelor rezistente.  

Există o relaţie directă bine cunoscută, 
între frecvenţa tratamentelor şi dezvoltarea 
rezistenţei. Numeroase exemple de 
rezistenţă medicamentoasă la organismele 
protozoare sau metazoare atestă faptul că 
inducerea fenomenului de rezistenţă este o 
consecinţă evolutivă naturală - şi deci 
inevitabilă - a utilizării medicamentelor şi că 
intensitatea presiunii de selecţie determină 
rapiditatea cu care apare şi se dezvoltă 
(Lloyd şi Soulsby, 1998). 

Primele cazuri de rezistenţă 
medicamentoasă au fost semnalate în cazul 
efectivelor de animale de pe lângă centrele 
de cercetare parazitologică. La aceste 
animale de experienţă, se administrau doze 
repetate de substanţe antihelmintice, 
eficacitatea tratamentului fiind ulterior 
controlată de o manieră sistematică prin 
examene coproscopice şi prin bilanţuri 
parazitare după sacrificare.  

Astfel de studii au permis detectarea 
foarte precoce a chimiorezistenţei (Waller, 
1985). Ulterior aceste observaţii au fost rapid 
urmate de cazuri de eşec terapeutic pe 
teren, în crescătoriile care utilizează un 
antihelmintic unic de manieră intensivă şi 
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continuă cu scopul de a menţine un nivel de 
productivitate ridicat.  

De exemplu, Barton (1983) compară 
eficacitatea levamisolului la ovinele care au 
beneficiat în ultimii doi ani de tratamente cu 
această substanţă, cu frecvenţe care merg 
de la 1 la 49 administrări pe an. Rezultatele 
examenelor coproscopice, efectuate 
anteterapeutic şi posterapeutic la 8 zile de 
tratament, arată că loturile de animale cele 
mai frecvent tratate sunt cele care 
adăpostesc cei mai mulţi paraziţi, cu factori 
de rezistenţă foarte mari.  

Kettle şi colab. (1983) tratează problema 
în adevăratul sens al corelaţiei pozitive care 
există între frecvenţa tratamentelor şi 
prezenţa rezistenţei. Într-adevăr, o presiune 
puternică de selecţie poate mări rata 
rezistenţei, dar în această situaţie 
crescătorul, sensibil la scăderea eficacităţii 
terapeutice, va avea tendinţa de a administra 
animalelor tratamente suplimentare pentru a 
remedia situaţia. In acest context se ridică 
întrebarea dacă rezistenţa este consecinţa şi 
nu cauza acestor tratamente repetate! 

De fapt, deşi nu se poate disocia total 
cauza de efect, se pare că rezistenţa este 
mai degrabă o consecinţă decât o cauză a 
frecvenţei mari a tratamentelor.  

Dacă se studiază calendarele de 
dehelmintizare practicate în diferite ţări sau 
diferite regiuni, se remarcă faptul că acolo 
unde intervalele dintre tratamente sunt foarte 
scurte se întâlnesc cazurile de rezistenţă 
cele mai acute (Papadopoulos şi col., 2000). 

În anumite regiuni din Australia, 
crescătorii aplică medicaţie antihelmintică 
turmelor de oi la intervale de trei săptămâni, 
uneori şi mai des în cazul în care condiţiile 
climatice de temperatură şi mai ales de 
umiditate sunt favorabile ciclului paraziţilor, 
ajungându-se astfel la cel puţin 17 
tratamente pe an. Comparativ, în Franţa, în 
regiunile de creştere intensivă (Limousin, 
Vienne) unde au fost detectate unele cazuri 
de rezistenţă, oile sunt deparazitate numai 
de 2-4 ori pe an, primăvara şi toamna, fiind 
deci puţin expuse riscului de rezistenţă. De 
fapt, problemele apar când tratamentele sunt 
administrate la intervale superioare perioadei 
prepatente, astfel încât stadiile libere ajunse 
pe păşune reinfestează animalele şi ating 
maturitatea sexuală înainte de tratamentul 
următor, întreţinând astfel în populaţie o 

anumită proporţie de indivizi sensibili. În 
schimb, acest lucru este imposibil când 
intervalul dintre tratamente este egal sau 
inferior perioadei prepatente. Dacă se aplică 
un astfel de program de deparazitare pe o 
periodă suficient de lungă, totalitatea 
populaţiei parazitare va fi puţin câte puţin 
selecţionată în ceea ce priveşte rezistenţa.  

In selectarea suşelor rezistente de 
helminţi un rol important îl are interacţiunea 
dintre fixarea derivaţilor BZ pe tubulină, 
aceasta putând fi reversibilă sau ireversibilă.  

De exemplu, la suşele rezistente de 
Trichostrongylus colubriformis şi 
Haemonchus contortus asistăm la o 
diminuare a procesului ireversibil în favoarea 
procesului reversibil, această afinitate foarte 
scăzută rezultând în urma schimbărilor 
structurale din molecula de β-tubulină.  

Roos (1990) a comparat genomurile şi 
mai ales genele care codifică β-tubulina, din 
populaţiile sensibile şi rezistente de 
Haemonchus contortus. După clivajul AND-
ului prin diferite enzime de restricţie, apoi 
separarea prin electroforeză, au fost revelate 
printr-o sondă radiomarcată (constituită dintr-
un fragment de genă care codifică β-
tubulina) fragmentele unice.  

În populaţia sensibilă sonda a revelat, în 
funcţie de indivizii şi enzimele de restricţie 
utilizate, între două şi şase fragmente cu 
greutăţi moleculare diferite. Variaţiile între 
indivizi sunt ilustrative pentru polimorfismul 
genotipic în cadrul populaţiei sensibile. În 
schimb, în populaţia rezistentă se constată o 
mai mare omogenitate a genotipurilor, fiind 
identificate doar două fragmente. Unul dintre 
aceste fragmente, de mărime de 9 kb, a fost 
prezent la toţi indivizii rezistenţi. Se constată 
astfel, restricţia variabilităţii genetice în 
populaţia rezistentă în raport cu populaţia 
sensibilă.  

Distribuţia populaţiei sensibile este mult 
mai heterogenă şi o recuperează pe cea a 
populaţiei rezistente, confirmând ideea că 
indivizii rezistenţi există, chiar dacă frecvenţa 
este mai slabă, într-o populaţie normală. 
Acelaşi autor (Roos, 1990), a vrut să testeze 
ipoteza preexistenţei genotipului rezistent, 
verificând dacă fragmentul de 9 kb, care 
pare să fie în relaţie directă cu fenotipul 
rezistent, exista înainte de apariţia derivaţilor 
benzimidazoli pe piaţă. Astfel, el a reuşit să 
identifice acest fragment în genomul unei 
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populaţii conservate în laborator, care fusese 
izolată înainte de orice utilizare a produselor 
antihelmintice pe bază de derivaţi BZ. In plus 
au fost identificate şase puncte de mutaţie, 
care corespund aminoacizilor 56, 218, 231, 
278, 328 şi 331. Nu se ştie care dintre 
aceste şase mutaţii este esenţială pentru 
rezistenţă, deoarece locul de fixare al 
benzimidazolilor pe tubulină este 
necunoscut. Dimpotrivă, se ştie că regiunea 
situată în jurul zonei de clivaj prin 
chemotripsină facilitează asamblarea 
tubulinei şi creşterea microtubulului (Roos, 
1990).  

Mutaţiile identificate nu se situează în 
nici unul din locurile funcţionale cunoscute, 
de aceea se presupune că locul de fixare al 
benzimidazolilor este probabil, alcătuit din 
mai multe domenii ale β-tubulinei, a căror 
apropiere în momentul retragerii moleculei 
formează o conformaţie specifică. In acest 
caz este foarte probabil ca mutaţiile 
observate să antreneze modificări allosterice 
ale moleculei de β -tubulină, modificând 
astfel conformaţia în spaţiul locului de fixare. 
Orice intervenţie care vizează prevenirea 
selecţiei rezistenţei va trebui să se 
concentreze în primul rând asupra factorilor 
operaţionali, în măsura în care factorii 
genetici, biologici şi ecologici sunt inerenţi 
unei specii parazitare sau unei situaţii 
epidemiologice, neputând fi influenţaţi decît 
cu mare greutate. Anchetele epidemiologice, 
precum şi diversele studii efectuate în 
laborator permit enunţarea unor principii al 
căror efect ar trebui, pe termen mai lung sau 
mediu, să permită un control riguros al 
suşelor de strongili rezistenţi.  

Aceste recomandări vizează, nu numai 
modalităţile de tratament antihelmintic în 
sine, dar şi măsurile care le însoţesc, cum ar 
fi modul de creştere şi supravegherea 
epidemiologică. In acest sens, în alegerea 
unui produs antihelmintic pentru tratamentul 
strongilidozei la cabaline, trebuie acordată 
atenţie deosebită tipului de substanţă 
utilizată, dozelor administrate şi frecvenţei 
tratamentelor. In general, înainte de orice 
tratament antihelmintic, trebuie consultat 
medicul veterinar care este în măsură să 
stabilească diagnosticul de certitudine şi să 
recomande medicaţia corespunzătoare. 
Atunci când este posibil, se recomandă 
antihelmintice cu spectru îngust, axate pe 

specia parazitară dominantă, cu scopul de a 
păstra eficacitatea produselor cu spectru 
larg. In acest fel, nu numai că aceste 
substanţe exercită, asupra populaţiei 
parazitare, o presiune mică de selecţie, dar 
în plus, costul tratamentului este substanţial 
diminuat. Când se constată infestaţii masive 
cu specii diferite de paraziţi se recomandă 
utilizarea produselor antihelmintice cu 
spectru larg sau chiar combinaţii de 
antihelmintice cu moduri de acţiune diferite.  

În plus, Donald (1982) remarcă faptul că 
aceste combinaţii reduc variabilitatea 
genetică a paraziţilor care supravieţuiesc 
tratamentului, iar prin acest fapt limitează 
considerabil capacitatea lor de a selecţiona 
genele de rezistenţă şi în special de 
rezistenţă multiplă.  

In anchetele epidemiologice desfăsurate 
în cele 22 de localităţi din România, a fost 
sesizat faptul că majoritatea cailor sunt 
dehelmintizaţi de către crescători, fără 
cântărirea prealabilă a animalului, astfel 
încât sunt foarte frecvente cazurile de 
subdozaj, şi în special de supradozaj 
medicamentos. Utilizarea altor doze decât 
cele recomandate de producător constituie 
un factor determinant în apariţia fenomenului 
de rezistenţă. Utilizarea unor doze 
neadecvate poate rezulta şi atunci când în 
tratamentul strongilidozei la cabaline sunt 
utilizate produse medicamentoase indicate 
de producători pentru alte specii (bovine, 
ovine). O altă problemă importantă în lupta 
împotriva fenomenului de chimiorezistentă îl 
constituie programul dehelmintizărilor la 
cabaline. In contracararea fenomenului de 
chimiorezistenţă al strongililor de la cabaline, 
atât tratamentele preventive cât şi cele 
curative prezintă avantje şi dezavantaje.  

Dehelmintizările curative nu exercită 
presiune de selecţie asupra strongililor, 
frecvenţa tratamentelor fiind redusă, dar 
posibilitatea diseminării strongililor rezistenţi 
este destul de ridicată şi importantă. În 
schimb, dehelmintizările preventive reduc 
impactul negativ economic şi medical, dar 
exercită o presiune adaptativă ridicată a 
strongililor, rezultând suşele rezistente.  

Tratamentele supresive, realizate prin 
dehelmintizări repetate la un interval scurt de 
timp, pot fi benefice dacă sunt aplicate pe o 
perioadă limitată. Acest tip de dehelmintizare 
se poate aplica cabalinelor izolate în centre 
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de carantină, înaintea transporturilor în alte 
zone. În toate celelalte cazuri se recomandă 
dehelmintizări tactice.  

Aşa cum subliniază Dorchies (1991), 
medicii veterinari sunt cei care trebuie să 
aibă suficiente cunoştinţe de epidemiologie 
în legătură cu strongilii de la cabaline, astfel 
încât să poată determina cea mai bună 
perioadă de tratament. Numărul acestora 
trebuie să se limiteze la maximum 3-4 pe an 
(Mercier şi colab., 2001). Eventuala 
alternanţă a familiilor de substanţe 
antelmintice utilizate rămâne un subiect 
destul de controversat. Este demonstrat 
faptul că alternanţa rapidă, adică în cadrul 
aceleiaşi generaţii de paraziţi, a doi compuşi 
cu mod de acţiune diferit, favorizează 
dezvoltarea rezistenţei vis-à-vis de două 
familii de produse (Coles şi Roush, 1992). În 
faţa acestei evidenţe, sunt recomandate 
diferite strategii. Astfel, Le Jambre şi colab., 
(1978) sugera utilizarea unui grup unic de 
antihelmintice, până la apariţia primelor 
semne de eficacitate redusă. Doar în acel 
moment acest grup este abandonat şi 
înlocuit de un altul, această manieră de a 
proceda fiind ulterior criticată de mulţi autori.  

Mai judicioasă pare metoda rotaţiei lente 
preconizată de Prichard şi colab., (1980), 
întrucât transmiterea rezistenţei la parazit se 
face de manieră genetică, ar fi preferabil să 
se utilizeze acelaşi produs pentru aceeaşi 
generaţie şi să se utilizeze un altul pentru 
generaţia următoare. Spre exemplu, în 
măsura în care longevitatea unei generaţii 
de Trichostrongilidae nu depăşeşte un an, 
aceşti autori recomandă alternanţa, într-un 
ritm anual, a antihelminticelor care aparţin 
familiei benzimidazolilor cu levamisol sau un 
compus înrudit. În mod sigur, întrucât valurile 
generaţiilor se suprapun mai mult sau mai 
puţin, s-ar putea să existe întotdeauna 
paraziţi expuşi la două familii de compuşi. 
Dar spre deosebire de ceea ce se produce 
în cazul alternanţei rapide, marea majoritate 
a indivizilor nu va fi supusă decât presiunii 
de selecţie exersată de un singur produs din 
cei doi. Deci riscul de a selecţiona indivizi 
purtători de gene alele cu rezistenţă multiplă 
este redus (Kaplan, 2002). In cazul în care 
apare o problemă de ineficacitate 
terapeutică, nu se recomandă administrarea 
unor tratamente suplimentare sau doze 
mărite, ci trebuie consultat un specialist care 

va putea, după un diagnostic precis, să 
consilieze crescătorul asupra măsurilor care 
trebuie luate (Proudman şi Matthews, 2000). 
Aici intervine rolul esenţial al testelor de 
chimiorezistenţă in vivo şi în special al celor 
in vitro de depistare a fenomenelor de 
chimiorezistenţă a strongililor de la cabaline.  

Utilizarea oricărei substanţe 
antihelmintice în tratamentul sau prevenţia 
strongilidozei la cabaline, va fi supusă 
întoteauna riscului de inducere a 
fenomenului de chimiorezistenţă, atâta timp 
cât nu se verifică periodic eficacitatea 
tratamentelor efectuate.  

Rolul primordial al testelor de 
chimiorezistenţă in vitro este de a 
diagnostica în timp util apariţia fenomenului 
de rezistenţă, iar utilizarea modelelor 
matematice de interpretare permite chiar 
predicţia riscului de instalare a acestor 
fenomene. În faţa ameninţării reprezentate 
de fenomenul de rezistenţă al strongililor de 
la cabaline, se delimitează clar faptul că 
lupta împotriva acestor paraziţi, nu trebuie să 
se bazeze doar pe măsuri terapeutice.  

Tratamentele antihelmintice rămân 
indispensabile, dar un anumit număr de 
măsuri paralele permit păstrarea sau mărirea 
eficacităţi lor, evitând astfel instalarea 
timpurie a rezistenţei strongililor (Cosoroabă, 
2002). In cadrul acestor măsuri, un rol 
esenţial îl are distrugerea stadiilor libere ale 
strongililor. Acest lucru se poate realiza prin 
folosirea substanţelor larvicide sau a fungilor 
(Duddingtonia flagrans) pe păşunile 
contaminate, în combinaţie cu prelucrarea 
solului prin arătură (Madeira de Carvalho şi 
colab., 2000). În acelaşi timp, aratul poate 
elibera larvele infestante şi să le facă mai 
accesibile animalelor, de aceea fiind preferat 
ca acesta să se efectueze toamna după 
sezonul păşunat (Lloyd şi colab., 2000). 
Rotaţia păşunilor, în special cu strategia 
“tratament + deplasare” (“drench and 
move”), deşi prezintă anumite pericole în 
teorie, pare benefică.  

Modelul informatic dezvoltat de Barnes şi 
Dobson (1990) sugerează că această 
practică poate fi pusă în aplicare mai mulţi 
ani consecutiv fără expunere la un risc sporit 
de rezistenţă.  

Coles şi Roush (1992) recomandă 
folosirea gestiunii păşunilor pentru controlul 
strongilozelor, având grijă ca eventualii 
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paraziţi rezistenţi să se regăsească într-un 
impas epidemiologic. Teoretic, timpul pentru 
păscut trebuie să fie suficient de scurt pentru 
ca ouăle să nu aibă timp să evolueze până 
la stadiul infestant, iar intervalul dintre două 
treceri să fie suficient de lung pentru ca 
formele libere să fie distruse. Insă în 
practică, rezultatele sunt variabile şi adesea 
decepţionante, deoarece ciclul paraziţilor 
depinde de condiţiile meteorologice.  

Alternanţa păşunatului cu alte specii 
permite diminuarea sarcinii parazitare, 
deoarece speciile de strongili sunt destul de 
specifice. Deparazitarea oricărui animal nou 
introdus în efectiv, de preferinţă cu o 
substanţă care nu aparţine derivaţiilor BZ 
(datorită frecvenţei rezistenţei la această 
grupă) şi ţinerea sa în carantină cel puţin 14 
zile, timp în care se vor efectua examene 
coproscopice repetate, sunt modalităţi prin 
care se evită introducerea suşelor rezistente 
de strongili în crescătorie (Lyons şi colab., 
2001). În ţările în care problema rezistenţei 
este deosbit de acută, au fost constituite 
veritabile reţele de supraveghere 
epidemiologică. Această vigilenţă este 
necesară la toate nivelurile, mai întâi cel de 
exploatare, dar şi la scară regională sau 
naţională (Little şi colab., 2003). Când 
rezistenţa la un antihelmintic este 
confirmată, trebuie oprită imediat utilizarea, 
nu numai a acestei substanţe, ci în egală 
măsură a tuturor care au un mod de acţiune 
similar. La început rezistenţa de familie nu 
există decît într-un grad foarte scăzut, dar ea 
se amplifică rapid, în decursul câtorva 
generaţii, pentru a atinge un grad foarte 
ridicat, acest fenomen fiind remarcat chiar de 
la sfârşitul anilor ’70 de către Hall şi colab., 
(1978). In cadrul studiului efectuat în cele 22 
de efective de cabaline din România, 
această situaţie s-a remarcat în 22,72% din 
cazuri, la probele care au indicat 
susceptibilitatea existenţei fenomenului de 
rezistenţă (Cernea, 2007). La aceste probe 
s-a identificat rezistenţa strongililor la una 
sau mai multe dintre substanţele testate, dar 
nu la toate. Antihelminticul devenit ineficient 
trebuie, deci, abandonat obligatoriu în 
favoarea unei substanţe care aparţine unei 
alte familii chimice. Doar utilizarea unui 
compus cu mod de acţiune diferit va putea 
autoriza o eventuală revenire la sensibilitate, 
revenire a cărei rapiditate va depinde de 

“aptitudinea” relativă a paraziţilor sensibili şi 
rezistenţi, precum şi de măsurile ce trebuie 
instituite la întreg efectivul de cabaline, fără 
de care nu este justificată din punct de 
vedere medical şi economic, nici o măsură 
(Albonico, 2003). Dacă testele arată că s-a 
produs o revenire la sensibilitate, se poate 
reintroduce familia antihelminticelor într-o 
rotaţie lentă, eficienţa sa fiind controlată 
periodic (Adams, 2001). Atât timp cât 
ecvinele păşunează şi coabitează împreună, 
aplicarea tratamentelor doar la o parte din 
efectiv, va avea ca rezultat direct selectarea 
unor suşe de strongili deosebit de rezistente 
la toate substanţele antihelmintice.  
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Rezumat 
 

Lucrarea tratează principalele aspecte terapeutice în alergie și anafilaxie la animale. Sunt prezentate 
mecanismele specifice precum și grupele terapeutice eficiente. 
 

Abstract 
 
Paper emphasises the main therapeutic aspects in allergy and anaphylaxis to animals. There are presented the 
specific mechanisms an also the efficient therapeutic groups. 

 
Glandele endocrine îşi eliberează 

secreţiile în circulaţia sanguină, iar hormonii 
sunt apoi vehiculaţi către locurile lor de 
acţiune. Deci, este posibilă extragerea 
hormonului atât din glanda sa secretoare cât 
şi din sânge. Substanţele transmiţătoare 
eliberate de fibrele voluntare automate pot fi 
de asemenea izolate.  

Adrenalina eliberată în sânge prin 
intermediul medulosuprarenalei este 
asemănătoare cu hormonii endocrini.  

Acetilcolina, în schimb, nu se găseşte în 
cantităţi semnificative în sânge, datorită 
faptului că este eliberată în vecinătatea 
locului de acţiune şi astfel ea va fi rapid 
inactivată, ea este mult mai asemănătoare 
cu hormonii tisulari .  

Hormonii tisulari, cunoscuţi şi sub 
denumirea de hormoni locali, sunt sintetizaţi, 
eliberaţi şi inactivaţi în apropierea ţesutului 
ţintă. Aceste substanţe sunt de obicei 
vasoactive, adică au un anumit efect asupra 
pereţilor vaselor de sânge. Eliberarea 
hormonilor tisulari este declanşată de orice 
stimul care ar putea duce la distrucţii sau 
vătămări celulare (de exemplu iritaţiile 
produse de substanţe chimice, căldură, 
radiaţii ultraviolete, radiaţii ionizante, 
traumatisme, toxine bacteriene, reacţii 
imunitare. Este cunoscut faptul că unii 
hormoni tisulari acţionează ca mediatori 
chimici ai reacţiilor inflamatorii şi ai şocului, 
de exemplu dublarea reacţiei inflamatorii 
acute prin eliberarea histaminei.  

Funcţiile fiziologice ale acestor agenţi 
activi, rămân însă numai parţial elucidate. 
Mulţi dintre aceşti hormoni tisulari au fost 

mai apoi identificaţi în sistemul nervos 
central şi în alte organe interne, deşi se ştie 
ca unele din aceste substanţe funcţionează 
ca transmiţători sau modulatori ai transmiterii 
nervoase, se presupune că alţii funcţionează 
ca hormoni locali, exercitând în organism 
facilitarea sau o depresiea unei anumite 
funcţii. Abilitatea de a modifica funcţia 
neuronală şi de a stimula terminaţiile 
nervoase senzitive, de exemplu receptorii 
algici, este o particularitate comună a 
hormonilor. 

Primii hormoni tisulari care au fost 
descoperiţi sunt aminele (ex. histamina, 5 
hidroxitriptamina) şi peptidele cu lanţul scurt 
(ex. bradikinina, kalidina), dar s-au 
descoperit şi alte structuri cu funcţii similare 
(ex. aminoacizi, peptide cu lanţ lung, acizi 
graşi). În această categorie care este încă în 
dezvoltare, vom discuta despre agenţii ale 
căror acţiuni (în corelaţie cu simptomatologia 
proceselor patologice) sunt deja 
binecunoscute. De exemplu factorul de 
relaxare derivat din endoteliu (EDRF) este 
un vasodilatator eliberat prin intermediul 
agoniştilor muscarinici din celulele 
endoteliale fără care acetilcolina produce 
vasoconstricţie.  

EDRF a fost identificat ca fiind de fapt un 
oxid nitric şi s-a demonstrat că endoteliul 
mediază acţiunea unor vasodilatatori (ex. 
adenozina, peptida intestinală vasoactivă, 
bradikinina, trombina, etc.) şi previne 
agregarea plachetelor sangvine şi aderarea 
lor la pereţii vaselor de sânge.  

Având clar o mare importanţă fiziologică, 
până acum un al doilea mesager şi probabil 
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cu importanţă patologică în deficienţă, EDRF 
este un bun exemplu din lista deschisă a 
mediatorilor, a căror implicaţie în procesul 
inflamator este posibilă. În cazul acestuia, 
cel mai adesea în mod neobişnuit, agoniştii 
au fost folosiţi în clinica veterinară timp de 
mulţi ani, având în vedere că nitratul, nitriţii, 
nitroprusidele din vasodilatatori eliberează 
cu toţii oxidul nitric.  

 

1. Alergia şi anafilaxia 
 

Alergia poate fi privită ca o reacţie de 
hipersensibilitate locală, pe când anafilaxia 
este o reacţie generalizată.  

La om şi la bovine, alergia la penicilină 
se manifestă prin leziunile pielii, în timp ce 
sensibilitatea la un alergen atopic inhalat se 
manifestă prin congestia nazală (febră) 
şi/sau bronhoconstricţie (astm).  

Alergenul poate pătrunde şi pe cale 
digestivă ducând la apariţia simptomelor 
digestive . Multe din simptomele alergice pot 
fi reproduse prin administrarea histaminei, 
însă nu în totalitate, deoarece este clar la 
instalarea alergiei pot contribui şi alţi factori 
cum ar fi complementul sau macrofagele.  

Acest lucru apare în special în cazul 
reacţiilor de hipersensibilitate întârziată (ex. 
dermatita de contact), opusul reacţiilor de 
hipersensibilitate imediată (ex urticaria, 
rinita, bronhoconstricţia). 

În toate reacţiile de hipersensibilitate 
proporţiile reacţiei vor depinde de cantitatea 
de antigen şi tipul anticorpului participant.  

Cantitatea şi numărul substanţelor 
eliberate variază în funcţie de tipul celulei 
afectate, enzimele activate, de gradul de 
accesibilitate a substraturilor precum şi 
factorii care vor infuenţa activitatea enzimei 
(ex: pH-ul).  

Efectele clinice sau farmacologice 
produse sunt determinate de: distanţa dintre 
situsul de acţiune şi locul eliberării a 
substanţei active, factorii care influenţează 
activitatea substanţei active (ex: rata 
inactivării) şi tipul celulei influenţate de către 
substanţa activă. 

Interacţiunea dintre aceste variabile este 
responsabilă de diferenţele dintre 
exprimarea semnelor clinice în funcţie de 
specie şi individ.  

Mediatorii care sunt implicaţi în reacţiile 
de hipersensibilitate imediată sunt redaţi în 
tabelul 1.  

Tabel 1 
 

Mediatori inflamatorii comuni  
 

Plasmatici 

Angiotensina 
Bradikinina 
Kalidina 
Peptida intestinală vasoactivă (PIV) 

Celulari 

Histamina 
Substanţa P 
5-hidroxitriptamina (5-HT) 

Precursori 
fosfolipidici 

Prostaglandine 
Leucotrienele 
Factorul de activare plachetară 

 

Răspunsul obişnuit al sistemului reticulo-
endotelial (RE) la acţiunea unei proteine 
străine sau a unei substanţe străine 
complexe (haptenă) şi a unei proteine 
endogene este producerea de anticorpi.  

Anticorpii se găsesc în fracţiunea 
globulinică a proteinelor plasmatice, în care 
se află sunt mai multe fracţiuni de 
imunoglobulină (IG) distincte. O fracţiune şi 
anume IGE s-a arătat că este sintetizat de 
către ţesutul gazdă pentru reacţia 
anafilactică sistemică sau locală şi este 
denumit ca fiind reagenică atunci când se 
leagă la celulele ţintă, ex. mastocitele.  

O expunere ulterioară  la acelaşi antigen 
duce la o reacţie cu anticorpul fixat la celulă 
şi poate avea ca urmare degranularea 
celulei şi la eliberarea de constituenţilor 
vasoactivi ai acestuia, însă mult mai des (în 
asociere cu calciul) stimulează intrarea 
celulei într-o fază de eliberare activă a 
histaminei elaborate şi a altor constituenţi 
cum ar fi heparina, chemotaxinele, enzimele.  

Anafilaxia este un termen utilizat pantru 
a defini stările de şoc, adesea grave, care 
apar după eliberarea histaminei. Oricum, un 
proces de nedistins faţă de anafilaxie poate 
apare ca urmare a reacţiei antigen-anticorp 
din plasmă.  

În sânge, histamina este vehiculată în 
granulaţiile bazofilelor şi plachetelor . 

Rocul anafilactic poate fi reprodus prin 
repetarea administrării antiserurilor produse 
pe o specie diferită (antiser heterolog), dar 
poate apare şi în urma administrării anumitor 
medicamente  

La câini, anafilaxia este concretizează 
prin constricţia venelor hepatice, ceea ce 
duce la refularea sângelui venos în vasele 
ficatului şi în cele portale, situaţie ce poate 
antrena hemoragia intestinală.  

La cobai simptomul dominant este 
bronhoconstricţia. La ambele specii 
simptomele pot fi reproduse prin 
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administrările de histamină. Anafilaxia poate 
fi prevenită prin injectarea unui antihistaminic 
înainte de administrarea histaminei.  

Unele medicamente pot determina 
eliberarea histaminei acumulate. 

 

Aminele 
Histamina 
Histamina poate fi un factor majoritar în 

apariţia unor modificări locale sau la apariţia 
şocului. Administrarea histaminei este 
urmată la majoritatea speciilor de modificări 
clinice care se observă şi în cursul apariţiei 
şocului anafilactic, traumatic sau chirurgical.  
Oricum se ştie că pe lângă histamină sunt 
implicaţi şi alţi factori. 

În organismul animal, histamina se 
găseşte complexată cu heparina iar 
proteinele în granulaţiile mastocitelor şi 
bazofilelor. Ea se formează prin 
decarboxilarea histidinei prin intermediul 
histidin-decarboxilazei, o enzimă prezentă în 
special în mastocite, mai putându-se 
produce şi în tractul intestinal, ca urmarea 
activităţii bacteriene. Histamina este 
prezentă în piele, mucoasă gastointestinală, 
ţesuturi şi în SNC. Absorbţia histaminei este 
restricţionată prin prezenţa în peretele 
tractului intestinal a enzimelor care oxidează 
şi metilează histamina . Inactivarea ei mai 
poate avea loc în ficat şi în rinichi. 
Principalele enzime implicate sunt diamin-
oxidaza (histaminaza) şi imidazol-N-metil 
transferaza.  

Acetilarea histaminei poate avea loc în 
lumenul tractului intestinal şi în ţesuturi după 
absorbţie (fig 1). 

 

Histidinã

Histidin-decarboxilaza

Histamina

Metil-histamina

Imidazol-N-metil transferaza

Diamin-oxidaza
(histaminaza)

Acidul imidazol-acetic  
 

Fig. 1. Biosinteza şi degradarea histaminei 

În unele ţesuturi cum ar fi mucoasa 
stomacului (unde menţine secreţia bazală de 
acid), histamina are un turn-over rapid, deci 
este sintetizată şi acţionează imediat. În alte 
locuri, cum este pielea, histamina poate fi 
sintetizată şi depozitată în mastocite şi de 
aici va fi eliberată din granulaţiile 
mastocitelor prin competiţia cu situsurile de 
legare a heparinei, prin exocitoză1 din 
mastocit. Distrugerea mastocitelor are loc ca 
urmare a factorilor fizici care acţionează 
asupra ţesuturilor sau legarea antigenului cu 
anticorpii reaginici pe suprafaţa celulei (cu 
implicarea şi activarea fosfolipazei A), astfel 
crescând permeabilitatea membranei.  

Agoniştii β-adrenoceptorilor inhibă 
activitatea secretorie a mastocitelor, cum fac 
drogurile care blochează α-adrenoceptorii şi 
agenţii care chelatează Ca2+. 

Acţiune. Histamina produce contracţia 
musculaturii netede a tractului digestiv, 
uterului şi bronhiilor. Capacitatea histaminei 
de a relaxata musculatura bronhială la ovine 
serveşte la accentuarea diferenţelor 
interspecifice în ceea ce priveşte răspunsul 
la existenţa histaminei.  

Histamina, de asemenea, antrenează 
contracţia musculaturii netede a vaselor (ex: 
venele hepatice ale ficatului la câine, 
arteriolele pulmonare ale pisicilor) dar duce 
la relaxare în alte locuri cu ar fi venulele şi 
arteriolele mici.  

Vasodilataţia asociată cu extravazarea 
de fluid şi proteină, datorată permeabilităţii 
crescute a venulelor, duce la o scădere a 
presiunii sangvine, hemoconcentrare şi 
tahicardie. Schimbarea permeabilităţii 
depinde de contracţia şi distanţarea celulelor 
endoteliale.  

Administrată intradermic provoacă aşa 
numitul triplu-răspuns.  

Vasele mici de la locul injectării se dilată, 
apoi se dilată vasele din vecinătate pe calea 
unui reflex axonal.  

În final, plasma extravazează pereţii 
majorităţii vaselor dilatate considerabil, zona 
centrală de reacţie devine edemaţiată şi 
apare mai ridicată. Această secvenţă de 
revărsare, umflare, ridicare care constituie 
triplul răspuns, apare după o înţepătură de 

                                                 
1
 Exocitoza este un proces activ care necesită intervenţia Ca2+  
care contribuie la eliberarea histaminei indusă de unele 
substanţe (morfina, curara, penicilina, tetraciclina) la fel şi 
unele toxine veninuri şi alte componente- 
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ac (ce conţine histamină) şi a sugerat 
denumirea medicală de urticarie pentru a 
identifica fenomenul. 

Histamina poate stimula terminaţiile 
nervoase, ceea ce se ştie de la durerea şi 
usturimea care apare ca urmare a înţepării 
cu un ac, ceea ce a dus la presupunerea 
faptului că histamina este mediatorul 
periferic al  durerii şi usturimii. Ca răspuns la 
histamină glandele exocrine secretă, în 
special în stomac unde este produsă o 
secreţie acidă , astfel medulo-suprarenala 
eliberează catecolaminele. În sistemul 
nervos, histamina poate stimula terminaţiile 
senzitive şi facilitează transmiterea 
ganglionară, şi funcţionează ca transmiţător 
pentru neuronii histaminergici în SNC .  

Histamina acţionează pe calea 
receptorilor de membrană şi produce 
depolarizarea membranelor şi ridicarea 
concentraţiei de calciu liber. În unele locuri 
produce de asemenea acumularea de 
AMPc.  

Receptorii se divizează în subpopulaţii 
H1 şi H2 care pot fi blocate sau stimulate 
relativ selectiv.  

De exemplu 2metil-histamina este un 
agonist H1 în timp ce betazolul, analogul 
pirazolic al histaminei, este un agonist H2.  

Betazolul se utiliza pentru a testa 
capacitea secretorie a mucoasei gastrice. Pe 
lângă utilizarea în scop de diagnostic, 
histamina nu are alte aplicaţii medicale.  

Semnele clinice produse de aceasta sunt 
salivaţia, voma (la specii capabile să 
vomite), durere abdominală (colică) şi 
diaree, dilataţia capilarelor de la nivelul pielii 
şi pierdere însemnată de căldură, puls slab 
dar rapid, scăderea volumului de sânge 
circulant cu pierdere de fluid şi posibil 
proteină, creşterea frecvenţei respiratorii cu 
dispnee acută. 

Efectele histaminei pot fi combătute prin 
utilizarea antagoniştilor farmacologici sau 
fiziologici.  

Antagoniştii fiziologici sunt aminele 
simpaticomimetice:  

• adrenalina,  
• noradrenalina,  
• efedrina etc.  
 

Aceste mdicamente sunt încă utilizate în 
combaterea semnelor cardiovasculare. 

Antagoniştii farmacologici includ 
antihistaminicele clasice care sunt 

antagonişti ai acţiunii histaminei la nivelul 
receptorilor H1. Aceste substanţe nu 
antagonizează unele activităţi ale histaminei 
cum ar fi capacitatea de stimulare a secreţiei 
gastrice. Asemenea acţiuni urmează activării 
receptorilor H2 pentru care există antagonişti 
specifici .  

 

Antihistaminicele clasice 
 

În utilizarea clinică aceste substanţe nu 
au fost pe deplin eficiente. Acest lucru, acum 
ştim, că se datorează numărului mare de 
mediatori implicaţi în reacţiile alergice şi în 
cele inflamatorii. Oricum, aceste 
medicamente  au fost de mare ajutor în 
lămurirea deplină a procesului inflamtor, care 
decurge în faze şi care are complexitate 
variabilă, şi poate avea utilitate clinică la 
acele specii la care histamina este un 
mediator major cum ar fi omul şi câinele. 
Majoritatea antihistaminicelor sunt baze 
slabe care conform structurii de bază: 

 

R X C1 C2 N

, 
 

sunt similare histaminei.  
În prima formulă, R este compus din una 

sau mai multe grupări ciclice, care pot fi 
aromatice, heterociclice sau amândouă şi în 
care X poate fi încorporat (prometazina). 
Locul lui X din formula generală poate fi luat 
de un atom de azot (tripelenamină); oxigen 
(difenhidramină), respectiv carbon 
(clorfeniramină)(fig. 2). 

 

CH2 CH2 NH2

HN N
 

Histamina 

CH2
CH3

CH3

CH3

NS N CH

 

Prometazina 

CH2

CH3

CH3

CH2 CH2 N

CH3

CH3
CH3O

N

 
Mepiramina 
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N

CH3

CH3

CH2 CH2HC O

 
 

Difenhidramina 

N

OHC CH2CH2
CH3

CH3

N

Cl

 
 

Clorfenhidramina 

N
CH3O

CH2

CH2

N

H
N

 
 

Antazolina 
 

Fig.2. Histamina şi principalele antihistaminice 

 
Terapia antihistaminică este un 

tratament simptomatic şi trebuie continuat 
până cauza primară încetează să mai 
acţioneze. Dacă alergiile sunt acute şi 
severe, antihistaminicele acţionează prea 
lent pentru a fi utilizate deci, se recomandă 
ca prima dată să se utilizeze adrenalina, 
urmată de administrarea orală sau 
intramusculară a unui antihistaminic.  

Terapia sistemică se va continua până la 
3 zile. Calea intravenoasă compoartă riscul 
stopului cardiac deci mai bine se evită. 
Administrările topice pot determina 
sensibilizări.  

Condiţiile în care antihistaminicele sunt 
foarte eficiente sunt cele care sunt asociate 
cu congestia alergică, edemul, pruritul (cum 
ar fi urticaria), alergia la ser şi la muşcăturile 
de insecte. În plus, stările asociate cu 
distrucţii tisulare masive sunt menţionate ca 
beneficiatoare ale utilizării antihistaminicelor 
prin combaterea cantităţilor mari de 
histamină eliberate şi absorbite care ar putea 
fi în detrimentul animalului cum ar fi cazurile 
de mastită gangrenoasă septică acută, 
metrita septică, retenţie placentară, 
mioglobinuria, azoturia.  

Acţiunile asupra SNC s-au dovedit a fi 
sedative, supresia tusei şi controlul oboselii 
la câini. Utilizarea antihistaminicelor în 

combaterea problemelor bine cunoscute au 
dat adesea rezultate dezamăgitoare, şi este 
unanim acceptat că aceste substanţe sunt 
mult mai valoroase în scop preventiv decât 
în scop curativ .  

 

Efectele secundare  
 

Urmarea administrării antihistaminicelor 
poate să determine efecte secundare: 

 

1. Depresia SNC care care rezultă în urma 
scăderii sedării, în timpul tratamentului, 
putând fi de valoare. Acest efect se 
însumează cu cel al altor depresivi al SNC, 
şi a dus la căutarea unui antihistaminic lipsit 
de efecte sedative.  
2. Efecte anestezice locale de 3-4 ori mai 
mare decât cele ale procainei dar numai în 
cazul dpăşirii concentraţiei sau dozei 
terapeutice. 
3. Perturbări gastrointestinale la animalele 
monogastrice când se prelungeşte 
administrarea orală. 
4. Perioade prelungite de excitaţie poate să 
apară ca urmare a administrării intravenoase 
şi poate necesita sedare cu barbiturice.  
5. Interferenţă marcantă cu procedurile de 
diagnostic alergic cum ar fi tuberculinarea. 
Antihistaminicele trebuie evitate în cursul 
unor asemenea testări.  
6. Antagonizează activitatea unor 
transmiţători: acetilcolina, adrenalina, 5-
hidroxitriptamina. 

 

Blocanţii H1 
 

Antazolina clorhidrică  
Este un compus mai puţin activ dar şi 

mai puţin iritant local decât multe alte 
antihistaminice. Acest fapt se poate valorifica 
în cazurile oftalmologice (instilaţiile 
conjunctivale). 

 

Difenhidramina clorhidrică  
Este un agent mult mai activ decât 

precedentul efectele apar mult mai rapid iar 
acţiunea durează mai mult. Este un sedativ 
destul de puternic, iar proprietăţile sale 
antiemetice pot fi utilizate în prevenirea 
răului de maşină. Efectul său anestezic local 
este util în combaterea pruritului.  

Acţiunea asemănătoare atropinei poate fi 
utilă în cazul combaterii iritaţiei căilor 
respiratorii superioare.  

Dozele la animalele mici este 1 mg/kgc., 
iar la animalele mari 0,25-0,5 mg/kgc.  
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Maleatul de mepiramină  
Este antihistaminicul cu timpul de acţiune 

mai scurt decât precedentul şi un efect mai 
slab sedativ şi anestezic local. 

 

Clorfeniramina  
Este un antihistaminic activ însă cu efect 

sedativ mai slab decât difenhidramina. 
Durata mai scurtă de acţiune nu are 
însemnătate practică dacă se obţine 
eliberarea susţinută prin administrare orală.  

Doza pentru câini este 0,4-2 mg/kgc., o 
administrare o dată la 12 ore.  

 

Clorura de prometazină  
Are o acţiune intermediară între 

clorfeniramină şi difenhidramină dar are 
efectul cel mai depresant asupra SNC. 
Deasemenea, are cel mai bun efect în 
prevenirea răului de maşină şi cel mai mare 
efect atropinic dintre toate antihistaminicele.  

Doza pentru cai şi bovine este 1,5-2 
mg/kgc., în administrări i.m. o dată pe zi.  

 

Tripelenamina clorhidrică 
Are o durată de acţiune scurtă, spre 

medie. Deşi are efecte sedative la om, pare 
a avea efecte stimulative asupra vacilor cu 
febră de lactaţie dacă s-a administrat lent 
intravenos.  

Dozajul pentru bovine şi cabaline este de 
0,5 mg/kgc., i.m. o dată la 8 ore, cu o doză 
maximă care să nu depăşescă 240 mg. La 
multe antihistaminice moderne s-a încercat 
excluderea componentei sedative cum ar fi 
terfenazina, astemizolul. Acest efect se 
poate obţine prin utilizarea unor substanţe 
care nu pot sau au penetrabilitate scăzută a 
barierei H.E. De reţinut că depresia SNC nu 
este tot timpul un dezavantaj în terapia 
veterinară. 

 

Blocanţii H2  
 

Una din puţinele utilităţi clinice pe care 
histamina le are este testul de diagnostic 
care determină capacitatea secretorie a 
mucoasei gastrice şi se măsoară după 
administrarea subcutanată a histaminei. 
Răspunsul stomacului la histamină nu este 
blocat de alte antihistaminice, ceea ce a dus 
la recunoaşterea existenţei a două tipuri de 
receptori pentru histamină.  

Secreţia crescută de acid, stimularea 
altor secreţii exocrine, unele cazuri de 
inhibare a contracţiei musculaturii netede, 
intensificarea funcţiei caridace şi contribuţia 

la dilataţia susţinută a vaselor de sânge de 
calibru mic sunt schimbări importante 
mediate de către receptorii H2. Alte acţiuni 
ale histaminei, exceptând cele blocabile de 
antihistaminice, sunt cele mediate de 
receptorii H1.  

Medicamentele care posedă proprietăţi 
care previn acţunea H2 ale histaminei au fost 
prima oară prezentate în anii 70 şi s-au 
denumit blocanţi H2.  

Primul dintre reprezentanţii grupului a 
fost burimamida, dar a avut dezavantajul că 
se absoarbe greu din tractul intestinal şi de 
aceea a fost urmat în scurt timp de alţi 
analogi mai eficienţi cum ar fi metiamida 
(dar după o vreme s-a dovedit că şi aceasta 
ar produce agranulocitoză), cimetidina şi 
ranitidina (Fig. 3, 4).  

 

CH2 CH2CH2CH2CH2

CH3

CH3

N S NH
O

HN

CH

C

NO2  
 

Fig. 3. Ranitidina 
 

CH2CH2 CH3

N N

S NH NH

CN

HN

H3C CH2 C

 
 

Fig. 4. Cimetidina 
 

La amândouă substanţele moleculele 
sunt asemănătoare cu cele ale histaminei , 
aceste substanţe acţionând ca antagonişti 
competitivi ai histaminei. Aceste substanţe 
sunt importante când este necesară 
controlarea producţiei de acid în mucoasa 
stomacală hiperproducătoare de acid.  

Ulcerul duodenal este un exemplu 
elocvent în acest sens. Lipsa efectelor 
secundare grave se datorează slabei 
penetrări a SNC şi prin lipsa importanţei 
funcţionale a altor structuri decât receptorii 
H2 din mucoasa gastrică.  

Medicamentele H2 blocante sunt utilizate 
în mod curent în cadrul mai multor studii şi a 
urmărit o înţelegere cât mai bună a rolului 
histaminei în anumite procese fiziologice şi 
patologice şi fără dubiu în urma acestor 
studii vor avea aplicabilitate terapeutică mult 
mai largă. De exemplu s-a demonstrat că 
acţiunile histaminei asupra vaselor de sânge 
au fost mai complet şi mai durabil supresate 
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prin combinarea antihistaminicelor H1 şi H2  
blocante. 

 

Inhibitorii eliberării histaminei 
 

Cromoglicatul de sodiu (sodium 
cromolin).  

Este un medicament utilizat în 
prevenirea astmului la om dar poate avea 
potenţiale utilizări la animale (Fig. 5). 

 

O OO O

O
O

CH2 CH2CH

CONaNaOC

OH

 
 

Fig. 5. Cromoglicatul de sodiu 
 
Acţiune. Compusul nu are nici efecte 

antihistaminice şi nici proprietăţi de relaxare 
ale musculaturii netede însă previne 
eliberarea histaminei şi a altori mediatori 
care intervin în reacţiile alergice pulmonare.  

Acest efect este mediat prin intermediul 
mastocitelor pulmonare. În urma expunerii la 
medicament mastocitele încetează să se mai 
degranuleze în prezenţa antigenului.  

Mai mult decât atât, nu se activează 
pătrunderea calciului în mastocite ca urmare 
a expunerii la antigen şi se presupune că 
acest medicament mai limitează şi 
disponibilitatea calciului pentru mastocite.  

Oricum, modul lui de acţiune recunoscut 
este stabilizarea mastocitelor.  

Studiile recente au arătat capacitatea 
cromoglicatului de a inhiba eliberările care 
sunt dependente de IgE a radicalilor liberi 
din plachete care duc la suferinţe tisulare. 
Prezenţa masivă a plachetelor în plămân 
determină reacţii de hiperestezie în paralel în 
bronhii. Medicamentul se găseşte sub formă 
de pulbere şi se administrează prin inhalare 
şi nu se absoarbe complet din intestin, altă 
valoare decât profilactică nu are.  

Fireşte, efectul cromoglicatului de sodiu 
este specific pulmonului. Se mai poate aplica 
local la nivelul ochiului şi nasului.  

Acest agent este valoros mai nou este 
util în controlul bolilor respiratorii alergice la 
cabaline. Soluţia cu medicament se va 
pulveriza cu un dispozitiv portabil prin 
intermediul unei măşti faciale.  

Se vor utiliza doze zilnice de 80 mg.  
 

5-Hidroxitriptamina (5-HT)  

(enteramine, thrombocytin)(fig. 6).  
 

Este 3-(2-Aminoethyl)-1H-5-indololul 
 
 

CH2 NH2CH2HO

N
H  

 

Fig. 6. Serotonina (5-HT) 
 

Această substanţă cunoscută şi sub 
denumirea de serotonină sau vasotonină.  

Substanţă care a fost cristalizată în 1948 
şi sintetizată în 1951, fiind încadrată ca 
substanţă vasoconstrictoare eliberată din 
plachetele expuse trombinei în cadrul 
procesului de coagulare.  

Acum se ştie că 5-HT apare în celulele 
argentafine ale tractului gastrointestinal. De 
asemenea a fost identifcat şi în mastocitele 
şobolanilor, şoarecilor şi bovinelor, specii la 
care se eliberează în cadrul recţiilor 
anafilactice.  

Serotonina este prezentă şi în alte 
ţesuturi şi este o substanţă transmiţătoare 
inhibitoare SNC, (în neuronii care reglează 
nivelurile hormonilor pituitari care intervin în 
eliberare.  

Producerea în celulele argentafine şi în 
neuronii triptaminergici ai SNC prin 
hidroxilarea triptofanului la 5-hidroxi-triptofan 
şi apoi decarboxilarea la 5-HT este redată în 
Figura 7. 5-HT sangvin este stocat în 
plachete doar ca ganulaţii ale celulelor 
argentafine şi ale mastocitelor, care pot 
acumula 5-HT împotriva gradientului de 
concentraţie. 

Eliminarea 5-HT are loc ca urmarea unei 
reacţii de oxidare catalizată prin intermediul 
monoamin-oxidazelor la acidul 5-
hidroxiindolacetic şi excreţie prin urină. 

Mai poate urma şi calea acetilării la N-
acetil 5-hidroxitriptamină sau metilare la 5-
metoxitriptamină. Acetilarea urmată de 
metilare converteşte 5-HT în melatonină în 
glanda pineală. 

 

Reserpina eliberatoare de noradrenalină 
eliberează şi 5-HT stocat şi se presupune 
că, epuizarea 5-HT din creier este 
responsabilă de producerea depresiei de 
către reserpină . 

În mod asemănător, antidepresivele 
triciclice inhibă repătrunderea neuronală atât 
a noradrenalinei cât şi a 5-HT. 
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Triptofan

Triptofanhidroxilaza

5-Hidroxi-triptofan

Dopa-decarboxilaza
(decarboxilaza acidului 1-aromatic)

5-Hidroxitriptamina
    (SEROTONINA)

MAO (Monoaminooxidaza)
+ 
aldehid-dehidrogenaza

5-Metoxitriptamina

Acidul 6-Hidroxi-indolacetic (5HIAA) 
 

Fig. 7. Biosinteza şi degradatea serotoninei (5-HT) 
 

Acţiunea 5-HT determină contracţia 
majorităţii muşchilor netezi din vasele de 
sânge însă dilată arteriolele şi astfel permite 
extravazarea plasmei, efect dat de creşterea 
permeabilităţii.  

Prin acţiunea directă se va produce şi 
contracţia musculaturii netede intestinale, 
uterine şi a arborelui bronhic. Neuronii din 
SNC pot fi stimulaţi sau inhibaţi iar 
adrenalina va fi eliberată din 
medulosuprarenală.  

Eliberarea noradrenalinei în schimb este 
inhibată presinaptic. Multe din efectele 5-HT 
sunt urmarea acţiunilor reflexe datorate 
stimulării terminaţiilor nervoase senzitive, 
cum ar fi reflexul peristaltic al intestinului şi 
scăderea motilităţii cardiace.  

Interacţiunea dintre posibilităţile variate 
de acţiune este probabil baza pentru 
variaţiile individuale şi interspecifice ale 
răspunsului la 5-HT.  

Acţiunea 5-HT este consecutivă legării la 
receptorii membranari, iar efectele care 
urmează se vor răsfrânge asupra 
permeabilităţii membranare şi a mesagerilor 
secundari. Subdiviziunea unor asemenea 
receptori în două tipuri a fost făcută pe baza 
studiilor răspunsurilor agoniste/antagoniste.  

 
 
 
 
 

Antagonişti de 5-hidroxitriptamină 
 

Se cunosc antagonişti competitivi ai 
efectelor vasculare ale 5-HT. Mulţi dintre 
aceştia pot fi utilizaţi în controlarea 
anafilaxiei la bovine.  

Majoritatea sunt membri ai grupei 
ergotaminelor (cum ar fi dihidroergotamina) 
sau derivaţi simpli ai acidului lisergic (LSD) 
cum este dietilamida acidului lisergic, acidul 
2-bromolisergic şi metisergidul.  

La om aceste structuri sunt utilizate ca 
halucinogene în psihoterapie, în tratamentul 
migrenelor şi în cotrolul preoperator al 
ţesutului tumoral argentafin. 

 

Ciproheptadina (Fig. 8.) este o structură 
care antagonizează competitiv atât 
histamina cât şi serotonina.  

Unele antihistaminice derivate din 
fenotiazină au de asemenea efecte anti 5-
HT, cum ar fi trimeprazina o substanţă utilă 
în controlul pruritului din bolile pielii la câini. 

 

N CH3

 
 

 

Fig. 8. Ciproheptadina 
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DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL OTITELOR EXTERNE LA PISICA 
 

CAT’S EXTERNAL OTITIS - DIAGNOSE AND TREATMENT 
 

Asist. Drd. Degi J. 
Facultatea de Medicină veterinară Timişoara 
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Rezumat 
 
Otita externă este frecventă la pisici, afectând între 2-10% din pacienţii felini prezentaţi la consultaţie. Otodectes 
cynotis, acarianul urechii, este responsabil pentru aproape jumătate din cazurile de otită externă de la pisici. 
Totuşi, alte infecţii şi procese inflamatorii sunt cauzele frecvente sau predispozante ale otitelor la pisică. În 20-
30% din cazurile de probleme auriculare cronice, cauzele declanşatoare rămân necunoscute. 
 

Abstract 
 
Otitis externa is a frequent finding in cats, with a prevalence rate of 2-10 % of all feline patients seen in general 
practice. Otodectes cyanotis, the ear mite, is responsible for approximately 50% of all feline otitis externa cases. 
However, other infectious and inflammatory conditions frequently either cause or predispose the cat to ear 
disease. In 20-30 % of chronic feline ear cases the initiating cause remains unknown. 
 

1. Diagnosticul otitelor externe la pisică 
 

Diagnosticul cauzelor otitelor externe la 
pisică trebuie să se bazeze pe istoricul bolii, 
pe semnele clinice, pe constatările 
examenului clinic, pe examenul otoscopic 
bilateral, respectiv pe examenul citologic al 
cerumenului din conductul auditiv extern.  

Uneori, diagnosticul se poate baza pe 
examenul microbiologic al secreţiei otice si 
pe antibiogramă, pe raclatul cutanat, pe 
biopsia pielii regiunii afectate, pe analiza 
sângelui, analiza fecalelor, pe radiografia 
capului şi pe testele alergice.  

Unele pisici, în special cele irascibile sau 
chinuite, necesită anestezie generală pentru 
efectuarea unui examen otoscopic complet. 
Clinicianul trebuie sa aibă în vedere fiecare 
canal auditiv, pentru a vizualiza 
corespunzător membrana timpanică, 
stabilind integritatea acestuia. Multe soluţii 
preparate pentru curăţirea conductului 
auditiv sunt contraindicate în cazul rupturii 
timpanului.  

Sindromul Horner, tulburările vestibulare 
si pierderea auzului sunt potenţialele sechele 
ale traumatismelor produse de toaletarea 
necorespunzătoare. Medicii veterinari trebuie 
să cunoască de asemenea statusul privind 
infecţiile cu retrovirus la toate pisicile, în mod 
particular la cele care prezintă boli cronice. 
Infecţiile cu retrovirus pot influenţa 
prognosticul pentru fiecare caz în parte pe o 

perioadă lungă de timp. Consecutiv acestui 
lucru, toate pisicile cu otită externă la care 
nu este cunoscut statusul infecţiilor cu 
retrovirus, trebuiesc testate pentru FelLV şi 
FIV. 

Atunci când se examinează debriurile din 
ureche într-un preparat nativ, folosind un ulei 
mineral putem evidenţia acarieni (Otodectes 
cynotis). Prin folosirea metodelor de colorare 
cu albastru de metilen şi Diff-Quik putem 
vedea prezenţa lui M. pachydermatis, a 
celulelor inflamatorii şi bacteriilor.  

Rezultatul negativ pentru acarieni nu 
poate exclude prezenţa bolii. Pisicile alergice 
la saliva acarienilor din ureche pot dezvolta 
un prurit otic marcant în prezenţa unui număr 
redus de paraziţi. În cazurile de otite externe 
cronice sau rezistente, raclatul canalului 
auditiv extern afectat poate dezvălui acarieni 
din genurile: Demodex, Sarcoptes sau 
Notoedres (3). 

La puţini pacienţi, în special la pisicile 
bătrâne sau la cele la care se poate 
evidenţia o boală de piele sau o boală 
sistemică asociată, pot fi de ajutor  testele 
alergice, dieta alimentară din alergiile 
alimentare, testele hematologice şi 
biochimice de rutină, incluzând analiza 
tiroidei, deoarece bolile metabolice pot 
afecta microclimatul din ureche, precum şi 
sistemul imunitar. Pacienţii cu boli 
intercurente ale pielii de asemenea pot 
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beneficia de examen micologic, biopsie 
cutanată şi respectiv de raclat cutanat.  

Pisicile infestate cu N. cati, uneori 
manifestă escoriaţii şi cruste la nivelul 
pavilionului auricular respectiv la nivel podal. 
Pacienţii infestaţi cu Demodex spp. pot 
prezenta comedoane în zonele afectate fără 
a fi prezentă inflamaţia pielii. 

Deoarece pisicile care manifestă prurit 
adesea se scarpină prin muşcătură şi astfel 
pot înghiţii acarieni, fiind astfel posibil să 
evidenţiem la o analiză de rutină a fecalelor 
de la aceste pisici, a acarienilor sau a ouălor 
acestora.  

De la pisicile cu păr lung sau cele 
născute în libertate se pot recolta probe de 
păr cu ajutorul unei periuţe de dinţi, pentru 
examenul micologic, deoarece dermatofiţii 
pot cauza inflamaţia canalului auditiv, 
manifestată prin semne clinice uşoare sau 
inaparente, în diferite zone corporale. 

În rare cazuri, pisicile tinere infectate cu 
papilomavirusul felin pot prezenta cruste 
friabile, debriuri care obstrucţionează canalul 
auditiv şi lezează pereţii conductului auditiv. 
Aceste leziuni pot fi similare histopatologic 
cu leziunile din eritemul multifocal şi pot fi 
foarte pruriginoase. 

Atunci când etiologia otitei externe nu 
poate fi determinată, încercarea terapeutică 
folosind insecticide cum ar fi selamectinul 
sau ivermectina poate fi o alternativă în 
aceste cazuri. Tomografia computerizată 
(TC) poate fi utilă atunci când se 
suspicionează procese neoplazice în 
cavitatea urechii medii (5). 

 

2.Tratamentul otitelor externe la pisică 
 

Un diagnostic definitiv al cauzelor otitei 
externe este urmat de un tratament specific. 
În 50% din cazuri unde acarienii (O. cynotis) 
sunt cauza primară a otitelor, tratamentul cu 
selamectină, ivermectină sau milbemicină 
este caracteristic, sigur, eficace şi economic 
iar cei mai mulţi clienţi pot administra acest 
tratament acasă.  

În aceste cazuri este posibil ca 
tratamentul să fie repetat peste 2-4 
săptămâni, pentru eradicarea completă a 
acarienilor, în special dacă debriurile se 

regăsesc timp îndelungat; pacienţii sunt în 
libertate şi scutură puţin din cap eliminând 
din ureche soluţia otică sau în caz de 
reinfestaţii de la alte animale sau când 
acarienii sunt localizaţi temporar pe coada 
animalului.  

Dacă pisicile cu otodecşi dezvoltă 
inflamaţii secundare sau infecţii oportuniste, 
sunt necesare folosirea preparatelor topice 
cu corticosteroizi şi cu antibiotice. Infestaţiile 
cu Notoedres şi Sarcoptes sunt tratate cu 
eficacitate folosind selamectină şi 
ivermectină. O alternativă pentru tratamentul  
otitei externe indusă de Demodex spp. este 
ivermectina administrată topic, oral sau 
injectabil. Dacă este prezentă o infestaţie 
generalizată, de ajutor pot fi îmbăierile 
săptămânale cu apă de var sulfuroasă. 
Tratarea tuturor bolilor sistemice, cum ar fi 
diabetul, este imperativ necesară pentru a 
putea controla infestaţiile cu Demodex spp., 
respectiv infestaţiile cu dermatofiţi. Otita 
externă cauzată de alergia la purici la pisică 
necesită un tratament cu selamectină, 
imidacloprid sau cu fipronil (4,6). 

Restabilirea microclimatului din canalul 
auditiv extern poate reduce numărul 
microorganismelor oportuniste cum ar fi M. 
pachydermatis şi unele bacterii. În aceste 
cazuri, folosirea preparatelor comerciale de 
spălare care acidifică uşor mediul din ureche 
sau a soluţiei compuse din părţi egale apă şi 
acid acetic, poate fi eficace.  

Dacă debriurile sunt prezente o perioadă 
mai lungă de timp, se recomandă toaletarea 
urechii zilnic, apoi se reduce frecvenţa o 
dată la două, trei zile, îmbunătăţind starea 
urechii.  

Produsele antifungice cum ar fi 
miconazolul topic 1% poate fi foarte eficient 
în cazurile de infecţie cu M. pachydermatis. 
Antifungicele sistemice cum ar fi itraconazol 
sunt utile mai mult în cazurile severe şi mai 
puţin în cazurile cu complicaţii cutanate 
generalizate. 

Otita externă indusă de dermatofiţi poate 
fi de asemenea tratată cu miconazol topic 
(numai în cazurile uşoare), itraconazol 
sistemic sau cu lufenuron pe cale orală. În 
cazurile moderate sau severe de otită 
externă  când sunt prezente infecţiile 
bacteriene, sunt necesare antibioticele 
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sistemice, în special când se suspectează o 
otită medie. Utilizarea antibioticelor ar trebui 
bazată pe rezultatele culturale şi  pe 
antibiogramă, cu stabilirea duratei şi 
severităţii infecţiei.  

Antibioticele topice sub formă de soluţii 
sau suspensii, ca alternative de vehiculare a 
substanţelor active, sunt de asemenea 
potrivite pentru urechea inflamată, în special 
atunci când este prezent o stenoză a 
canalului auricular.  

Mulţi agenţi topici sunt inactivaţi de către 
debriurile de cerumen prezente în canalul 
auricular, toaletarea fiind deci o etapă 
terapeutică importantă. 

Produsele topice ar trebui utilizate între 
10-14 zile în cazul infecţiilor uşoare şi peste 
6 săptămâni în cazul formelor cronice. 

Pentru pacienţii care sunt implicaţi în 
reacţii de hipersensibilizare sau sunt afectaţi 
de dermatită atopică sunt indicate 
corticosteroidicele topice sau sistemice. 
Steroizii trebuiesc folosiţi cu prudenţă la 
pisicile cu diabet, chiar şi atunci când sunt 
aplicate topic (1). 

Suplimentele alimentare care conţin acizi 
graşi omega 3 şi respectiv antihistaminicele 
cum ar fi clorfeniraminul sunt folosite ca şi 
adjuvanţi în terapia tuturor cazurilor care 
prezintă prurit.  

Controverse considerabile există în ceea 
ce priveşte doza optimă respectiv raportul 
între acizii graşi omega 3 şi omega 6 în 
suplimentele nuritive. Recomandările 
curente permit utilizarea de două ori doza 
prezentată pe eticheta suplimentelor care 
conţin acizi graşi superiori (2). 

În completarea tratamentului prezentat 
anterior, îndepărtarea obiectelor străine, a 
polipilor inflamatori din ureche şi a tumorilor 
din conductul auditiv va duce la scăderea 
dramatică a reacţiei locale prezentă în 
canalul auditiv. Unele cauze ale otitelor 
externe sunt auto-limitative cum ar fi 
infestaţiile cu purici şi infecţiile cu 
papilomavirusul felin.  

Totuşi, terapia orală cu interferon poate 
grăbi vindecarea otitei pruriginoase indusă 
de papilomavirus. Unele cauze 
predispozante ale otitelor externe pot 
persista în ciuda eforturilor depuse de către 

proprietari sau de clinicieni. Aceste condiţii 
cum ar fi infecţiile cu retrovirus, dermatita 
atopică şi seborea idiopatică primară a 
pisicilor persane necesită un management 
de lungă durată şi susţinut.  

Managementul durerii este foarte 
important, în special la cei cu otită medie 
asociată. Acest tratament adjuvant 
îmbunătăţeşte considerabil calitatea vieţii 
pacienţilor, preferând în acest sens 
buprenorfinul hidroclorid injectabil sau cu 
administrare sublinguală, în doză de 30-40 
µg/kg de două ori pe zi, pe parcursul a mai 
multor zile (5). 
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Rezumat: 

 
Atenţia deosebită care se acordă în ultima perioadă cercetărilor cu privire la imunomodulatori şi la posibilităţile de 
manipulare nespecifică a răspunsului imunitar sunt un răspuns la necesităţile tot mai stringente de găsire a unor 
soluţii complementare şi/sau alternative la metodele terapeutice clasice. Prin prezenta lucrare s-a dorit 
prezentarea sintetică a progreselor înregistrate în ceea ce priveşte mecanismele moleculare care stau la baza 
efectelor diverselor categorii de produse imunomodulatoare. S-au descris mecanismele de imunomodulare 
realizate prin intermediul receptorilor Toll-like, al receptorilor pentru citokine, al receptorilor pentru hormoni şi prin 
intermediul calcineurinei. 

 
Abstract: 

 
The special attention paid, during the last period, to researches on immunomodulators and on the possibilities of 
the immune response unspecific manipulation represent an answer to the more and more stringent needs of 
finding out complementary and/or alternative solutions to the classic therapeutic methods. With this work, we 
intended to present synthetically the progress recorded in the field of molecular mechanisms that represent the 
base for the effects exerted by various categories of immunomodulator products. The imunomodulator 
mechanisms performed through Toll-like receptors, receptors for cytokines, receptors for hormones and through 
calcineurin have been described in this paper work. 

 

Într-un sens larg, imunomodulatoare pot 
fi considerate toate produsele, de origine 
naturală sau sintetică, care au capacitatea 
de a exercita un efect reglator (stimulator 
sau supresor) asupra mecanismelor 
înnăscute şi/sau adaptative ale răspunsului 
imunitar. În mod uzual însă, calificativul de 
imunomodulator se atribuie doar produselor 
care exercită o influenţă nespecifică asupra 
elementelor şi a mecanismelor de apărare a 
organismului, făcându-se astfel diferenţierea 
faţă de antigene, care lasă o amprentă 
precisă, specifică asupra sistemului şi a 
răspunsului imunitar.  

Conceptul de manipulare nespecifică a 
răspunsului imunitar îşi are rădăcinile în 
unele observaţii empirice din medicina 
populară, referitoare la efectul binefăcător pe 
care o serie de compuşi organici sau 
anorganici, de diferite origini, le-ar exercita 
asupra capacităţii de apărare şi de vindecare 
a organismului.  

Pe măsura acumulării datelor privind 
factorii care reglează imunoreactivitatea, s-a 
conturat tot mai mult posibilitatea dirijării 
farmacologice, în scop profilactic sau 
terapeutic, a răspunsului imunitar, fie în 
sensul diminuării activităţii sale 
(imunosupresia), fie al creşterii ei 
(imunostimularea). Spre deosebire de 

metodele terapeutice clasice, care vizează 
îndeosebi combaterea agenţilor etiologici ai 
diferitelor entităţi patologice, neglijând sau 
chiar suprimând capacitatea protectivă a 
sistemului imunitar, imunomodularea vine cu 
o viziune terapeutică cu totul diferită, şi 
anume cu aceea de combatere a stărilor 
patologice prin stimularea forţelor proprii de 
apărare ale organismului (3). Cercetările 
asupra imunomodulatorilor au fost şi sunt în 
continuare susţinute, tocmai datorită soluţiei 
viabile pe care aceştia o aduc pentru 
rezolvarea deficienţelor actuale ale 
metodelor terapeutice clasice. În prezent se 
lucrează atât la elucidarea mecanismelor de 
acţiune, a dozelor şi a protocoalelor optime 
de administrare, în cazul produselor ale 
căror proprietăţi imunomodulatoare au fost 
deja demonstrate, cât şi la identificarea unor 
noi compuşi cu astfel de virtuţi profilactico-
terapeutice. Deşi mecanismele moleculare 
care stau la baza efectelor unor produse 
imunomodulatoare nu sunt încă complet 
elucidate, progresele remarcabile 
înregistrate în acest domeniu reuşesc, din ce 
în ce mai mult, să pună pe baze ştiinţifice 
conceptul de imunomodulare.  

În cele ce urmează, vor fi prezentate pe 
scurt principalele elemente şi mecanisme 
moleculare cunoscute ca fiind implicate în 
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realizarea efectelor imunomodulatoare ale 
diverselor produse cu astfel de proprietăţi.  

 

1. Imunomodularea prin intermediul 
receptorilor Toll-like 

Un moment marcant în desluşirea 
bazelor ştiinţifice ale unor semnalări empirice 
de modulare nespecifică a răspunsului 
imunitar l-a constituit identificarea, în anul 
1980, a receptorului „Toll” de la Drosophyla 
melanogaster, de către biologul german 
Christiane Nusslein Volhard, în cursul 
cercetărilor sale (distinse cu premiul Nobel, 
în anul 1995) asupra controlului genetic al 
dezvoltării embrionare (2). Ulterior, s-au 
identificat şi descris, atât la om, cât şi la 
animale, receptori înrudiţi cu receptorul „Toll” 
de la Drosophyla (aşa- numiţii Toll-like 
receptors - TLRs), demonstrându-se şi rolul 
deosebit pe care receptorii respectivi îl 
îndeplinesc în imunitate, prin capacitatea lor 
de a recunoaşte multiple componente ale 
unor tipare moleculare asociate, de regulă, 
agenţilor patogeni. Din cele de mai sus, iese 
în evidenţă faptul că spre deosebire de 
receptorii pentru antigen ai limfocitelor, care 
au capacitatea de a recunoaşte doar 
determinanţii antigenici specifici, receptorii 
Toll-like recunosc nişte structuri moleculare 
bine conservate, care se regăsesc la un grup 
larg de microorganisme şi care poartă 
denumirea de „pathogen-associated 
molecular patterns” – PAMPs (tipar 
molecular asociat agenţilor patogeni). 
PAMPs sunt molecule foarte diferite din 
punct de vedere chimic, dar care au unele 
trăsături comune, şi anume: sunt produse 
doar de către agenţii patogeni, nu şi de către 
organismul gazdă; nu prezintă variabilitate 
antigenică; au rol esenţial în supravieţuirea 
şi/sau patogenitatea agenţilor microbieni; 
sunt prezente la un grup larg de 
microorganisme (11, 13). Receptorii Toll-like 
recunosc aproximativ 103 asemenea 
molecule, dintre care amintim: 
lipopolizaharidele din structura peretelui 
celular al bacteriilor Gram negative, 
peptidoglicanii şi acizii lipoteichoici din 
structura peretelui celular al bacteriilor Gram 
pozitive, mananii, glucanii şi zimozanul din 
compoziţia peretelui celular al drojdiilor, 
manoza din compoziţia glicolipidelor şi 
glicoproteinelor microbiene, ADN-ul 
bacterian nemetilat, ARN-ul bicatenar viral, 

flagelina din structura flagelilor bacterieni şi 
pilina din structura pililor bacterieni (9, 11). 

TLRs sunt în general glicoproteine 
integrale ale membranei, ce prezintă câte un 
segment extracelular bogat în leucină, un 
segment transmembranar şi un segment 
citoplasmatic omolog cu porţiunea 
citoplasmatică a receptorului pentru 
interleukina 1 (IL-1). Până în prezent, au fost 
identificaţi 13 TLRs distincţi, majoritatea 
având localizare transmembranară, cu 
excepţia: TLR3, TLR7, TLR8 şi TLR9, care 
sunt localizaţi la nivelul endozomului (1, 4). 

O trăsătură importantă a TLRs este 
faptul că ei nu recunosc structurile 
moleculare self, ci doar anumite tipare 
moleculare non self, care, în funcţie de 
originea şi structura lor, se pot clasifica în: 
liganzi de natură microbiană, liganzi sintetici 
cu structură similară celor de natură 
microbiană, liganzi sintetici ce diferă 
structural de liganzii microbieni şi liganzi 
endogeni, rezultaţi din transformarea unor 
molecule self (7).  

Cuplarea liganzilor la TLRs facilitează 
dimerizarea receptorilor respectivi sub formă 
de homo- sau heterodimeri. Prin dimerizarea 
TLRs se activează diverse căi de transmitere 
intracelulară a semnalelor (16). Orientarea 
semnalelor spre o anumită cale de 
transmitere se face prin intermediul unor 
molecule cu rol adaptor, precum: MyD88 
(engl. myeloid differentiation primary 
response protein 88 = proteina 88 a 
răspunsului primar de diferenţiere mieloidă), 
TIRAP (engl.TIR-domain-containing adaptor 
protein = proteină adaptor ce conţine un 
domeniu similar cu domeniul citoplasmatic al 
Toll-like receptorilor şi al receptorilor pentru 
interleukina 1), TRIF (engl. TIR-domain-
containing adaptor protein inducing IFN = 
proteină adaptor inductoare de interferon, 
care conţine un domeniu similar cu domeniul 
citoplasmatic al Toll-like receptorilor şi al 
receptorilor pentru interleukina 1), TRAM 
(engl. TRIF related adaptor molecule = 
moleculă adaptor înrudită cu proteina TRIF). 
Utilizarea diferenţiată a acestor molecule 
adaptor conferă o oarecare specificitate 
semnalelor transmise de la nivelul TLRs. 

Distribuţia diferiţilor TLRs precum şi 
principalii liganzi ai acestora sunt prezentate 
în tabelul 1. 
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Tabelul 1. 
Locaţia şi principalii liganzi ai receptorilor Toll-like 

Location and the main ligands of Toll-like receptors  (1,2,4,16) 
 

Receptor Locaţie Ligand Originea 
ligandului 

TLR1 ubicvitar triacil lipopeptide, factori bacterieni solubili bacteriană 

TLR2 celule mieloide, mastocite, 
celule NK, celule dendritice, LT 

lipoproteine, peptidoglicani, zimozan, glicolipide, 
fosfolipide, lipopolizaharide, proteine de şoc termic, 
defensine 

bacteriană, virală, 
parazitară, 
fungică, endogenă 

TLR3 celule dendritice, celule NK ARN dublu catenar, acid poliinozinic-policitidilic virală, parazitară, 
sintetică 

TLR4 
monocite, mastocite, neutrofile, 
celule endoteliale şi epiteliale, 
LT reglatoare 

lipopolizaharide, proteine virale, proteine de şoc 
termic, oligozaharide rezultate din descompunerea 
unor componete ale matricei extracelulare (acidul 
hialuronic,  heparan sulfatul, fibrinogenul, fibronectina), 
β defensine 

bacteriană, virală, 
parazitară,endoge
nă, sintetică 

TLR5 celule epiteliale, celule NK, 
celule dendritice, monocite flagelina bacteriană 

TLR6 celule mieloide, mastocite, LB diacil lipopeptide, acizi lipoteichoici, zimozan bacteriană, 
fungică 

TLR7 celule dendritice, LB, eozinofile ARN monocatenar, imidazolquinoline, loxoribin virală, sintetică 
TLR8 celule NK, celule mieloide, LT ARN monocatenar, imidazolquinoline virală, sintetică 
TLR9 celule dendritice, LB, celule NK ADN care conţine citidin-fosfat-guanozină (CpG) bacteriană, virală 
TLR10 LB, celule dendritice necunoscut necunoscută 

TLR11 celulele epiteliale ale tractului 
urinar necunoscut bacterii 

uropatogene 
TLR12 necunoscută necunoscut necunoscută 
TLR13 necunoscută necunoscut necunoscută 

 

Este posibil astfel ca liganzi de acelaşi 
tip, dar proveniţi de la specii microbiene 
diferite, să inducă răspunsuri diferite în urma 
cuplării la acelaşi tip de TLRs. De exemplu, 
lipopolizaharidele (LPS) de la Escherichia 
coli induc sinteza IL-12 şi a IL-16 prin 
cuplarea la TLR4, spre deosebire de LPS 
provenite de la Porphyromonas gingivalis, 
care nu induc sinteza acestor interleukine 
prin cuplarea la TLR4. De asemenea, diferite 
tipuri celulare, care exprimă însă aceiaşi 
TLRs, pot răspunde diferit la acelaşi tip de 
ligand (1, 4).   

Toţi TLRs utilizează proteina adaptor 
MyD88 pentru transmiterea semnalelor, însă 
doar o parte dintre aceşti receptori, ca de 
exemplu: TLR4 sau TLR3, pot utiliza, în mod 
alternativ, alte molecule adaptor, precum 
TRIF, motiv pentru care căile de transmitere 
a informaţiei de la TLRs se împart în căi 
dependente şi căi independente de MyD88 
(fig.1). 

Căile de transmitere dependente de 
MyD88 presupun nişte interacţiuni 
moleculare în lanţ, soldate cu activarea 
factorului nuclear kB (engl. nuclear factor kB 
- NF-kB) care, la rândul lui, va iniţia 
transcripţia genelor ce codifică citokine cu rol 
proinflamator, precum: TNF-α, IL-1, IL-6 şi 
IL-12. Cu alte cuvinte, pe căile de 
transmitere dependente de MyD88 se 
iniţiază sinteza citokinelor cu rol 

proinflamator. ROMANI şi col. (14) au 
demonstrat că şi timozina α1, o peptidă de 
origine timică cu proprietăţi 
imunomodulatoare cunoscute (stimularea 
sintezei de IL-12, stimularea activării LTh, 
stimularea maturării celulelor dendritice şi 
stimularea capacităţii funcţionale a 
fagocitelor mono şi polimorfonucleare) îşi 
exercită activitatea tot prin intermediul 
receptorilor Toll-like (îndeosebi TLR 9), pe 
căi dependente de MyD88.  

 

 
 

Fig. 1. Reprezentarea schematică a căilor de 
transmitere a semnalelor de la TLRs. 

 Schematic representation of signal transduction 
paths  from TLRs (Akira et al., 2003). 

 
Căile de transmitere independente de 

MyD88 sunt utilizate îndeosebi de către 
TLR3 şi TLR4, şi au ca proteină adaptor 
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TRIF. Semnalele transmise pe aceste căi 
determină activarea IRF3 (engl. interferon 
regulatory factor 3 = factorul 3 reglator al 
interferonului), care va iniţia transcripţia 
genelor ce codifică interferonii de tip I şi 
unele molecule cu rol costimulator pentru 
sistemul imunitar adaptativ, precum: CD80, 
CD86 şi CD40. Prescurtând, se poate spune 
că pe căile de transmitere independente de 
MyD88 se iniţiază sinteza interferonilor - 
IFNs de tip I şi a unor molecule cu rol 
costimulator pentru sistemul imunitar 
adaptativ (1,2,4,16). 

Din succesiunea evenimentelor 
moleculare declanşate în urma activării 
TLRs se observă că aceşti receptori, pe 
lângă rolul fundamental pe care îl 
îndeplinesc în inducţia răspunsului imunitar 
înnăscut, au şi o contribuţie semnificativă la 
dezvoltarea răspunsului imunitar adaptativ. 

În acest sens, este cunoscut faptul că 
activarea limfocitelor T necesită, pe lângă 
prezentarea antigenului de către celulele 
prezentatoare de antigen (APC), şi acţiunea 
unor molecule cu rol costimulator, precum: 
IL-1, IL-6, IL-12, CD80, CD86 sau CD40. 
Celulele prezentatoare de antigen exprimă 
aceste molecule costimulatoare sub influenţa 
semnalelor transmise de la TLRs, pe căi 
dependente sau independente de MyD88 (1, 
2, 7, 17). 

Prezentarea antigenului în absenţa 
moleculelor costimulatoare nu determină 
activarea LT, ci inducerea unei stări de 
anergie (1, 17, 18).  

Toll-like receptorii pot sta şi la originea 
unor stări patologice, în cazul stimulării lor 
excesive. Astfel, citokinele cu rol 
proinflamator eliberate în exces, ca răspuns 
la stimulii proveniţi de la TLRs, induc 
serioase disfuncţii sistemice, precum şocul 
endotoxic sau bolile autoimune. Nu este de 
mirare deci, că organismul şi-a perfecţionat 
unele mecanisme de reglare a răspunsului 
imunitar mediat prin TLRs (4, 16). A fost 
descris în acest sens fenomenul de toleranţă 
la lipopolizaharide, care constă în reducerea 
drastică a răspunsului imunitar în cazul 
contactului secundar cu aceste componente 
microbiene. Mecanismele ce stau la baza 
toleranţei la LPS sunt incerte, dar se 
consideră că aceste molecule determină 
reducerea expresiei membranare a TLR4, 
principalul receptor pentru LPS (16). S-au 

identificat, de asemenea, unele molecule, 
precum IRAK-M (engl. interleukin-1-receptor-
associated kinase M = kinaza M asociată 
receptorului pentru interleukina 1), implicate 
în reglarea negativă a semnalelor transmise 
de la TLRs (6, 16). 

Există şi posiblităţi de colaborare între 
TLRs şi alţi receptori celulari. Câteva 
exemple în acest sens ar fi: 
− Activarea receptorilor pentru regiunea Fc 
a imunoglobulinelor are un efect limitativ 
asupra semnalelor proinflamatorii transmise 
de la TLRs; 
− Semnalele transmise de la TLR3, TLR4 
şi TLR9 au un efect stimulativ asupra 
expresiei receptorilor „scavenger" (receptori 
cu rol în fagocitoză) la suprafaţa membranei 
macrofagelor (13). 
Având în vedere aspectele moleculare prin 
care TLRs pot influenţa diversele 
mecanisme imunitare, se încearcă 
modularea răspunsului imunitar prin:  
− Activarea diverşilor TLRs cu ajutorul unor 
agonişti ai acestora, în scopul îmbunătăţirii 
capacităţii de apărare o organismului. Un 
exemplu în acest sens ar fi utilizarea 
imidazol-quinolinelor (Imiquimod, 
Resimiquimod) ca şi agonişti ai TLR7, pentru 
tratarea unor boli precum papilomatozele 
cutanate şi genitale, prin stimularea sintezei 
de IFN-α şi IL-12 (19). 
− Blocarea căilor de transmitere a 
informaţiei de la TLRs, pentru terapia unor 
stări inflamatorii, alergice sau autoimune. Un 
exemplu ar fi utilizarea cu scop 
imunosupresor a glucocorticoizilor, pe baza 
capacităţii acestora de a induce expresia 
moleculelor IkB-α (engl. inhibitor of NFkB = 
molecule cu proprietăţi inhibitoare asupra 
factorului nuclear kB), blocând astfel 
activarea NFkB (12). 
− Stimularea expresiei celulare a TLRs, cu 
ajutorul unor componente bacteriene sau a 
unor citokine precum IL-2, IL-15, IL-1β, IFN-
γ şi TNF-α (4). 

 
2. Imunomodularea prin intermediul 

receptorilor pentru citokine 
 

Receptorii pentru citokine sunt, în 
general, proteine integrale ale membranei, 
care prezintă câte un domeniu extracelular, 
cu rol în fixarea ligandului, şi un domeniu 
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citoplasmatic, cu rol în transmiterea 
intracelulară a semnalelor.  

Există şi forme solubile ale receptorilor 
pentru citokine, însă rolul acestora nu este 
pe deplin elucidat (338). 

În funcţie de rolul pe care îl îndeplinesc, 
receptorii pentru citokine se împart în patru 
clase, şi anume: 

− receptori pentru hematopoietine; 
− receptori pentru interferoni; 
− receptori pentru factorii de necroză 

tumorală; 
− receptori pentru chemokine (5). 

În urma fixării citokinelor, receptorii 
pentru citokine suferă procese de dimerizare 
sau oligomerizare.  

Majoritatea receptorilor respectivi 
funcţionează sub formă de heterooligomeri, 
fapt ce explică proprietăţile redundante ale 
citokinelor.  

Oligomerizarea receptorilor pentru 
citokine induce fosforilarea unor protein 
kinaze din familia Janus - JAK (engl. Janus 
protein tyrosin kinases), enzime ce au un rol 
cheie în transmiterea intracelulară a 
informaţiei.  

Odată activate, aceste enzime induc 
fosforilarea proteinelor STAT (engl. signal 
transducers and activators of transcription). 
Proteinele STAT activate dimerizează în 
citosol şi suferă o translocare la nivel 
nuclear, unde se vor cupla cu promotori 
specifici, activând transcripţia genică. 

Trebuie menţionat faptul că, până în 
prezent, s-au identificat mai multe molecule 
JAK decât STAT şi că, în cazul unor 
receptori, identitatea moleculelor JAK 
activate poate varia cu tipul celular, 
observaţii ce conturează oarecum ipoteza că 
specificitatea semnalelor transmise de la 
receptorii pentru citokine ar fi conferită de 
moleculele STAT (8, 20). 

Unii dintre receptorii pentru chemokine 
sunt cuplaţi cu proteina G (engl. guanine 
nucleotide binding proteins = proteină ce are 
proprietatea de a fosforila guanozin difosfatul 
în guanozin trifosfat) şi pot iniţia, pe căi 
complexe de transmitere intracelulară a 
semnalelor, eliberarea Ca2+ din reticulul 
endoplasmatic, activând astfel, prin 
intermediul unor protein kinaze Ca2+ 

dependente, unele procese de motilitate 
celulară bazate pe interacţiunea actină - 

miozină, ca de exemplu emiterea şi retracţia 
de pseudopode (13, 15). 

Procedeele imunomodulatoare vizează, 
în general, activarea receptorilor pentru 
citokine, imunomodulatorii mai frecvent 
utilizaţi în acest scop fiind IL-2, factorii de 
stimulare a coloniilor celulare şi interferonii 
(10, 17). Se practică însă şi blocarea 
receptorilor pentru citokine, cu ajutorul unor 
antagonişti. 

 

3. Imunomodularea prin intermediul 
receptorilor hormonali 

 

Este bine cunoscut faptul că între 
sistemul imunitar şi cel neuroendocrin există 
strânse interacţiuni moleculare, cele două 
sisteme fiind integrate într-o complexă reţea 
reglatoare prin care sunt controlate toate 
procesele biologice ale organismelor 
superioare. În practica medicală se utilizează 
multiple componente moleculare ale 
sistemului endocrin, fie sub forma lor 
naturală, fie sub formă sintetică, însă 
hormonii cei mai utilizaţi în scop 
imunomodulator sunt glucocorticoizii. 

Hormonii glucocorticoizii sunt necesari, 
în cantităţi fiziologice, pentru buna 
dezvoltare şi funcţionare a sistemului 
imunitar. În concentraţii crescute, 
glucocorticoizii exercită însă un efect 
supresiv asupra răspunsului imunitar 
adaptativ, îndeosebi asupra activităţii LT 
citotoxice. Receptori pentru glucocorticoizi 
există în citoplasma majorităţii celulelor din 
organism, sub forma unor structuri proteice 
cuplate, de obicei, cu proteinele de şoc 
termic (engl. heat shock protein - hsp). În 
urma fixării liganzilor, receptorii pentru 
glucocorticoizi disociază de proteinele de 
şoc termic şi suferă o translocare la nivel 
nuclear, unde se vor fixa, sub formă de 
dimeri, la secvenţe specifice de ADN, 
inducând astfel transcripţia genelor ale căror 
promotori sunt în imediata vecinătate. În 
acest fel, receptorii pentru hormonii 
glucocorticoizi participă, în mod direct, la 
inducţia sintezei unor proteine cu rol 
antiinflamator, precum lipocortina, IL-10 şi 
antagonistul IL-1 (10, 12).  

Receptorii pentru glucocorticoizi 
participă şi în mod indirect la procesele 
antiinflamatorii, prin inducţia IkB-α (engl. 
inhibitor κB-α), un inhibitor al factorului de 
transcripţie nuclear kB (12). 
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4. Imunomodularea prin intermediul 
calcineurinei 

 

Calcineurina este o protein fosfatază 
citoplasmatică, care se găseşte îndeosebi la 
limfocitele T, şi care este responsabilă de 
activarea procesului de transcripţie a genei 
ce codifică IL-2. S-a dovedit, in vitro că o 
serie de produse imunosupresive, precum: 
ciclosporina, tacrolimus sau pimecrolimus 
formează prin cuplarea cu moleculele 
proteice de imunofilină din citosol complexe 
care inhibă activitatea calcineurinei, 
diminuând astfel capacitatea funcţională a 
LT (21). 
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Rezumat 

 
Lucrarea face o scurtă introducere în legislația medicamentului veterinar și prezintă mecanismul de funcționare a 
Agenţiei Europeane a Medicamentului (EMEA European Medicines Agency ) cu sediul la Londra. Sunt prezentate 
structura și responsabilitățile EMEA, definiții și alte aspecte specifice. 

 
Abstract 

 
The paper makes a short intoduction in veterinary drug’s legislation and presents de functioning mechanisms of 
European Medicines Agency (EMEA). There are presented EMEA’s structure, responsabilities, EU topic 
definitions and other specific aspects. 
 

Organismul care este răspunzător de de 
coordonarea evaluării şi supravegherii 
produselor medicamentoase de uz uman şi 
veterinar în Uniunea Europeană Agenţia 
Europeană a Medicamentului (European 
Medicines Agency - EMEA) cu sediul la 
Londra. Pentru înțelegerea mecanismului de 
funcționare a acestui for se impune 
prezentarea succinta a menirii și 
organismelor sale, care au menirea de a 
armoniza normele europene cu cele 
naționale din fiecare stat membru. 
Asociația fiinţează din ianuarie 1995 și are 

numeroase contacte apropiate cu Comisia 
Europeană, cu cele 27 de state membre ale 
UE, și cele trei EEA-EFTA (Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia dar şi cu multe alte 
organizaţii din sectorul guvernamental şi din 
cel privat. Statutul EMEA este acela al unui 
organism descentralizat al Uniunii Europene, 
principala sa responsabilitate fiind protejarea 
şi promovarea sănătăţii publice şi animale, 
prin activitățile specifice de evaluare şi 
supraveghere centralizată a medicamentelor 
de uz uman şi veterinar. Aceasta 
actualmente funcționează în baza 
Reglementării directivă (CE) nr. 726/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
31 martie 20042. Agenţia se bazează pe 
                                                 
2 Datorită dezvoltării foarte rapide a standardelor legate de 
testarea medicamentelor, directivele UE (Consiliului CEE 
851/81 (21.09.1981) şi 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 28/2004/EC, şi anexele de la I la 
IV, sub denumirea: Community code relating to veterinary 
medicinal products, în ideea armonizării legislaţiei 
medicamentului veterinar.  

capabilitățile ştiinţifice a peste 40 de 
autorităţi naţionale din cele 30 de state 
amintite ajungându-se la o reţea până în 
anul 2007 de peste 4.000 de experţi proprii. 
Aceast corp contribuie la dezvoltarea 
relațiilor internaţionale ale Uniunii Europene 
în domeniu, în asociere și cu alte organisme 
(Farmacopeea Europeană, Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii) Deasemenea prin 
conferinţele trilaterale (UE - Japonia - SUA) 
se urmărește armonizarea dintre organizaţii 
şi diferitele iniţiative internaţionale.  
EMEA are menirea de emite certificate în 

UE pentru produsele medicinale (umane sau 
veterinare) respectând metodologiile trasate 
de către OMS. Aceste certificate garantează 
că medicamentele sunt autorizate pentru 
comercializare precum și că au respectat 
buna practică de fabricație (Good 
Manufacturing Practice = GMP) pentru 
produs și sunt (în baza acesteia) posibil de a 
fi exportate către parteneri non-UE. 

 

Structura și responsabilitățile EMEA 
 

Agenția Europeană a Medicamentelor 
este condusă de un director executiv și un 
consiliu de administrație şi un corp propriu 
de specialiști alcătuit, în 2007, din circa 450 
de membri ai personalului. Consiliul de 
administraţie este un organism de 
supraveghere al EMEA, responsabil, în 
special, de probleme bugetare. Staff-ul 
permanent al EMEA este împarțit în 
colective care repezintă sectoare și grupe de 
activități după schema tehnică: 
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DIRECTOR EXECUTIV

Comitet executiv

Sector juridic Responsabil medical

Sector calitate si audit

SECTOR PREAUTORIZARE
 EVALUARE MEDICAMENTE 
         DE UZ UMAN

SECTOR POSTAUTORIZARE
 EVALUARE MEDICAMENTE
            DE UZ UMAN

SECTOR MEDICAMENTE DE
UZ VETERINAR SI INSPECTII SECTOR COMUNICARE SI I.T.

   SECTOR
ADMINISTRATIV

    

Grup consultativ
medicamente orfane

Grup calitatea
medicamentelor 
Grup siguranta si
eficacitatea medicamentelor

Grup reglementare si
suport organizational
Farmacovigilenta,  siguranta
si eficacitate postautorizare 

Informare medicala

Marketing veterinar si
proceduri de autorizare
Siguranta produselor 
de uz veterinar

Inspectii veterinare

Sector documente
si publicare

Sector conferinte

Sector managementul
proiectelor
Sector 
informatia tehnologiei

Personal si buget

Serviciu infrastructura

Serviciu contabilitate

 
 

Schema 1. Schema organigramei EMEA  
(Sursa: http://www.emea.europa.eu) 

 
Responsabilitățile EMEA 

 

Principalele responsabilități ale Agenției 
sunt: 

- evaluarea ştiinţifică a cererilor de 
emitere a autorizaţiei europene de 
introducere pe piaţă a produselor 
medicamentoase (prin procedurile 
centralizate)3.  

- aprobarea (prin intermediul 
procedurilor centralizate) a produselor 
medicamentoase de uz uman şi veterinar, 
obţinute cu ajutorul biotehnologiei şi/sau al 
altor procese de înaltă tehnologie4. 

- monitorizarea constantă a siguranţei 
medicamentelor printr-o reţea de 
farmacovigilenţă și adoptarea măsurilor 
corespunzătoare în cazul în care rapoartele 
privind reacţiile adverse la medicamente 
necesită modificări în raportul beneficiu-risc 
al unui produs medicamentos.  

                                                 
3 În cadrul procedurii centralizate, companiile depun la EMEA 
o singură cerere de eliberare a autorizaţiei de introducere pe 
piaţa UE. 
4 Aceeaşi regulă se aplică în cazul tuturor medicamentelor de 
uz uman destinate tratării HIV/SIDA, 
cancerului, diabetului sau maladiilor neuro-degenerative, 
precum şi în cazul tuturor medicamentelor orfane, destinate 
tratării bolilor rare.  
În mod similar, toate medicamentele de uz veterinar destinate 
utilizării ca amelioratori de performanţă pentru a promova 
creşterea animalelor tratate sau pentru a spori producţia 
obţinută de la animalele tratate, trebuie să treacă prin 
procedura centralizată. pentru produsele medicamentoase 
care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile menţionate 
mai sus, companiile pot depune o cerere la EMEA pentru 
obţinerea unei autorizaţii centralizate de introducere pe piaţă 
prin procedura centralizată, cu condiţia ca produsul 
medicamentos să constituie o inovaţie terapeutică, ştiinţifică 
sau tehnică importantă sau ca produsul să fie, din orice alt 
punct de vedere, în interesul sănătăţii pacienţilor sau a 
animalelor. 

- stabilirea unor limite sigure pentru 
reziduurile de medicamente din alimentele 
de origine animală, în cazul produselor 
medicamentoase a.u.v., 

- stimularea inovaţiei şi cercetării în 
sectorul farmaceutic, consilierea ştiinţifică şi 
asistenţa la elaborarea protocolului pentru 
dezvoltarea de noi produse 
medicamentoase5, 

- proceduri de sesizare legate de 
produsele medicamentoase care sunt 
aprobate sau în curs de evaluare de către 
statele membre. 
 

Comitetele profesionale EMEA 
 

Fiind un organism viu, în plină evoluție și 
adaptare la cerințele moderne EMEA este 
divizată in comitete profesionale. 
Actualmente in cadrul EMEA funcționează 
cinci comitete după cum urmează: 

 

1. Comitetul pentru produse medicinale 
de uz uman 

(Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP). 
 

Este cel care răspunde de analiza și 
răspunsurile care trebuiesc date de către 
Agenție în legătură cu produsele medicale 
umane, în acord cu Reglementarea UE 
726/2004. CHMP joacă un rol vital în 
stabilirea procedurilor de autorizare a 
medicamentelor în Uniunea Europeană, fiind 
organismul responsabil în conducerea 
modelelor experimentale inițiale de 
introducere a acestora pe piața UE, dar și de 

                                                 
5 Aceasta publică orientări privind cerinţele de testare a 
calităţii, siguranţei şi eficacităţii. Un birou dedicat acestei 
activități a fost înfiinţat în anul 2005 și are menirea de a oferi 
asistenţă specială întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din 
spatiul european. 
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activitățile post-autorizare legate de 
medicamentele comercializate. De 
asemenea Comitetul poate avea rol de 
arbitru (‘arbitration procedure’) în 
procedurile descentralizate de recunoaștere 
mutuală între statele membre în situații de 
dezacord. 

CHMP publică Raportul Public de 
Evaluare Europeană (European Public 
Assessment Report - EPAR) in toate 
limbile oficiale ale UE pentru fiecare produs 
autorizat la comercializare. 

 

2. Comitetul pentru produse medicinale 
orfane 

(Committee for Orphan Medicinal Products - COMP). 
 

Este un comitet înființat în anul 2001 
responsabil cu evaluare și implementarea 
unor produse noi pentru diagnosticul, 
prevenția sau tratamentul unor boli rare (dar 
care afectează un număr mare de oameni 
din Europa). 

 

3. Comitetul pentru produsele 
medicamentoase obținute din plante 

(Committee on Herbal Medicinal Products - HMPC) 
 

Acesta a fost înfiinţat în 2004 și are în 
sarcină avizarea ştiinţifică cu referire la 
medicamentele tradiţionale obținute din 
plante medicinale și asistă la armonizarea 
procedurilor și prevederilor comunitare 
referitoare la acestea.  

 

4. Comitetul pediatric 
(Paediatric Committee - PDCO) 

 

A fost ultimul înfiinţat, în iulie 2007. 
Comitetul are în sarcina sa avizarea 
ştiinţifică cu privire la medicamentele 
pediatrice și adoptă opinii în respectul 
Reglementării (UE) 1901/2006.  

 

5. Comitetul pentru produse medicinale 
de uz veterinar 

(Committee for Medicinal Products for Veterinary Use - CVMP). 
 

Acesta este responsabil de pregătirea 
opiniilor Agenției în legătură cu produsele 
veterinare în concordanță cu Reglementările 
(UE) No 726/2004. CVMP joacă un rol 
esențial în marketingul medicamentelor 
a.u.v. în Uniune și inițierea prin proceduri 
centralizate a evaluării inițiale și post-
autorizare pentru acestea. De asemenea 
Comitetul poate avea rol de arbitru 
("arbitration procedure") în procedurile 
descentralizate de recunoaștere mutuală 
între statele membre în situații de dezacord. 

Evaluările inițiate de către CVMP sunt 
bazate pe criterii științifice și respectă 
legislația UE și în mod particular Directiva 
82/2001.  

Aceste proceduri asigură faptul că 
produsele medicinale a.u.v. odată ajunse pe 
piață vor avea o balanță risc - beneficiu 
favorabilă populației de animale la care a 
fost destinată. De asemenea, consecutiv 
monitorizării siguranței produselor autorizate 
alături de experții veterinari și reprezentanții  

Comisia furnizează informații către 
agențiile naționale ale medicamentului. In 
acest context CVMP joacă un rol major în 
dezvoltarea rețelei de farmacovigilență și 
buna desfășurare a acestei activități, la 
nevoie având posibilitatea de a face 
recomandări tehnice către Comisia 
Europeană în legătură autorizarea de 
comercializare a medicamentelor sau cu 
suspendarea ori amânarea punerii pe piață a 
unor medicamente a.u.v. 

 

Definițiile UE 
 

Primul pas pentru a putea uniformiza 
metologia specifică a domeniului 
medicametului veterinar este de a uniformiza 
terminologia domeniului. În consecință, în 
acceptiunea Regulamentului Consiliului CEE 
2377/90, în conformitate cu Directiva 
Parlamentului European 83/2001 și în baza 
Regulamentului Parlamentului European şi 
al Consiliului CEE 726/2004, au fost propuse 
spre adoptare următoarele definiții: 

Produs medicinal veterinar (ad usum 
veterinarum, a.u.v.): 

a) substanţă sau combinaţie de 
substanţe destinate tratării sau prevenirii 
bolilor la animale; 

b) orice substanţă sau combinaţie de 
substanţe care poate fi utilizată sau 
administrată la animale pentru restabilirea, 
corectarea sau modificarea funcţiilor 
fiziologice, prin exercitarea unei acţiuni 
farmacologice, imunologice sau metabolice 
sau pentru a stabili un diagnostic medical. 

Produs medicamentos veterinar gata 
preparat: orice produs medicamentos mai 
înainte, dar care nu satisface definiţia 
produsului patentat şi care este 
comercializat într-o formă farmaceutică care 
poate fi folosit fără o procesare ulterioară. 

Substanţă: orice materie, indiferent de 
origine, care poate fi:  
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a) de origine umană, de exemplu: sânge 
uman sau produse derivate din sânge uman;  

b) de origine animală, de exemplu: 
microorganisme, animale întregi, părţi de 
organe, secreţii animale, toxine, extracte, 
produse derivate din sânge;  

c) de origine vegetală, de exemplu: 
microorganisme, plante, părţi din plante, 
secreţii sau extracte vegetale; 

d) de origine chimică, de exemplu: 
elemente sau substanţe chimice naturale şi 
combinaţiile acestora obţinute prin 
transformare chimică sau prin sinteză.  

Premix pentru furaje medicamentate: 
orice produs medicinal veterinar preparat în 
prealabil pentru fabricarea ulterioară a 
furajelor medicamentate; 

Furaj medicamentat: orice amestec 
rezultat din combinarea unui produs sau mai 
multor produse medicinale veterinare cu unul 
sau mai multe furaje destinat administrării la 
animale pentru tratarea unor afecţiuni, fără o 
prelucrare ulterioară; 

Produs medicinal veterinar 
imunologic: preparatul medicinal veterinar 
administrat animalelor, pentru a induce o 
imunitate activă sau pasivă sau pentru a 
testa statusul imunologic al unui animal sau 
al unui efectiv de animale; 

Produs medicamentos patentat: orice 
produs medicamentos gata preparat pus pe 
piaţă sub un nume şi un ambalaj special. 

Produs medicinal veterinar homeopat: 
orice preparat medicinal veterinar obţinut din 
substanţe denumite stocuri homeopate, în 
conformitate cu o procedură de fabricaţie 
homeopată descrisă de Farmacopeea 
Europeană sau, în absenţa acesteia, de 
farmacopeea actuală utilizată oficial în 
România. Un produs medicinal veterinar 
homeopat poate conţine unul sau mai multe 
principii homeopate;  

Perioada de aşteptare: intervalul de 
timp dintre ultima administrare a produsului 
medicinal veterinar la animale, în condiţii 
normale de utilizare, în conformitate cu 
prevederile prezentei norme sanitare 
veterinare, până în momentul în care se 
obţin alimente provenite de la astfel de 
animale, necesar pentru a proteja sănătatea 
publică şi pentru a garanta că aceste 
alimente nu conţin reziduuri în cantităţi care 
depăşesc limitele maxime de reziduuri 
pentru substanţele active stabilite conform 

prevederilor Regulamentului Consiliului 
2377/90/CEE; 

Reacţie adversă: un răspuns organic 
nedorit, apărut la un animal sau la mai multe 
animale în urma administrării unui produs 
medicinal veterinar în dozele prescrise în 
mod normal la animale pentru profilaxia, 
diagnosticul sau tratamentul unei afecţiuni 
sau pentru a restabili, corecta sau modifica o 
funcţie fiziologică.  

Reacţie adversă umană: stare reactivă 
anormală apărută la o persoană sau la un 
grup de persoane în urma expunerii la un 
produs medicinal veterinar; 

Reacţie adversă gravă: stare reactivă 
de intensitate mare, apărută la animalele 
tratate şi care are ca rezultat alterarea gravă 
a stării de sănătate sau chiar moartea sau 
care poate induce o anomalie sau 
malformaţie congenitală sau care poate 
determina simptome permanente ori 
definitive la animalele tratate; 

Reacţie adversă neaşteptată: stare 
reactivă a cărei natură, severitate sau 
rezultat nu corespunde cu proprietăţile 
farmacodinamice menţionate în rezumatul 
caracteristicilor produsului respectiv; 

Raport periodic de actualizare privind 
siguranţa: documentele informative care 
actualizează ultimele evidenţe referitoare la 
farmacovigilenţa produselor medicinale 
veterinare, evidenţe prevăzute la art. 80; 

Reziduurile produselor medicinale 
veterinare, după definiţia Uniunii Europene 
sunt substanţe famacologic active (fie 
principii activi, fie produşi de degradare) şi 
metaboliţii lor care rămân în produsele 
animaliere obţinute de la animalele la care a 
fost administrat produsul în cauză. 

Studiu de supraveghere după punerea 
pe piaţă: un studiu farmaco-epidemiologic 
sau un studiu clinic realizat conform 
condiţiilor menţionate în autorizaţia de 
comercializare, efectuat în scopul identificării 
şi studierii unor potenţiale riscuri privind 
siguranţa unui produs medicinal veterinar 
autorizat; 

Utilizare în afara indicaţiilor de pe 
etichetă (extra label): utilizare incorectă a 
unui produs medicinal veterinar în 
contradicţie cu prospectul produsului; 

Comerţul "en gros" cu produse 
medicinale veterinare: orice activitate 
comercială care include achiziţionarea, 
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vânzarea, importul, exportul sau orice altă 
operaţiune comercială cu produse 
medicinale veterinare, indiferent dacă scopul 
acesteia este sau nu obţinerea de profit, cu 
excepţia:  

a) furnizării de către un producător a 
produselor medicinale veterinare fabricate 
de el însuşi;  

b) furnizării cu amănuntul a produselor 
medicinale veterinare de către persoane 
împuternicite să efectueze astfel de livrări, în 
conformitate cu prevederile art. 70.  

Reprezentantul deţinătorului 
autorizaţiei de comercializare: persoana 
oficială recunoscută ca reprezentant legal, 
desemnată de deţinătorul autorizaţiei de 
comercializare să-l reprezinte în relaţiile 
comerciale interne şi internaţionale, în limita 
mandatului de reprezentare; 

Agenţie: Agenţia Europeană a 
Medicamentului (EMEA)  

Studii de supraveghere după 
comercializare: studiul farmaco-
epidemiologic sau un experiment clinic 
efectuat în scopul identificării şi investigării 
vreunui risc referitor la siguranţa unui 
medicament veterinar autorizat. 

 

Monitorizarea reziduurilor în UE 
 

Reziduurile produselor medicinale 
veterinare, după definiţia UE sunt substanţe 
famacologic active (fie principii activi, fie 
produşi de degradare) şi metaboliţii lor care 
rămân în produsele animaliere obţinute de la 
animalele la care a fost administrat produsul 
în cauză. În documentele UE mai sunt 
definite: furajul medicamentat, produsul 
veterinar imunologic, produsul veterinar 
homeopatic, perioada de aşteptare, reacţia 
adversă, umană, cea neaşteptată, folosirea 
extra-label, vânzarea en-gros de 
medicamente, etc. In Europa, terapia 
medicamentoasă raţională trebuie să ţină 
cont de:  

• formularea medicamentului,  
• regimul dozelor,  
• limita de siguranţă (IT),  
• contraindicaţiile,  
• reacţiile adverse,  
• interacţiunile medicamentoase şi  
• de asocierile de bună natură care stau 
la îndemâna practicienilor.  

 

Folosirea medicamentelor veterinare 
este strict controlată de către legislaţia UE şi 

solicită în mod expres stabilirea perioadei 
de retragere. 

Aceasta este timpul care trece între 
ultima doză administrată animalului şi timpul 
la care nivelul reziduurilor din ţesuturi 
(mușchi, ficat, rinichi, piele, ţesut adipos) sau 
produse (lapte, ouă, miere) este mai mic sau 
egal cu valoarea MRL. 

Una din activitățile EMEA este stabilirea 
MRL (eng. Maximum Residues Level = 
Nivelul Maxim al Reziduurilor) care este 
limita maxima de reziduuri de medicamente 
în produsele animale destinate consumului 
uman (produse din lapte, carne, miere etc.)  

Aceste limite trebuie să fie stabilite 
pentru toate substanțele farmacologic active 
prezente întrun produs medicinal înainte ca 
acesta să obțină autorizație de 
comercializare. Conținutul maxim de 
reziduuri rezultate in urma utilizarii unui 
medicament de uz veterinar (exprimat in 
mg/kg sau in µg/kg produs proaspat), care 
poate fi permis sau recunoscut legal pe sau 
in produsele de origine animala. Aceasta 
limita se bazeaza pe tipul si pe cantitatea de 
reziduuri, considerandu-se ca nu prezintă 
niciun risc toxicologic pentru sănătatea 
umana. De asemenea, limita maximă ține 
seama de alte riscuri privind sanatatea 
publica. Responsabilitatea de a păstra 
reziduurile sub valorile MRL leagă 
producătorii de medicamente de medicii 
veterinari şi de fermieri, prin promovarea, pe 
de-o parte şi folosirea unor produse care să 
respecte în totalitate regulile GMP pentru 
medicamente. 

Produsele şi subprodusele animaliere nu 
se vor admite în consumul uman până când 
nu va trece această perioadă. Conform 
legislaţiei UE, perioada de retragere trebuie 
inscripţionată obligatoriu pe fişa de 
instrucţiuni a produselor veterinare, fermierii 
şi medicii veterinari fiind obligaţi la 
înregistrarea acestor condiţionări în 
evidenţele lor pentru monitorizarea trecerii 
acestei perioade şi pentru a asigura 
consumatorul uman asupra siguranţei 
alimentelor. 

În octombrie 2001 Comisia Europeană a 
publicat propunerile proprii de amendare a 
legislaţiei care reglementa regimul 
medicamentelor (Reglementarea nr. 
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2309/93/EC6 şi Directivele 2001/82/EC 
respectiv 2001/83/EC) şi a realizat noile 
reglementări ghid privind produsele de uz 
uman şi cele de uz veterinar în respectul 
noilor reglementări legislative ale UE, 
Reglementarea (EC) Nr. 726/2004, Directiva 
2004/27/EC şi Directiva 2004/28/EC, şi 
anexele de la I la IV (cea care amendează 
vechea directivă UE 2001/82/EC: 
Community code relating to veterinary 
medicinal products), în ideea armonizării 
legislaţiei internaţionale şi al progresului 
ştiinţific şi tehnic. Determinările MRL sunt 
cerinţe exprese ale legislaţiei Europene şi 
sunt incluse în Reglementarea Consiliului Nr. 
2377/90.  

Sub această reglementare substanţele 
active trebuie să intre întruna din cele patru 
anexe: 

Anexa I: MRL finale. Datele din dosare 
sunt considerate a fi suficiente şi relevante 
pentru stabilirea valorilor reziduale maxim 
admise definitive, 

Anexa II: calculul MRL nu este necesar. 
Datele din dosare demonstrează ca 
substanţele active nu prezintă risc pentru 
consumatorul uman si stabilirea MRL nu 
este necesară. 

Anexa III: MRL provizorii. Aceasta este 
destinată medicamentelor la care valorile 
MRL pot fi stabilite dar care mai solicită 
unele clarificări care pot fi stabilite prin studii 
ulterioare. 

Anexa IV: Medicamente riscante pentru 
consumatorul uman. Reziduurile de 
medicamente pun consumatorul uman la un 
risc pentru consumator 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 tările UE. Ghidurile de 
procedură au fost formulate de către CE în 
colaborare cu EMEA, reprezentanţii ţărilor 
membre din Uniune şi a experţilor tehnici 
interesaţi Aceştia în final au trasat un ghid 
general al procedurilor, al cerinţelor şi 
activităţilor în domeniu şi au adăugat 
înţelegerile tehnice la care s-a ajuns în 
cadrul International Conference on 
Harmonisation (ICH) care a avut loc în 

                                                 
6 Reglementarea 2309/93 stabilea o procedură de autorizare 
centralizată pentru produsele medicamentoase de uz uman 
sau veterinar şi a stat la baza înfiinţării EMEA (European 
Medicines Agency = Agenţia Europeană a Medicamentelor). 

2001 la Bruxelles. Astfel a apărut ghidul de 
procedură Volume nr. 9 al Rules 
Governing Medicinal Products in the 
European Union. Implementarea noii 
legislaţii EU a fost iniţiată din anul 2005, 
primul stat care a introdus la nivel legislativ 
national Reglementarea 726/2004 a fost 
Marea Britanie în 20 nov. 2005. 

Terminologia specifică, normele de 
raportare şi cerinţele pentru protocoalele 
testelor analitice, preclinice şi clinice pentru 
produsele de uz veterinar sunt publicate în 
Directiva UE 2004/28/EU a Parlamentului 
European.  

Sistemul european de urmărire a 
reacţiilor adverse EudraVigilance, înfiinţat 
de către EMEA încă din anul 2000 în cadrul 
EudraNet, care mai culege informaţii legate 
şi despre regulile de bună practică de 
fabricaţie a medicamentelor GMP prin 
EudraGMP, despre studiile clinice asupra 
medicamentelor, EudraCT, despre studiile 
de farmacie, EudraPharm, dar şi prezintă 
legislaţia din acest domeniu (prin 
EudraLex). In UE fermierii şi veterinarii au 
posibilităţi excelente de a urmări şi a 
înregistra perioadele de aşteptare la 
medicamente. Reglementările şi măsurile 
luate sunt menite să asigure stabilitatea 
lucrurilor. Ca o parte a acestui efort, 
Directoratul pentru Medicamentele 
Veterinare (VMD) operează două programe 
complementare de monitorizare a 
reziduurilor de medicamente veterinare în 
produsele de origine animală, pentru a se 
asigura că reziduurile respectă limitările MRL 
din UE.  

De exemplu, în Anglia se derulează un 
program sub Directiva 96/23 EC. Această 
directivă a extins limitele de reziduuri testând 
programul pe păsările de carne şi 
acvacultură (somon, păstrăv), ouă, animale 
sălbatice şi miere şi care au schimbat 
regimul anterior stabilit pentru carnea roşie 
prin solicitarea unui număr mai mare de 
probe preluate la abatoare. In fiecare an 
probele colectate randomic de la ferme şi 
abatoare au fost analizate în laboratoare 
autorizate de referinţă (în Anglia Laboratory 
of the Government Chemist).  

De exemplu, în 2003 s-au recoltat 30975 
de probe din care s-au efectuat 35399 de 
analize. Rezultatele acestor analize au fost 
publicate trimestrial de către Veterinary 
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Medicines Directorate şi anual de către 
Veterinary Residues Committee (VRC). 
Toate rezultatele sunt prezentate şi de către 
Food Standards Agency. MRL se 
stabileşte de către Comisia Europeană a 
Medicamentului după adoptarea opiniilor 
Committee for Veterinary Medicinal Products 
(CVMP), producătorii de medicamente 
solicitând efectuarea MRL prin depunerea la 
autoritate a două dosare: 

a. Dosarul de siguranţă a produsului 
conţine toate studiile farmacologice şi 
toxicologice care s-au efectuat în medicină 
pe animalele de laborator. Aceste studii 
examinează ce se petrece cu substanţa în 
organism şi stabileşte cât de mult se poate 
administra din aceasta fără a induce nici un 
fel de reacţie adversă. Dosarul de siguranţă 
al medicamentelor mai conţine valorile 
stabilite pentru: 

ADI, (Admitted Daily Intake) rezultate înregistrate 
pe animalele de laborator; 

NOEL (No-Observed-Effect Level) doza cu nici un 
fel de efect observabil la cel mai sensibil test 
utilizat. OMS recomandă ca odată ce s-a 
stabilit NOEL se poate atribui ADI un factor 
de siguranţă între 100 şi 1000, în funcţie de 
tipul efectului determinat.  

b. Dosarul de reziduuri conţine toate 
datele referitoare la formarea, natura, 
comportamentul şi dispariţia reziduurilor 
după ce un medicament a fost administrat la 
un animal de fermă. Împreună, rezultatele 
acumulate despre reziduuri şi 
comportamentul acestora la animalele de 
fermă alături de ADI preluate din dosarul de 
siguranţă sunt utilizate pentru a calcula MRL 
prezumptiv (la un consum stabilit pentru om 
de 500 de grame de carne şi 1,5 litri de 
lapte zilnic). 

Organismele din România au căutat 
ralierea la aceste deziderate prin:  
---- Adaptarea, cel mai adesea din mers, a 

legislaţiei 
---- Preluarea ad literam a pasajelor 

legislative, însă fără dezvoltarea în acelaşi 
pas şi a facilităţilor tehnice de evaluare a 
reziduurilor. Situaţia creată a antrenat, aşa 
cum era previzibil, dificultăţi în rândul 
fabricanţilor de medicamente autohtoni care 
s-au văzut în faţa unor solicitări de ordin 
tehnic, care nu pot fi surmontate în termen 
foarte scurt. Una dintre ele este şi 
obligativitatea de a pune la dispoziţia 

autorităţilor competente perioadele de 
aşteptare la medicamentele a.u.v. Situaţia 
este perfect justificată şi de dorit dar 
implementarea celor solicitate este 
nerealizabilă în următoarea perioadă. 

Comisia Europeană a Medicamentului a 
lansat dealtfel o consultare publică 
europeană la care a fost invitată şi ţara 
noastră, până la data de 17 martie 2006, în 
legătură cu aspecte de interes comun cum 
ar fi: obiectivele şi regulile de procedură, 
măsurile de management al riscului, schimb 
de idei iniţiat de către Pharmacovigilance 
Working Party = Comitetul de lucru 
pentru farmacovigilență (subdivizie 
EMEA). Ca urmare a acestui fapt, 
numeroase informaţii complete despre 
medicamentele a.u.v., provenite din ţările 
membre au fost şi incluse în listele 
actualizate EMEA. Din acest considerent, o 
soluţiile de rezolvare a impedimentelor 
legate de prezentarea reziduurilor 
medicamentoase pentru producătorii indigeni 
de medicamente a.u.v. ar fi: 

utilizarea substanţelor active de 
calitate (care obligatoriu să întrunească 
condiţiile de calitate stricte descrise în 
Farmacopeea Europeană şi GMP) 
medicamentele să aibă în fişa lor tehnică 
prezentate perioadele de aşteptare unanim 
recunoscute preluate din literatura de 
specialitate consacrată şi/sau din tabelele cu 
perioadele de retragere pentru 
medicamentele a.u.v. În tabelele cu 
perioadele de aşteptare, dacă un produs 
este indicat pentru uz la o specie, atunci 
perioada de aşteptare este prezentată în ore 
sau zile.  

In mod tradiţional cuvântul nil este 
utilizat pentru a descrie 0 zile perioadă de 
aşteptare, adică nu este necesară o 
perioadă de aşteptare. Dacă un medic 
veterinar va prescrie utilizarea unui produs la 
o specie pentru care nu este indicată 
perioadă de aşteptare, atunci acesta trebuie 
să stabilească el însuşi această perioadă. 
EMEA indică perioade de retragere 
considerate standard care sunt:  

28 zile pentru carne de pasăre şi 
mamifere, inclusiv tesut adipos şi 
subproduse 

7 zile pentru lapte 
7 zile pentru ouă 
500° (zile grad) pentru carnea de peşte 
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Aceste informaţii din tabele sunt cele mai 
bune informaţii de la companiile consacrate 
despre produsele lor, posesorii autorizaţiilor 
de comercializare având obligaţia de a da 
puncte de referinţă absolute, de încredere 
despre fiecare informaţie legată de 
produsele lor. 

Consideraţii specifice despre lapte 
În general laptele trebuie să fie exclus de 

la vânzare în condițiile UE dacă vacile sunt: 
într-o stare precară, în special dacă acestea 
sunt afectate mamar sau la tractul 
reproductiv şi dacă producţia per mulsoare 
este sub 2 litri. Acolo unde este posibil, se va 
indica perioada de asteptare şi pentru laptele 
de oaie şi capră. Acolo unde produsele 
intramamare sunt utilizate în afara fişei cu 
recomandări, de exemplu: 
---- perioada de tratament este îndelungată 
---- perioada dintre administrări este mai 

scurtă 
---- tratamentul a fost înlocuit cu alt produs 
---- administrarea simultană a altor 

antimicrobiene pe calea intramamară sau pe 
alte rute Atunci medicul veterinar va trebui 
sa stabilească perioada de asteptare la nu 
mai puţin de perioada standard, de 7 zile 
pentru lapte şi 28 zile pentru carne. 

În concluzie, scopul oricărei legi UE 
pentru producerea şi distribuirea produselor 
medicamentoase veterinare trebuie să fie 
garantarea siguranţei sănătăţii populaţiei, 
dar acest obiectiv trebuie realizat prin 
mijloace care să nu împiedice dezvoltarea 
industriei şi comerţului produselor în 
Comunitate. În măsura în care statele 
membre au deja anumite prevederi stabilite 
prin lege, reglementare sau acţiune 
administrativă care guvernează produsele 
medicamentoase veterinare, asemenea 
prevederi pot diferi în părţile esenţiale.  

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

 

Directive şi reglementări Comunitare UE esențiale: 
 

• Directive 90/167/EEC laying down the conditions 
governing the preparation, placing on the market 
and use of medicated feedingstuffs in the 
Community;  

• Directive 96/22/EEC concerning the interdiction of 
the marketing and administration of some 
thyreostatic substances and of beta agonists in farm 

animals, repealing Directives 81/602/EEC, 
88/846/EEC and 88/2999/EEC;  

• Directive 87/18/EEC on the harmonization of the 
laws, regulations and administrative provisions 
relating to the application of the principles of GLP 
and the verification of their application for tests on 
chemical substances; 

• Directive 88/320/EEC on the inspection and 
verification of Good Laboratory Practice (GLP);  

• Directive 78/25/EEC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to the colouring 
matters which can be added to medicinal products, 
as amended by the Directive 81/464/EEC; 

• Council Regulation 1768/92/EC concerning the 
creation of a supplementary protection certificate for 
medicinal products  

• Directive 84/539/EEC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to electro-
medical equipment used in human or veterinary 
medicine  

• Council Regulation 2309/93/EEC laying down 
Community procedures for the authorization and 
supervision of medicinal products for human and 
veterinary use and establishing an European Agency 
for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA);  

• Directive 91/412/EEC laying down the principles 
and guidelines of good manufacturing practice for 
veterinary medicinal products; 

• Council Regulation 1085 /2003/EC concerning the 
examination of variations to the terms of a marketing 
authorization falling within the scope of the Council 
Regulation 2309/93/EC 

• Council Regulation 1084/2003/EC concerning the 
examination of variations to the terms of a marketing 
authorization by the competent authority of a 
Member State; 

• Commission Regulation 540/95/EC laying down 
the arrangements for reporting suspected 
unexpected adverse reactions which are not serious 
whether arising in the Community or in a third 
country, to medicinal products for human and 
veterinary use authorized in accordance with the 
provisions of the Council Regulation 2309/93 

• Directive 2001/82/EC on the Community code 
relating to veterinary medicinal products  

• Directive 2004/28/EC amending Directive 
2001/82/EC on the Community code relating to 
veterinary medicinal products 

• Regulation 2377/90 laying down a Community 
procedure for the establishment of maximum residue 
limits of veterinary medicinal products in foodstuffs 
of animal origin, with the subsequent amendments  

• Directive 1993/41/EEC repealing Directive 
87/22/EEC on the aproximation of national 
measures relating to the placing on the market of 
hight-technology products, particulary those derived 
from biotechnology 

• Regulation 1831/2003/EC on additives for use in 
animal nutrition 
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EUROPA INFO DAY 2008 
 

Dezbatere cu privire la analiza risc - beneficiu pentru produsele medicinale 
veterinare organizate de EMEA şi IFAH-Europa 

 
Dr. C. Duicu 

Consilier ANFPUV 
 
Reprezentanţii autorităţilor de 

reglementare naţionale şi europene împreună 
cu cei ai industriei din domeniul sănătăţii 
animale s-au întâlnit în zilele de 13 şi 14 Martie 
pentru Infoday-2008 (Ziua informării), cu tema 
centrală “Balansand beneficiile şi riscurile 
produselor medicinale veterinare”, subliniind 
astfel importanţa uneia dintre ariile centrale ale 
discuţiilor continue cu privire la “reguli mai  
bune” pentru produsele medicinale veterinare. 
Intâlnirea a fost organizată de Agenţia 
Europeană a Medicamentelor (EMEA) 
împreună cu Federaţia Internaţională pentru 
Sănătatea Animalelor (IFAH), şi s-a desfaşurat 
în sălile sediului EMEA de la Londra.  

Lucrările conferinţei s-au desfăşurat pe 
parcursul a 5 sesiuni care au avut urmatoarea 
agendă: 

 

Sesiunea I: Evaluarea beneficiu - risc 
- Fondul şi situaţia prezentă a proiectului 
CVMP - ghid beneficiu-risc - David Mackay 
(şeful unităţii veterinare şi de inspecţii EMEA)  
- Reacţia industriei cu privire la ghidul 
beneficiu-risc – Neil Craven (Pfizer),  
- Cum să realizezi o evaluare solidă beneficiu-
risc; Răspunsul la comentariile iniţiale ale 
industriei pe marginea ghidului beneficiu-risc - 
Gérard Moulin (Preşedinte CVMP) 

 

Sesiunea II: Rezultatele discuţiilor 
recente cu privire la noul ghid pt. siguranţă 
- Ghid – Siguranţa utilizatorului: concluziile 
întâlnirii grupului de lucru din Decembrie 2007 
- Kevin Woodward (Schering-Plough), Johan 
Schefferlie (CVMP) 
- Evaluarea riscului pentru mediu (ERM) 
1. ERM Document tehnic de ghidare: 
concluziile întâlnirii grupului de lucru din 
Ianuarie pentru formularea unor noţiuni 
comune cu privire la utilizarea şi interpretarea 
documentului. - Joop De Knecht (Presedinte 
ERA WP), Leo van Leemput (Janssen) 
2. Cerinţe pentru ERM conform Directivei 
2001/82/EC versiunea amendată. Elaborarea 
ghidurilor pentru toate aplicaţiile inclusive 
pentru generice, variaţii, reînoiri, extensii. - 
Kornelia Grein (EMEA) 

 

Sesiunea III: Actualităţi referitoare la 
Farmacovigilenţă 

- Perspectivele veterinarilor practicieni. - Jan 
Vaarten (FVE) 
- Progrese în farmacovigilenţă. - Cornelia 
Ibrahim (Conducator, CVMP 
Pharmacovigilance WP) si Fia Westerholm 
(EMEA) 
1. Volumul 9: status şi conţinut (schimbări) 
2. Status – Eudra Vigilenta Veterinara  
3. Detecţia semnalului şi acţiuni de 
reglementare posibile  
4. Feedback de la workshop-ul din 
Decembrie cu privire la descrierea detaliată a 
sistemului de farmacovigilenţă şi inspecţiile de 
farmacovigilenţă 
- Perspectivele industriei cu privire la viitorul 
farmacovigilenţei veterinare, inclusiv urmările 
worhshop-ului din Decembrie. - Bob Cornez 
(Alpharma) 

 

Sesiunea IV: Trimiteri 
- Rezultate iniţiale ale inspecţiei industriei 
(articolul 33 trimiteri). - Sylvie Meillerais (IFAH 
Europe) 
- Experienţa recentţ a trimiterilor la CVMP. - 
Gabriel Beechinor (IMB, and CVMP) 
- Experienţa recentă a trimiterilor la CMD(v). - 
Esther Werner (Conducator CMD-v) 

 

Sesiunea V: EMEA Bulletin board 
- activitatea EMEA/CVMP. - David Mackay 
1. Disponibilitatea medicamentului  
2. Răspunsul CVMP la reperele IFAH-Europe 
- Trimiterea electronică a dosarelor pentru 
medicamentele veterinare – actualităţi. - 
Melanie Leivers  
- EMEA Inţelegerea de cooperare cu FDA. - 
Kornelia Grein  
- Sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru 
managementul superior al Unităţii Veterinare şi 
Preşedintele CVMP urmărind lista punctelor 
cheie prezentate de industrie. - David Mackay, 
Kornelia Grein, Jill Ashley-Smith, Gérard 
Moulin, Melanie Leivers. La acest eveniment, 
la care a fost prezentă pentru prima data 
Asociaţia Naţională a Fabricanţilor de Produse 
de Uz Veterinar din România (prin 
subsemnatul) au participat 130 de delegaţi din 
partea autorităţilor competente naţionale din 
Irlanda, Olanda, Anglia, Danemarca, Franţa, 
Spania, Germania, Austria, Suedia, Belgia, 
precum şi din partea celor mai reprezentative 
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companii producătoare de medicamente de uz 
veterinar din Europa şi SUA din care amintim: 
Pfizer, Elanco, Merial, Alpharma, Bayer, 
Virbac, Noah, Intervet, Boehringer Ingelheim, 
Vetoquinol, Novartis, Schering Plough, 
Janssen, Veterin, Ceva Sante.  

Conferinţa a dezbătut trei elemente ale 
evaluării risc-beneficiu:  
- în primul rând participanţii au dezbătut draftul 
Ghidului evaluării risc-beneficiu, în prezent 
supus dezbaterii publice de către Comitetul 
pentru Produse Medicinale Veterinare (CVMP), 
- în al doilea rând reprezentanţii autorităţilor de 
reglementare şi cei ai industriei au discutat 
doua dintre cele mai recente şi provocatoare 
ghiduri pentru evaluarea siguranţei – siguranţa 
utilizatorului şi siguranţa mediului 
- în al treilea rând Infoday-2008 a oferit 
ultimele noutăti cu privire la implementarea 
noilor prevederi legale avute în vedere pentru 
întărirea supravegherii post-autorizare a 
siguranţei medicamentelor, proces cunoscut 
sub denumirea de farmacovigilenţă. Alături de 
evaluarea risc-beneficiu, conferinţa a abordat, 
de asemenea, un subiect important şi anume: 
trimiterile făcute la CVMP în contextul 
procedurii de autorizare descentralizate, 
subliniind experienţa industriei şi a autorităţilor 
naţionale în cadrul grupului de coordonare 
pentru Recunoaşterea Mutuală şi Procedurile 
descentralizate – Veterinar (CMDv), EMEA şi 
CVMP. Dr. David Mackay, şeful Unităţii 
Veterinare şi de Inspecţii din cadrul EMEA a 
deschis conferinţa şi a urat bun venit tuturor 
participanţilor notând că “EMEA consideră că 
Infodays reprezintă un instrument important 
pentru agenţie în menţinerea a doua căi de 
dialog, cu cei implicaţi, pe marginea 
subiectelor zilei, cum ar fi întrebarea cum să 
evaluezi cât mai bine beneficiile şi riscurile 
produselor medicinale veterinare. Feedback-ul 
întâlnirii va fi foarte util pentru CVMP în 
finalizarea ghidului referitor la acest subiect”.  

Importanţa discuţiilor între industrie şi 
autorităţi a fost de asemenea subliniată de 
catre Rick Clayton, Director tehnic la IFAH- 
Europe şi co-organizator. Domnia sa a arătat 
că: “Obţinerea unei balanţe corespunzatoare 
între beneficii şi riscuri este un proces dificil. In 
opinia industriei toate caracteristicile 
produselor medicinale veterinare, care 
contribuie la eficacitatea terapeutică în practică 
vor trebui luate în considerare şi orice potenţial 
risc, generat de utilizarea produsului, trebuie 
identificat, gestionat şi redus. Scopul 
autorităţilor şi industriei este de a se asigura că 
o balanţă corectă este obţinută în interesul 

bunăstării animalelor şi sănătăţii publice”. 
Conferinţa s-a încheiat cu “EMEA Bulletin 
Board” care a oferit oportunitatea industriei de 
a adresa întrebări direct managementului 
superior care se ocupă cu medicamentele 
veterinare.  

Participarea la Info Day 2008 a fost 
întotdeauna bună, însă manifestarea din acest 
an a bătut recordul. Atât EMEA cât şi IFAH-
Europa consideră că evenimentul a fost un 
succes în ceea ce priveşte nivelul dezbaterilor 
şi implicarea participanţilor în subiectele 
discutate. Pentru o informare mai detaliată cu 
privire la subiectele dezbătute în cadrul acestei 
întâlniri va fi organizată, la sfârşitul lunii aprilie, 
o întâlnire a membrilor ANFPV, întâlnire ce va 
avea loc la sediul asociaţiei din Bucureşti. 
Participarea Asociaţiei Naţionale a 
Fabricanţilor de Produse de Uz Veterinar din 
Romania la astfel de evenimente oferă 
posibilitatea membrilor de a beneficia de 
informaţii detaliate cu privire la noutăţile din 
domeniul producţiei medicamentelor de uz 
veterinar şi mai cu seamă şi la tendinţele 
europene referitoare la reglementările din 
domeniu.  

Ca o concluzie, reiese clar necesitatea că 
actualităţile europene, accesibile pentru 
industria românească prin astfel de participări 
să fie utilizate ca un sprijin, atât în 
restructurarea şi dezvoltarea companiilor 
producătoare de medicamente veterinare din 
ţară, cât şi în îmbunătăţirea cunoştinţelor aşa 
încât industria să devină un partener de discuţii 
al autorităţii competente în elaborarea şi 
implementarea reglementărilor naţionale. De 
asemenea participarea reprezentanţilor 
asociaţiei la aceste evenimente creează 
premisa unor legături de cooperare cu 
instituţiile şi asociaţiile din celelalte state 
membre şi deschide drumul spre un obiectiv 
foarte important pe care şi-l poate stabili 
asociaţia, acela de a deveni o prezenţă activă 
pe plan european, alături de marile companii 
producătoare, pentru a putea apară şi promova 
interesele industriei româneşti. 
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TESTAREA ”IN VITRO” A EFICACITATII UNOR ANTIBIOTICE ASUPRA 
TULPINILOR DE E.COLI  IZOLATE DIN FERME AVICOLE 

 
IN VITRO TESTING OF THE SOME ANTIBIOTICS EFFICIENCY ON SOME E. 

COLI  STRAINS ISOLATED FROM AVIAN FARMS 
 

Veturia-Ileana Nueleanu, A.Chiş 
FMV Cluj-Napoca 

 
Cuvinte cheie: antibiotice, Escherichia coli, pui broiler 
Key words: antibiotics, Escherichia coli, broiler chickens 
 

Rezumat 
 

La puii de carne o cauză majoră a mortalităţii ridicate o reprezintă infecţiile colibacilare pe toată perioada de 

exploatare, ceea ce face necesară instituirea unui tratament corect şi eficient. S-a studiat mortalitatea la 94 

pui de carne cu vârste cuprinse între 3 şi 30 zile, din patru ferme avicole din judeţul Satu-Mare, izolându-se şi 

identificându-se 32 tulpini de E.coli în cultură pură. Testarea sensibilităţii germenilor izolaţi la antibiotice s-a 

făcut prin metoda difuzimetrică, constatându-se o eficienţă scăzută la oxitetraciclină, amoxicilină şi 

eritromicină în timp ce la amoxiclav, florfenicol şi gentamicin s-a observat o sensibilitate bună. 

 
Abstract 

 
For broiler chickens, a major mortality cause on the entire exploitation period is represented by the collibacilar 
infections, which need a correct and efficient treatment. The mortality in 94 broiler chickens was studied, between 
three and thirty days of age, from four avian farms from Satu-Mare county, isolating and identifying 32 Escherichia 
coli strains in pure culture. The testing of sensitivity to antibiotics of the isolated germs was made through the 
difusimethric method, revealing a decreased efficiency to Oxitetracyclin, Amoxicyllin and Erithromycin, while in the 
case of Amoxicyllin + Clavulanic acid, Florfenicol and Gentamycin a good sensitivity was observed. 

Tulpinile de Escherichia coli se găsesc în 
principal în tubul digestiv, mai ales în 
intestinul gros la mamifere, păsări şi insecte. 
Apelativul de “coli” desemnează segmentul 
tubului digestiv în care germenii predomină, 
respectiv colonul. Aceşti germeni 
colonizează primii tubul digestiv la mamifere 
şi păsări, în primele 24 de ore după fătare, 
sau ecloziune în cazul păsărilor. Unele din 
tulpini sunt capabile să sintetizeze vitamine 
din complexul B, în tubul digestiv al gazdei, 
având rol benefic şi numai un număr 
restrâns de serogrupe şi serotipuri sunt 
patogene pentru mamifere şi păsări. Din 
tubul digestiv germenii se elimină prin 
materiile fecale, răspândindu-se în diverse 
medii naturale ca: apă, sol, aer, alimente, 
unde pot supravieţui mai multe săptămâni 
(10). 

 

Patogenitatea la Escherichia coli 
 

În general flora intestinală aerobă la 
mamifere şi păsări este compusă în 

proporţie de aproximativ 80% din 
Escherichia coli. Printre tulpinile de E. coli 
din flora intestinală, obişnuit comensală se 
pot selecta uneori tulpini enteropatogene 
prin expresia unor factori de virulenţă nou 
achiziţionaţi şi/sau constitutivi. 

Mecanismele patogenităţii bacteriene, 
valabile şi în cazul Escherichiei coli se 
realizează pe următoarele două căi: 

- capacitatea de a invada ţesuturile 
(invazivitatea), care cuprinde etapele de 
colonizare (aderenţa şi multiplicarea iniţială), 
sustragerea sau depăşirea mecanismelor 
defensive ale gazdei şi producerea de 
substanţe extracelulare (invaziune) care 
favorizează invazia; 

- capacitatea de a produce toxine 
(toxinogeneza), substanţe toxice atât 
solubile cât şi asociate celulei care pot fi 
transportate de sânge sau limfă şi să 
determine efecte adverse la nivelul unor 
situsuri tisulare îndepărtate de punctul 
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originar al invaziei şi multiplicării bacteriene 
(11). 

Altfel spus, agenţii infecţioşi determină 
infecţii şi leziuni tisulare prin trei modalităţi: 

- contactul direct sau penetrarea celulei 
gazdă, la care-i induc moartea; 

- eliberarea de endo sau exotoxine, care 
ucid celulele la distanţă sau secreţia de 
enzime ce pot degrada componentele 
tisulare prin lezarea vaselor sanguine 
(inducerea de necroze ischemice); 

- inducerea de răspunsuri ale celulei 
gazdă, care deşi sunt îndreptate împotriva 
agresorului pot să determine la rândul lor 
leziuni adiţionale tisulare, cum ar fi: 
supuraţiile, scarificările şi reacţiile de 
hipersensibilitate. Din acest motiv, 
răspunsurile defensive pot constitui cuţite cu 
două tăişuri: ele fiind necesare pentru 
invingerea infecţiei dar în acelaşi timp pot să 
contribuie la alterările tisulare. 

Tulpinile patogene de E. coli la păsări se 
multiplică iniţial la nivelul căilor respiratorii, 
apoi în sacii aerieni, care sunt deosebit de 
sensibili la acţiunea colibacililor şi provoacă 
o inflamaţie locală. Extinderea infecţiei 
determină leziuni fibrinoase ale seroaselor, 
apoi germenii ajung la oviduct, pătrund în 
sânge producând septicemie şi moarte (8). 

Pentru a se putea multiplica la nivelul 
aparatului respirator, colibacilii trebuie într-o 
primă etapă să colonizeze acest aparat, 
mecanism ce se realizează cu ajutorul 
fimbriilor şi a altor factori de ataşare. Dintre 
fimbrii, cele mai importante sunt cele de tip I 
(F1 – F1A, F1C, evidenţiabile prin 
hemaglutinare manozo-sensibilă), compuse 
din două subunităţi: o subunitate minoră –
adezina- cu o greutate moleculară de 28-30 
kDa, care pare a nu înregistra variaţii de la o 
tulpină la alta sau de la un serotip la altul şi o 
subunitate majoră –fimbrilina- cu greutăţi 
moleculare cuprinse între 17-18,5 kDa, care 
poate prezenta variaţii corelabile cu serotipul 
tulpinii (4,7). 

Colonizarea timpurie a traheii ca şi a 
sacilor aerieni este legată de fimbriile de tip 
1, dar există deosebiri între serotipuri în 
ceea ce priveşte rapiditatea de invazie în 
saci şi de apariţia în sânge. Fimbriile, unele 
tot din familia 1, pot interveni şi în alte 
mecanisme, prin fixarea la fibronectina 
celulară şi moleculele de colagen tip II, prin 
fixarea de plasminogen sau chiar să 

interfereze cu fagocitoza [4,5]. De 
asemenea, tulpinile APEC (avian pathogenic 
E. coli) dezvoltă in vitro la 26ºC fimbrii 
curbate denumite curli, a căror rol în 
procesul infecţios nu este deocamdată 
integral descifrat (6). 

Pe lângă fimbrii, alţi factori implicaţi în 
patogenitatea tulpinilor APEC sunt: 
proteinele de membrană (OMP), 
aerobactina, antigenul capsular K1 şi unele 
hemolizine.  

Producţia de enterotoxine şi de toxine în 
general, este un subiect aflat încă în studiu. 
Studiul in vitro al factorilor potenţiali de 
patogenitate confirmă faptul că tulpinile de 
Escherichia coli de origine aviară nu sunt 
simple bacterii oportuniste, ci posedă 
proprietăţi ce le-ar permite, teoretic, să 
parcurgă toate etapele succesive de invazie 
a gazdei: adeziunea prin intermediul 
fimbriilor de tip 1 ar interveni în colonizarea 
aparatului respirator, apoi sistemul 
aerobactinei ar permite multiplicarea în 
organism, eschivarea faţă de mecanismele 
de apărare ale gazdei datorându-se 
antigenelor de suprafaţă, incomplet definite, 
dar sugerate de fenomenul de rezistenţă faţă 
de puterea bactericidă a serului. 
 

Infecţii induse de Escherichia coli la 
păsări 

 

Tulpinile de E. coli patogene la păsări 
sunt responsabile de infecţii extra-intestinale, 
sistemice, datorate proprietăţilor invazive ale 
acestora. Manifestările clinice diferă în 
funcţie de vârsta gazdei. Mortalitatea 
embrionară apare frecvent în urma 
contaminării interne a oului sau a unor 
salpingite la găinile de reproducţie. La puiul 
mic, leziunile de omfalită, însoţite deseori de 
mortalitate ridicată, reprezintă consecinţa fie 
a contaminării interne a oului, fie a 
contaminării prin coajă. Experimental aceste 
manifestări au fost reproduse prin imersarea 
oului în cultură de E. coli sau prin inoculare 
directă în sacul vitelin, caz în care câteva 
zeci de bacterii pot induce mortalitate de 
100%. 

Infecţiile predominante determinate de E. 
coli la păsări, mai ales la vârsta de 5-10 
săptămâni sunt cele cu declanşare 
respiratorie. Factorii declanşatori pot fi o 
infecţie virală (bronşita infecţioasă, boala de 
Newcastle), o infecţie micoplasmică sau unii 
factori fizici predispozanţi (pulberi în exces, 
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frigul, concentraţii ridicate de amoniac). 
Amoniacul contribuie la decilierea epiteliului 
căilor respiratorii superioare peste care în 
sezoanele reci se poate suprapune o infecţie 
virală urmată de o imunodepresie care 
favorizează multiplicarea tulpinilor de E. coli 
patogene la acest nivel, urmată de 
extinderea infecţiei la nivelul sacilor aerieni 
sau organelor parenchimatoase învecinate. 
Această extindere provoacă leziuni 
fibrinoase la nivelul seroaselor: pericardică, 
capsula Glisson, peritoneu, septicemie sau 
poate induce moartea (5). 
 

Tabloul clinic 
 

Perioada de incubaţie variază de la 
câteva ore la câteva zile. 

Colisepticemia, forma cea mai frecventă 
şi mai gravă, se manifestă prin hipertermie, 
până la 44ºC, inapetenţă, horiplumaţie, 
abatere, frecvent diaree (fecale fetide, de 
culoare verzuie) şi moarte după 1-2 zile. 

La broileri în vârstă de 6-10 săptămâni 
domină tulburările respiratorii (catar oculo-
nazal, dispnee), iar în cazul infecţiei 
transmise prin ou se constată moartea 
embrionilor şi a puilor după ecloziune într-o 
proporţie de 15-20% din cazuri (12). 

La păsările adulte, evoluţia este cel mai 
adesea cronică şi se exprimă în funcţie de 
localizarea procesului inflamator, prin 
scăderea producţiei de ouă, artite, sinovite, 
enterite, panoftalmii. 

Escherichia coli asociată cu coronavirus 
sau pneumovirus este implicată în sindromul 
capului umflat (12). 
 

Tabloul morfopatologic 
 

Leziunile sunt în raport cu vârsta 
păsărilor afectate, calea de infecţie, durata 
de evoluţie a bolii şi cu asocierea E. coli cu 
alte infecţii (micoplasmoză, bronşită 
infecţioasă, etc.)(1,3). 

Astfel, la embrioni vitelusul este semifluid 
sau cazeos, galben maroniu iar sacul vitelin 
este congestionat şi edemaţiat. La embrionii 
morţi după 18 zile de incubaţie ca şi la puii 
morţi în primele zile de viaţă se constată 
vitesaculită seroasă sau fibrinoasă, 
bronhopneumonie catarală. 

La broileri se evidenţiază inflamaţia 
fibrinoasă a tuturor seroaselor toraco-
abdominale, iar la găinile adulte ficatul este 
mărit, uneori friabil şi cu zone de necroză, în 
evoluţiile cronice se constată ovarită, 

peritonită fibrino-purulentă, salpingită cu 
formarea de pseudoconcremente de ouă. 

În coligranulomatoză se constată leziuni 
nodulare de tip granulomatos, cu localizare 
în intestin (cea mai frecventă), ficat, rinichi, 
splină, miocard, ovar, proventricul, pulmon, 
piele, etc. Nodulii au dimensiuni diferite (de 
la focare mici până la mărimea unui ou) şi 
seamănă cu cei din tuberculoză. Iniţial 
consistenţa lor este moale, apoi devine dură 
din cauza fibrozei. Pe secţiune se observă o 
zonă centrală necrotică, uscată, iar la 
periferie o fibrocapsulă. Histologic, celulele 
gigante au un aspect spongios datorită unor 
mari cantităţi de lichide, iar în cazul 
granuloamelor vechi acestea îşi pierd 
specificitatea, apărând ca teritorii necrotice 
înconjurate de ţesut limfohistiocitar sau 
fibros (1,4). 

 

Diagnostic 
 

Pentru stabilirea diagnosticului se 
recurge la coroborarea datelor 
epizootologice, morfo-clinice şi de laborator 
(izolarea tulpinilor de E. coli şi cercetarea 
factorilor de patogenitate). Se poate recurge 
şi la infecţia experimentală, prin inocularea 
unei culturi de E. coli în bulion de 18-24 ore 
la pui, pe cale i.m., i.v. sau în sacii aerieni 
care se soldează cu moartea într-un interval 
de 24-72 ore. 

Diagnosticul diferenţial se face faţă de: 
micoplasmoză, chlamidioză, holeră, 
salmoneloză, stafilococie iar în cazul 
coligranulomatozei de tuberculoză şi leucoză 
(forma nodulară), numai pe baza examenului 
de laborator (12). 

 

Tratament 
 

În forma septicemică se recomandă: 
streptomicina (0,025-0,050 g/kg s.c. sau i.m, 
timp de 3-5 zile sau 0,4 g/l, în apa de băut, 
timp de 10 zile), tetraciclina (0,02-0,010 g/kg 
sau 200-400 g/t furaj, timp de 5-7 zile), 
clamoxyl pulbere (0,02 g/kg, timp de 3 zile 
consecutive), sulfametazină, sulfametin 
(0,20-0,50 g/pasăre, în apa de băut în soluţii 
de 1-2‰, iar în furaje în concentraţie de 0,5-
1%, timp de 2-6 zile, cu reluări după pauze 
de 2-3 zile), furazolidona singură sau în 
asociaţie cu alte substanţe (400 g/t furaj, 
timp de 7-10 zile). 

Fluoroquinolonele (enrofloxacin, 
sarafloxacin, ciprofloxacin, ş.a.), s-au dovedit 
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a fi foarte eficiente, iar anticocidiostaticele 
reduc colonizarea intestinală cu E. coli (12). 

Utilizarea antibioticelor sau sulfamidelor, 
conform antibiogramei, poate duce la 
diminuarea pierderilor pentru un timp scurt, 
dar nu duce la eliminarea infecţiei. 

Mortalitatea ridicată care apare la puii de 
carne pe toată durata de exploatare are 
drept cauză majoră infecţiile colibacilare. 
Anamneza, examenul clinic, necropsic, 
bacterioscopic, bacteriologic şi mai ales 
antibiograma sunt etape esenţiale în 
precizarea diagnosticului, iar cu cât ele sunt 
mai precoce efectuate, riscul evoluţiei 
îmbolnăvirilor la un efectiv însemnat din 
cadrul fermei, este mai mic. 

 

SCOPUL LUCRǍRII 
 

În cadrul acestei lucrări se abordează 
problematica diagnosticului dar mai ales a 
indicaţiilor terapeutice pe baza efectuării de 
antibiograme, pe efective de pui provenite de 
la patru ferme din judeţul Satu-Mare. 
Obiectivele vizate în cadrul cercetărilor sunt 
axate pe etapele cu care se succede 
diagnosticul, cele mai importante dintre ele 
fiind: 
- efectuarea examenului cultural la probele 
provenite de la pui cu vârsta cuprinsă între 3 
şi 30 de zile; 
- izolarea şi identificarea tulpinilor de E. coli 
implicate în mortalităţile apărute la fermele 
luate în studiu; 
- testarea sensibilităţii la antibiotice şi 
chimioterapice a tulpinilor izolate; 
- precizarea celui mai eficient produs testat 
şi evaluarea instituirii fenomenului de 
antibiorezistenţă consecutiv administrării de 
antibiotice pentru o perioadă lungă de timp. 

 

MATERIAL (I METODĂ 
 

Cercetările s-au efectuat în perioada mai 
– decembrie 2007 în cadrul Laboratorului de 
bacteriologie din cadrul D.S.V. Satu-Mare. S-
au examinat un număr total de 94 de 
cadavre de pui (recoltate la scurt timp după 
moarte) provenite de la patru  ferme de pe 
raza judeţului. 

 

Examenul necropsic 
 

Leziunile anatomo-patologice la puii mai 
mici de o săptămână au fost localizate mai 
frecvent la nivelul căilor respiratorii profunde 
şi au fost reprezentate mai ales prin 

congestie, congestie şi edem pulmonar şi la 
un număr redus de cazuri prin pericardită 
fibrinoasă. La puii mai mari de o săptămână 
la care de la debutul bolii până la moartea 
acestora a trecut o perioadă mai lungă de 
timp s-au întâlnit leziuni caracteristice 
colibacilozei ca: pericardită fibrinoasă, 
pericardită şi perihepatită fibrinoasă, 
aerosaculită fibrinoasă, peritonită fibrinoasă 
sau poliserozită fibrinoasă. 

 

Prelevarea materialului patologic pentru 
examenul bacteriologic 

 

După efectuarea examenului necropsic, 
de la cadavrele cu leziuni s-au prelevat 
porţiuni de organe parenchimatoase 
(pulmon, ficat, splină) sau cordul şi os lung 
cu măduvă.  

De la puii mici, în vârstă de 1-3 zile, 
infectaţi în staţia de incubaţie sau în timpul 
transportului s-au recoltat cordul, femurul şi 
sacul vitelin iar de la găini ouătoare s-a 
recoltat în plus şi ovarul. 

 

Examenul bacterioscopic 
 

Polimorfismul germenilor din genurile 
incluse în familia Enterobacteriaceae ca şi 
tinctorialitatea acestora, fac ca această 
etapă a diagnosticului de laborator să nu fie 
atât de importantă la păsări ca în cazul 
celorlalte specii şi a altor boli bacteriene. 
Aceasta şi din cauza rezistenţei crescute a 
tulpinilor de E. coli izolate de la păsări, când 
mai importantă este izolarea colibacililor şi 
testarea sensibilităţii acestora prin tehnica 
antibiogramei. 

 

Examenul bacteriologic 
 

Are ca principal scop izolarea 
Escherichiei coli din organele cu leziuni: 
cord, pulmon, ficat, splină, rinichi, sac 
vitelin, ovar şi măduva osoasă, în vederea 
testării sensibilităţii acestora la antibiotice şi 
chimioterapice. Stabilirea sensibilităţii 
colibacililor permite obţinerea unor rezultate 
terapeutice eficiente şi împiedică instalarea 
rezistenţei la antibiotice sau reduce 
frecvenţa şi amploarea acestui fenomen. 
Însămânţările din organele 
parenchimatoase se fac în mod obişnuit pe 
medii uzuale (bulion şi agar), urmate de 
repicaje pe medii selective sau de 
diferenţiere. Identificarea apartenenţei de 
gen şi specie se desăvârşeşte în continuare 
prin testarea proprietăţilor biochimice a 
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tulpinilor izolate prin cultivare pe medii 
politrope sau pe sisteme multitest. 

Germenii din genul Escherichia, din care 
fac parte şi tulpinile de Escherichia coli 
implicate în colibaciloza puilor de găină au 
formă cocobacilară sau bacilară, lungimea 
de 1-3/0,4-0,7µm, necapsulaţi, unele tulpini 
sunt ciliate sau fimbriate, Gram negative. 

Tulpinile de Escherichia coli aviare, se 
dezvoltă cu uşurinţă pe medii de cultură 
uzuale (apă peptonată, bulion şi agar 
nutritiv) precum şi pe o gamă largă de medii 
selective  şi de diferenţiere. Sunt germeni 
aerobi sau microaerofili, realizând o 
dezvoltare optimă la temperatura de 37ºC, 
într-un interval de 18-24 ore şi un pH al 
mediilor de cultură cuprins între 7,2-7,6. 
Pentru izolarea acestor germeni, nu sunt 
necesare medii de îmbogăţire. Culturile 
degajă un miros neplăcut, fecaloid sau 
amoniacal. 

În medii lichide (apă peptonată, bulion 
nutritiv) se constată o turbiditate intensă, cu 
sau fără inel la suprafaţă şi cu formarea 
treptată a unui depozit abundent, neaderent 
la fundul şi pereţii eprubetei, uşor 
omogenizabil. 

Pe medii solide agar nutritiv şi agar cu 
sânge formează colonii de dimensiuni medii 
1-3mm diametru, rotunde, lucioase, cu 
suprafaţa netedă, semiopace (tip S). 
Activitatea hemolitică se verifică în mod 
obişnuit pe agar cu sânge de oaie sau de 
pasăre. 

 

Antibioticele utilizate 
 

Enrofloxacin 
 

În mod curent quinolonele sunt 
bactericide. Organismele sensibile mor după 
20 de minute de expunere la o concentraţie 
optimă a fluoroquinolonei. 

Quinolonele sunt cunoscute pentru 
efectul postantibiotic pentru unele bacterii 
(Escherichia coli, Klebsiella pneumonie, 
Pseudomonas aeruginosa). Efectul durează 
între 4 şi 8 ore după expunere. În mod 
curent, quinolonele se administrează oral, 
dar sunt şi forme ale enrofloxacinei, 
ciprofloxacinei care se administrează i.v., 
i.m. sau s.c. După injectare i.m. sau s.c. 
distribuţia în sânge este rapidă (9). 

Administrat oral nivelul seric maxim este 
atins după 1-3 ore.  

 

Florfenicol 
 

Fenicolii sunt antibiotice cu structură 
arilalchilică şi spectru larg de activitate. 
Reprezentanţii acestei grupe de 
medicamente sunt cloramfenicolul, 
tiamfenicolul şi fluorfenicolul. Florfenicolul 
este considerat bactericid pentru patogenii 
foarte susceptibili ai tractului respirator al 
bovinelor, dar bacteriostatic pentru patogenii 
enterici (7). 

 

Amoxicilin 
Penicilinele cu spectru larg de acţiune 

sunt derivate semisintetice, active împotriva 
majorităţii bacteriilor gram-pozitive şi gram-
negative. Cu toate acestea ele sunt uşor 
distruse de β-lactamaze.  

Multe peniciline din această grupă sunt 
rezistente la acizi şi sunt administrate atât 
oral cât şi parenteral. Cele mai cunoscute 
peniciline folosite în medicina veterinară sunt 
aminopenicilinele (aminobenzil-penicilinele): 
ampicilina, amoxicilina. 

Multe bacterii gram-pozitive şi gram-
negative sunt sensibile la penicilinele 
semisintetice cu spectru larg: 
Staphylococcus, Streptococcus, 
Corynebacterium, Clostridium, Escherichia, 
Klebsiella, Shigella, Salmonella, Proteus şi 
Pasteurella. 

Absorbţia se produce începând cu tractul 
gastrointestinal superior, iar rata şi gradul de 
absorbţie diferă în funcţie de tipul de 
penicilină. Penicilinele sunt administrate în 
mod uzual pentru a trata sau pentru a 
preveni infecţii locale şi sistemice cauzate de 
bacterii. Există numeroase sindroame ale 
bolilor infecţioase  acute care răspund 
specific la tratament (7,10). 

 

Amoxiclav 
Este o asociere 1:4 acid clavulanic (de 

obicei disponibil sub formă de clavulanat de 
potasiu) şi amoxicilină trihidrat. 

Acidul clavulanic este un inhibitor 
specific şi ireversibil a unei categorii largi de 
betalactamaze.  

 

Gentamicina 
În generaţia a II-a de aminoglicozide sunt 

incluse preparate biosintetice noi: 
gentamicina, tobramicina şi sisomicina. 
Gentamicina şi tobramicina s-au impus în 
terapie, având un spectru antibacterian larg, 
activitate bactericidă superioară, toxicitate 
mai uşor de controlat.  
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Sisomicina nu se mai foloseşte la ora 
actuală, deoarece, prin acilare s-a obţinut 
netilmicina semisintetică, net superioară, 
încadrată în generaţia III.  

Aminoglicozidele se absorb slab (<10%) 
din tractul gastro-intestinal. Constipaţiile, sau 
alte modificări patologice pot creşte rata 
absorbţiei, iar în insuficienţa renală se pot 
acumula până la niveluri toxice. De altfel, 
neomicina, apramicina şi spectinomicina, 
datorită absorbţiei intestinale foarte reduse 
se utilizează pentru tratarea infecţiilor locale 
de la acest nivel, de exemplu determinate de 
Escherichia coli sau Salmonella.   

În ciuda nefrotoxicităţii crescute, 
aminoglicozidele sunt utilizate în controlul 
infecţiilor sistemice şi locale datorate 
bacteriilor aerobe sensibile (în general gram-
negative), datorită eficienţei lor terapeutice 
(10).  

 

Oxitetraciclina 
Face parte din grupa tetraciclinelor cu 

acţiune scurtă referitor la timpul de eliminare, 
alături de tetraciclina şi clortetraciclina. 

Toate tetraciclinele au aproape acelaşi 
spectru antibacterian larg, care cuprinde 
ambele tipuri, aerobe şi anaerobe, de 
bacterii gram-pozitive şi gram-negative, 
micoplasme, rickettsii, chlamidii şi chiar şi 
unele protozoare.  

Tulpinile de Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus, Serratia, Klebsiella şi 
Corynebacterium spp sunt frecvent 
rezistente, la fel cum sunt şi numeroase 
tulpini de Escherichia coli.  

Administrate pe cale orală, tetraciclinele 
sunt absorbite mai ales în intestinul subţire, 
astfel încât niveluri eficiente în sânge sunt 
obţinute în 2-4 ore. Tetraciclinele se 
distribuie rapid în organism, mai ales în urma 
administrării parenterale. Pătrund în aproape 
toate ţesuturile şi lichidele din corp. 
Concentraţii mari se găsesc în rinichi, ficat, 
bilă, pulmoni, splină şi oase. Niveluri mai 
scăzute sunt detectate în fluidele seroase, 
sinovia, LCR, lichidele ascitic şi prostatic, dar 
şi în umoarea vitroasă.  

Tetraciclinele sunt întrebuinţate atât la 
tratarea infecţiilor sistemice, cât şi a celor 
locale. Indicaţiile sunt bronhopneumonia, 
enterita bacteriană, infecţii ale tractului 
urinar, colangită, metrită, mastită, prostatită 
şi piodermatită. 

 

Eritromicina 

Macrolidele sunt active împotriva celor 
mai multe bacterii gram-pozitive aerobe şi 
anaerobe, deşi există o variaţie 
considerabilă în ceea ce priveşte potenţa şi 
activitatea lor.  

În general, macrolidele nu sunt active 
împotriva bacteriilor gram-negative, deşi 
unele specii de Pasteurella, Haemophilus şi 
Neisseria pot fi sensibile. Macrolidele sunt 
larg distribuite în ţesuturi, concentraţiile fiind 
asemănătoare celor din plasmă sau chiar 
mai ridicate în unele cazuri. Se acumulează 
în multe celule incluzând macrofagele în 
care pot atinge concentraţii ≥20 de ori decât 
cele din plasmă. Indicaţiile generale includ 
infecţii al tractului respirator superior, 
bronhopneumonii, enterite bacteriene, 
metrite, piodermatite, infecţii ale tractului 
urinar, artrite şi altele.  
 

REZULTATE (I DISCUŢII 
 

În urma examenului necropsic la 94 
cadavre pui de carne de vârste diferite s-a 
constatat prezenţa următoarelor leziuni: 
congestie şi edem pulmonar, poliserozite 
fibrinoase, pericardite fibrinoase, depozite 
cazeoase în sacii aerieni, duodenită 
catarală, perihepatită fibrinoasă, ascită. 

De la 94 cadavre examinate s-au 
efectuat însămânţări pe mediile de cultură, 
şi   s-au izolat 32 de tulpini de E. coli în 
cultură pură.  

Pentru a proba apartenenţa tulpinilor 
izolate la specia E. coli, s-au practicat 
însămânţări pe medii politrope cum ar fi MIU 
(mobilitate, indol, urează) MILF (mobilitate, 
indol, lizindecarboxilază, 
fenilalanindezaminază) şi TSI (triple sugar 
iron). Odată identificate, tulpinile de E. coli 
au fost supuse testării privind sensibilitatea 
la antibiotice şi chimioterapice.   

Antibiogramele efectuate pe cele 32 de 
tulpini de E.coli izolate au relevat o bună 
sensibilitate a acestora la produsele 
amoxiclav, florfenicol, gentamicină şi 
enrofloxacin, în schimb oxitetraciclina, 
amoxicilina şi eritromicina au prezentat o 
sensibilitate scăzută cu o medie a 
diametrelor zonelor de inhibiţie mult 
inferioară primelor produse. 

În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele 
testării celor 32 de tulpini de E. coli la 
antibioticele menţionate, în funcţie de 
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sensibilitate tulpinile fiind încadrate în 
sensibile (S), intermediar (I) şi rezistente(R): 
 

Tabel 1 
 

Încadrarea tulpinilor de E. coli izolate, 
detaliat pentru fiecare antibiotic 

 

Tipuri de 
tulpini 

Rezistente 
R 

Intermediar 
I 

Sensibile 
S 

Antibiotic Nr. % Nr. % Nr. % 
Amoxicilin 19 59,37 3 9,37 10 31,26 
Gentamicin 7 21,87 1 3,12 24 75 
Eritromicin 21 65,62 2 6,25 9 28,12 
Enrofloxacin 8 25 3 9,37 21 65,62 
Oxitetraciclin 15 46,87 3 9,37 14 43,75 
Amoxiclav 4 12,5 2 6,25 26 81,25 
Florfenicol 4 12,5 3 9,37 25 78,12 

 

Amoxiclavul şi florfenicolul sunt două 
antibiotice care prezintă o eficienţă bună ‘’in 
vitro’’ împortiva tulpinilor de E. coli izolate de 
la pasăre, tratamentele efectuate în fermele 
luate în studiu confirmând aceste rezultate. 
 

CONCLUZII 
 

� În colibaciloza septicemică a puilor, 
examenul necropsic are o importanţă 
deosebită în stabilirea diagnosticului, cu 
condiţia examinării a cât mai multe 
cadavre, deoarece leziunile 
caracteristice bolii apar doar la un număr 
redus de cadavre. 

� Examenul bacterioscopic este nerelevant 
în cazul infecţiilor colibacilare din cauza 
asemănărilor morfologice ale germenilor 
din familia Enterobacteriaceae. 

� Din numărul total de 94 de cadavre 
examinate s-au izolat 32 de tulpini de E 
coli. 

� Testarea sensibilităţii germenilor izolaţi la 
antibiotice s-a făcut prin metoda 
difuzimetrică, produsele oxitetraciclin, 
amoxicilin şi eritromicin având o eficienţă 
scazută. 

� O sensibilitate bună s-a înregistrat la 
utilizarea de amoxiclav, florfenicol şi 
gentamicin, produse pe care le 
recomandăm în efectuarea tratamentului.  

� Pe parcursul studiului s-au întâlnit tulpini 
rezistente la toate antibioticele testate, 
fenomenul de antibiorezistenţă 
instalându-se consecutiv tratamentelor 
frecvente efectuate şi a mutaţiilor pe care 
tulpinile de E. coli le-au suferit. 

� Colibaciloza septicemică rămâne 
principala cauză a pierderilor economice 
în sistemul industrial de creştere a puilor, 
iar fenomenul de antibiorezistanţă 

constituie o problematică de interes 
deosebit, ce a luat amploare în ultimii 
ani. 
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Abstract 
 
The paper present the methods for preparation and control of the live rabies vaccines, RABIROM  and 
RABIROM-V, produced by ROMVAC Co. S.A., to be used for prevention of the rabies în dogs, cats and foxes. 
 

Rezumat 
 
Lucrarea prezintă modalităţile de preparare şi de control ale vaccinurilor antirabice vii, RABIROM şi RABIROM-V, 
produse ale ROMVAC Co. S.A., destinate prevenirii turbării la câini, pisici şi respectiv vulpi. Rabia (turbarea, 
hidrofobia) este o zoonoză virală neuroinvazivă (1, 7)  care a focalizat asupra ei eforturile de a înţelege 
etiopatogenia bolii, de a putea stabili diagnosticul şi de a găsi mijloacele de prevenire şi de control ale acesteia. 

Dramatismul cu care evoluează boala la 
carnasiere, ca de altfel la toate animalele cu 
sânge cald (inclusiv omul) a făcut ca nume 
ilustre ale medicinii umane şi veterinare să 
cerceteze şi să aducă contribuţii la 
rezolvarea problematicii legate de turbare.  
Sunt de menţionat Louis Pasteur, Claudio 
Fermi ca şi românii Victor Babeş, Adelchi 
Negri ş.a. (5). 

Rabia este produsă de un virus care 
aparţine familiei Rhabdoviridae, genul 
Lyssavirus, specia de virus rabic din 
serotipul 1. Se cunosc acum toate datele 
legate de aspectul electronomicroscopic al 
particulei virale (formă de glonţ, este 
anvelopat, cu dimensiuni de 130-240 nm), 
de compoziţia fizico-chimică (particulele 
virale conţin 67 % proteine, 26 % lipide, 4 % 
ARN monocatenar, care codifică pentru 5 
proteine: G, M, N, L, S şi 3 % carbohidraţi, 
legaţi covalent de lipide şi proteine) de 
rezistenţa la factorii de mediu şi de 
substanţele care îl conservă (glicerol) sau 
dimpotrivă îl distrug (aldehida formică, 
solvenţi ai lipidelor) (1, 3, 10).  

Prin studii de virus neutralizare cu 
anticorpi monoclonali au fost identificate şi 
izolate, de la om şi animal, în afara 
serotipului clasic 1, alte cinci serotipuri 
(1,10). Virusul rabic pătrunde în organism 

prin muşcături, leziuni ale pielii, inhalat, prin 
mucoasele ochilor şi gurii.  

Virusul se multiplică la locul inoculării şi 
apoi se diseminează centripet de-a lungul 
axonilor nervilor periferici.  

După pătrunderea în sistemul nervos 
central apar manifestările de boală, care, la 
câine, evoluează în formele furioasă şi mută 
sau paralitică. 

Diagnosticul de turbare, prezumtiv, se 
realizează pe baza simptomatologiei, prin 
urmărirea animalului bolnav, timp de 14 zile 
şi de certitudine prin examene de laborator: 
examen histopatologic care evidenţiază 
corpi Babeş-Negri în celule din hipocampus 
major, urmat de inocularea şoriceilor sugari 
sau/şi examenul pe amprente utilizând 
imunofluorescenţa. Alte teste folosite în 
diagnostic sunt reacţia de fixare a 
complementului, testele de virus neutralizare 
şi ELISA. Se mai utilizează tehnici 
imunoperoxidazice, eventual cu amplificare, 
în sistemul avidină-biotină pe ţesuturi fixate 
cu aldehidă formică (3).  

În figura 1 este prezentată o cultură de 
celule BHK21C13 infectată cu virus rabic, 
examinată la microscop.  

Incluziile rabice sunt formaţiunile rotunde 
/ ovalare care prezintă halou de jur împrejur.  
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Virusul rabic se replică, în vertebrate şi 
insecte, ca şi în unele culturi de celule 
primare (ex: de pui de găină, iepure, 
şoarece, hamster, câine, porc etc.) sau linii 
stabilizate (BHK21C13, MR-5, WI-38 etc.). 

Pentru controlul turbării au fost create 
vaccinuri vii sau inactivate în care virusul 
rabic a fost cultivat în organisme animale 
(şoareci, oi, ouă embrionate de găină etc.) 
sau în substrat celular-culturi de celule 
primare sau linii stabilizate de origine 
umană, animală ori provenind de la primate.  

Există vaccinuri antirabice monovalente 
sau asociate pentru carnasiere sau/şi pentru 
alte specii de animale (2). 

Deoarece carnasierele reprezintă 
principalul rezervor rabigen, ele au 
beneficiat de cea mai mare atenţie în 
privinţa realizării de vaccinuri care să 
asigure imunoprevenţia antirabică. 

Începând cu anul 1990, în cadrul 
companiei ROMVAC au început cercetările 
pentru prepararea unor vaccinuri vii pentru 
câini şi pisici, cu administrare parenterală şi 
respectiv pentru vulpi, cu administrare orală 
(4). Din 1997 şi până în prezent au fost 
preparate şi livrate în teren 272 serii de 
vaccin antirabic pentru cîini şi pisici, 
RABIROM, echivalentul a mai mult de 12 
milioane doze şi respectiv 17 serii de vaccin 
antirabic pentru vulpi, RABIROM-V, adică 
mai mult de 200.000 momeli. 

Scopul prezentei lucrări este de a 
informa cititorii şi colegii, medici veterinari 
care utilizează produsele companiei 
ROMVAC asupra modalităţilor de preparare 
şi de control, activitate realizată atât în 
cadrul Laboratorului de Control Produse 
Biologice, propriu, cât şi în cel al Institutului 
pentru Controlul Produselor Biologice şi 
Medicamentelor de uz Veterinar. 

Vaccinurile antirabice RABIROM şi 
RABIROM-V se realizează utilizând metode 
moderne de replicare a virusurilor rabice, 
tulpinile HEP-FLURY şi SAD-BERNE, în 
culturi de celule, primare şi respectiv dintr-o 
linie stabilizată de celule.  

În figura 2, este prezentat aspectul 
incluziilor rabice în cultură de celule 
BHK21C13 inoculate cu tulpina SAD-BERNE. 

Controlul titrului vaccinurilor antirabice 
RABIROM şi RABIROM-V se realizează 
utilizînd şoareci SPF din linia NMRI şi 

respectiv imunofluorescenţa directă cu seruri 
monospecifice. 
 

 
 

Figura 1. Cultură de celule BHK21C13 infectată cu 
virus rabic, examinată la microscop. (Coloraţia  
Sellers) Incluziunile rabice sunt formaţiunile rotunde / 
ovalare care prezintă halou de jur împrejur. 
 

 
 

Figura 2. Cultură de celule BHK21C13 infectată cu 
virus rabic, inoculate cu tulpina SAD-BERNE, 
examinată la microscop. (Coloraţia Sellers) 
Incluziunile rabice sunt formaţiunile rotunde/ovalare 
care prezintă halou de jur împrejur. 
 

Produsele RABIROM şi RABIROM-V 
sunt realizate în acord cu normele 
internaţionale (9) şi controlate în Laboratorul 
de Control Produse Biologice şi în cadrul 
Institutului pentru Controlul Produselor 
Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar. 

 

materiale şi metode 
 

1. Culturi celulare: 
- Culturile celulare de fibroblaste embrionare 
de găină (FEG) SPF, substrat pentru 
producerea vaccinului RABIROM 
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- Culturile celulare din linia celulară 
BHK21C13, substrat pentru producerea 
vaccinului RABIROM-V 

2. Tulpini de virus: 
- HEP-FLURY pentru producerea vaccinului 
RABIROM  
- SAD-BERNE - pentru producerea 
vaccinului RABIROM-V 
3. Medii de cultură şi întreţinere, alte 
ingrediente 
- Mediu 199 pentru producerea vaccinului 
RABIROM;  
- Minimum Essential Medium (MEM)/ 
Glasgow Minimum Essential Medium 
(GMEM) pentru producerea vaccinului 
RABIROM-V; 
- Ser fetal bovin (Fetal Bovine Serum-BFS) 
sau ser de viţel nou-născut; 
- L-glutamină; 
- Antibiotice; 
- Soluţii de disociere a monostratelor 
celulare;  
- Soluţii stabilizatoare. 
 

Materiile prime folosite la prepararea şi 
condiţionarea vaccinurilor antirabice sunt 
însotite de Certificate de analiză şi de 
conformitate ce atestă calitatea acestora. 

 

Metode 
 

1. Obţinerea monostratelor celulare de FEG 
şi BHK21C13  
2. Inocularea culturilor celulare cu tulpina de 
virus rabic, HEP-FLURY respectiv SAD-
BERNE  
3. Recoltarea suspensiei virale şi 
condiţionarea seriei de vaccin 

Vaccinul RABIROM se condiţionează 
prin liofilizare în flacoane ce conţin 1, 5 sau 
10 doze. Produsul este însoţit de diluant, în 
volum corespunzător numărului de doze. 
Diluantul este o soluţie tampon fosfat salin, 
ce asigură rehidratarea cu conservarea 
proprietăţilor biologice ale vaccinului. 
Vaccinul se conservă pe toată perioada de 
valabilitate la temperatura de +2/+8°C iar 
diluantul la temperatura camerei. 

Vaccinul RABIROM-V se condiţionează 
în blistere din PVC (atoxic alimentar) iar 
acestea se montează în momeli vaccinale 
care se conservă pe toată perioada de 
valabilitate la temperatura de – 15/-20°C. 
4. Controlul vaccinului 

După prelevarea probelor (RABIROM şi 
RABIROM-V) se efectuează controale 

calitative şi cantitative conform normelor 
specifice. 

Controale calitative 
Controlul sterilităţii bacteriologice şi 

fungice se efectuează la fiecare serie de 
vaccin, conf. F.R.X, acceptându-se pentru 
livrare numai seriile corespunzătoare; 

Controlul inocuităţii atestă lipsa de 
nocivitate a produsului. Se efecuează atât 
pentru specia ţintă (inocuitate specifică) cât 
şi pe animale de laborator – şoareci - 
(inocuitate nespecifică). Inocuitatea specifică 
se efectuează prin inocularea la specia ţintă 
de 10 x doza vaccinală. În perioada lucrărilor 
pentru omologarea produsului  animalele au 
fost inoculate cu doze repetate de vaccin. 

La toate seriile de vaccin controlate în 
perioada de omologare, ca şi la controlul 
seriilor de producţie nu au fost înregistrate 
reacţii locale sau generale care să poată fi 
atribuite vaccinului antirabic RABIROM şi 
RABIROM-V. Controlul răspunsului imun 
pentru vaccinul antirabic RABIROM şi 
RABIROM-V se realizează prin 
seroneutralizare pe şoarece cu determinarea 
indicelui de neutralizare care trebuie să fie 
de cel puţin 1 UI. 

Controlul efectului protector specific al 
vaccinului RABIROM 

Seria de vaccin este corespunzătoare, 
când şoarecii vaccinaţi supravieţuiesc la 
infecţia de control cu 1.000 MICLD50 (mouse 
intracerebral letalis dosis50)/0,03 ml - virus 
rabic fix Babeş, după o perioadă de 10 zile 
de observaţie; 

Demonstrarea prezenţei virusului rabic la 
animalele moarte se face prin reacţia de 
imunofluorescenţă pe amprente din creier. 

 

Controale cantitative 
Controlul umidităţii reziduale se execută 

la fiecare serie de vaccin condiţionat prin 
liofilizare şi trebuie să aibă valoarea ≤ 3 g%. 

Controlul concentraţiei de virus se 
execută la fiecare serie de vaccin, prin 
stabilirea titrului infectant pe şoricei sugari, în 
vârstă de 1-2 zile, exprimat în MICLD50/ml. 
Seriile de vaccin sunt corespunzătoare dacă 
titrul minim este de 105MICLD50/ml (doza 
vaccinală). 

* Cuiburile cu şoricei, SPF linia NMRI, în 
vârstă de 1-2 zile, utilizaţi pentru controlul 
titrului viral sunt însoţite de Certificate de 
sănătate eliberate de către unitatea 
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producătoare. Pe întreaga perioadă de 
preparare a vaccinului antirabic viu, 
RABIROM în afara controalelor calitative şi 
cantitative menţionate au fost executate şi 
teste de stabilitate care să ateste că pe 
timpul conservării, în dinamică, ca şi la 
sfârşitul perioadei de valabilitate, umiditatea 

reziduală şi titrul produsului au rămas 
corespunzătoare. În tabelele 1 şi 2 şi sunt 
prezentate rezultatele ce atestă stabilitatea 
vaccinului RABIROM, evaluată prin controlul 
titrului şi al umidităţii reziduale la momentul 
condiţionării prin liofilizare şi la sfârşitul 
perioadei de valabilitate. 

Tabelul 1 
 

Rezultatele controlului privind concentraţia virală / doza vaccinală, după liofilizare şi la sfârşitul 
perioadei de valabilitate pentru vaccinul RABIROM 

 

Titrul vaccinului exprimat în 
MICLD50/doză Seria Data 

preparării Valabilitate Cantitatea/fl. Doza 
vaccinală La data  

liofilizării 
La sf. 

valabilităţii 
88 15.01.2001 15.01.2002 5 ml 105,0 106,30 105,50 
96 09.05.2001 09.05.2002 1 ml 105,0 105,65 105,10 
155 14.06.2004 14.06.2005 1 ml 105,0 105,60 105,16 
156 03.08.2004 03.08.2005 3 ml 105,0 106,30 106,00 

 
Rezultatele testelor  înscrise în tabelul 1 

atestă conservarea titrului viral al seriilor de 
vaccin RABIROM pe perioada de valabilitate 
(12 luni de la data condiţionării) 

Tabelul 2 
 

Rezultatele controlului privind, umiditatea reziduală (U.R.- conţinutul de apă exprimat în grame la %) după 
liofilizare şi la sfârşitul perioadei de valabilitate pentru vaccinul RABIROM 

 

Umiditatea reziduală g % 
Seria Data  

preparării Valabilitate Cantitatea/fl. Condiţii de 
admisibilitate La data  

liofilizării 
La sf.  

valabilităţii 
88 15.01.2001 15.01.2002 5 ml U.R.≤ 3 g.% 2,29;2,36;2,40. 2,30;2,22;2,37. 
96 09.05.2001 09.05.2002 1 ml U.R.≤ 3 g.% 2.05;2,09;1,19. 2,50;2,30;2,15. 
155 14.06.2004 14.06.2005 1 ml U.R.≤ 3 g.% 1,58;2,08;2,19. 1,70;2,10;2,25. 
156 03.08.2004 03.08.2005 3 ml U.R.≤ 3 g.% 2,58;2,01;2,19. 2,45;2,30;2,10. 

 

Rezultatele înscrise în tabelul 2 atestă 
faptul că la sfârşitul perioadei de  valabilitate 
(12 luni de la data liofilizării) umiditatea 
reziduală în flacoanele de vaccin RABIROM 
a fost ≤ 3 g %. Prin particularităţile de 
administrare ale produsului RABIROM-V s-a 
impus necesitatea testării stabilităţii 
vaccinului prin evaluarea titrului viral: 

• la vaccinul conservat la temperatura 
de -15/-20oC, pe toată perioada de 
valabilitate (tabelul 3) ; 

• la vaccinul menţinut, timp de 3-5 zile 
în condiţiile în care se aplică obişnuit : pe 
teren, primăvara şi toamna, precum şi în 
lunile februarie şi decembrie, când 
temperaturile sunt peste 0oC, până la 20 - 25 
oC. Vaccinul decongelat se poate  păstra 
maxim 5 zile la temperatura de 2 – 8oC, 
înainte de utilizare (tabelul 4). 

Tabelul 3 
 

Valorile titrului viral /doza vaccinală pentru vaccinul RABIROM-V, conservat la temperatura de -15/-20oC,  
testat la data condiţionării şi la sfîrşitul perioadei de valabilitate 

 

Titrul 
106,0 MICLD50/doză Seria Data 

preparării Valabilitate Cantitatea 
repartizată /blister 

La data condiţionării La sf. valabilităţii 

3 12.09.2005 12.03.2006 1,5 ml 107,20 106,4 0 
10 14.08.2006 14.02.2007 1,5 ml 107,28 107,00 
11 12.09.2006 12.03.2007 1,5 ml 107,5o 106,50 
13 24.09.2006 24.04.2007 1,5 ml 107,00 106,50 
15 13.02.2007 13.08.2007 1,5 ml 107,30 106,80 

 

Rezultatele prezentate în tabelul 3 
atestă faptul că titrul suspensiei vaccinale la 
sfîrşitul periodei de valabilitate (vaccin 

conservat la temperatura de -15/-20oC) a 
avut o valoare mai mare de 106,0 
MICLD50/doza vaccinală.  
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Tabelul 4 
 

Valorile titrului viral /doza vaccinală pentru vaccinul RABIROM-V, menţinut în condiţii de teren 
 

Titrul vaccinului exprimat în 
MICLD50/doză 

Condiţii de teren Seria Data 
preparării Valabilitate 

Cantitatea 
repartizată 
/blister 

Titrul vaccinului 
exprimat în MICLD50 

/doză La data 
preparării 3 zile 5 zile 

10 14.08.2006 14.02.2007 1,5 ml 106,0 107,28 106,90 106,50 
17 03.12. 2007 03.06.2008 1,5 ml 106,0 107,50 107,0 106,50 

 

Rezultatele prezentate tabelul 4 atestă 
faptul că titrul suspensiei vaccinale  

din momelile menţinute în condiţii 
asemănătoare celor din teren s-a păstrat la o 
valoare mai mare de 106,0 MICLD50/doza 
vaccinală.  

 

REZULTATE (I DISCUŢII 
 

Pe baza cercetărilor întreprinse în cadrul 
ROMVAC COMPANY S.A. au fost  

realizate şi oferite practicii veterinare, 
două vaccinuri antirabice vii, unul destinat 
administrării pe cale parenterală, vaccinul 
RABIROM, pentru imunizarea câinilor şi 
pisicilor şi altul pentru administrarea pe cale 
orală la vulpi, vaccinul  RABIROM-V. 

Din 1997 şi până în prezent au fost 
preparate şi livrate în teren 272 serii de  

vaccin antirabic pentru cîini şi pisici, 
RABIROM, echivalentul a  mai mult de 12 
milioane de doze şi respectiv 17 serii de 
vaccin antirabic pentru vulpi,  RABIROM-V, 
adică mai mult de 200.000 momeli. 

Vaccinurile antirabice RABIROM şi 
RABIROM-V se realizează şi utilizând 
metode moderne de replicare a virusurilor 
rabice, tulpinile HEP-FLURY şi SAD-
BERNE,  în culturi de celule, primare şi 
respectiv dintr-o linie stabilizată de celule. 

Controlul titrului vaccinurilor antirabice 
RABIROM şi RABIROM-V se realizează 
utilizând şoareci SPF din linia NMRI şi 
respectiv imunofluorescenţa directă cu seruri 
monospecifice. 

Produsele RABIROM şi RABIROM-V 
sunt realizate în acord cu normele 
internaţionale (9) şi controlate în Laboratorul 
de Control Produse Biologice şi în cadrul 
Institutului pentru Controlul Produselor 
Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar. 

Pe întreaga perioadă de preparare a 
vaccinului antirabic viu, RABIROM în  

afara controalelor calitative şi cantitative 
obişnuite, au fost executate teste de 
stabilitate care să probeze că pe timpul 

conservării, în dinamică, ca şi la sfârşitul 
perioadei de valabilitate, umiditatea 
reziduală şi titrul produsului au rămas 
corespunzătoare. Rezultatele acestor teste, 
prezentate în tabelele 1 şi 2, probează 
calitatea vaccinului antirabic viu, RABIROM. 

Ca politică de control, dar adecvat tipului 
de produs, vaccinul antirabic viu RABIROM-
V pentru vulpi, a fost controlat pentru titru, în 
condiţiile conservării la temperatura de –15/-
20oC, ca şi în condiţii asemănătoare celor 
din teren. Rezultatele acestor teste, 
prezentate în tabelele 3 şi 4, probează 
calitatea vaccinului antirabic viu, RABIROM. 
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VALORI FARMACOCINETICE REZULTATE DIN DETERMINAREA 
REZIDUURILOR DE ENROFLOXACIN SI CIPROFLOXACIN DIN CARNEA DE 

PASARE 
 

ENROFLOXACINE AND CIPROFLOXACINE RESIDUES PHARMACOKINETIC 
VALUES DETERMINED IN POULTRY MEAT 
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Cuvinte cheie: enrofloxacină, ciprofloxacină, reziduuri, farmacocinetică, broilleri 
Key words: enrofloxacine, ciprofloxacine, residues, pharmacokinetic, broillers 

 
Abstract 

 
Enrofloxacine and ciprofloxacin pharmacokinetic and residues from broiler’s meat were investigated after 10 mg x 
kgbw-1 Enroflox® (Crida Pharm) oral solution, administrations for five consecutive days.   

 
Rezumat 

 
Farmacocinetica si reziduurile de enrofloxacină si ciprofloxacină in organismul broilerilor au fost investigate dupa 
o administrare orala timp de 5 zile consecutiv a cate 10 mg/kg/ greutate vie, a medicamentului Enroflox 10% 
solutie orala, fabricat de către Crida Pharm. Menționăm că lucrarea a mai fost prezentată la Congresul 
International de Rtiinţe Agrare, Lvov, Ucraina, 2007. 
 

Scop 
Se propune investigarea prin HPLC a 

reziduurilor produsului Enroflox®(CridaPharm) 

soluție orală, la pui broiler 
 

MATERIAL (I METODĂ 
 

Determinările au fost efectuate pei loturi 
de pui broiler. După 5 zile in care puii au 
primit doza de 10 mg/kg/ greutate vie, au 
fost sacrificate câte zece păsări în ziua 1, a 
3-a, a 5-a, a 7-a și a 8-a zi după tratamente.  

 

Pregătirea probelor 
 

Dupa sacrificare probele de muschi au 
fost congelate la -17°C si au constituit proba 
de lucru. 

 

Metoda analitică 
 

Instrumentele 
- baie ultrasonică; 
- agitator magnetic; 
- balanţă analitică; 
-  HPLC-GBS (cu pompa quaternara, detector UV, 
degazor,  njector, Valco; 
- centrifuga; 
- HPLC Coloana Superspher 100 RP-18; 
 

Reactivii uzuali 
- apa distilata; 
- acid clorhidric 2N Merck 

- metanol pt. HPLC gradient quality (Sigma);  
â 

Reactivii pentru HPLC 
- acid ortofosforic 85% (Merck); 
- trietilamina; 
- apa distilata; 
- acetonitril nanograde (Sigma); 
 

Prepararea soluţiilor 
acid clorhidric 0.01 N. Se aduc 5 ml acid clorhidric 2 N intr-un  
balon cotat de 1litru si se aduce la semn cu apa distilată; acid 

clorhidric 0.0 2 N. Se aduc100 ml acid clorhidric 2 N intr-un 
balon cotat de 1litru si se aduce la semn cu apa distilată; 
Se aduc 50 ml acid clorhidric 2 N intr-un balon cotat de 1litru 
si se aduce la semn cu apa distilată; 
Soluția 1 (acid clorhidric 0.2 N: acetonitril) 2:1. Se aduc 500 
ml acetonitril  peste 1 litru de acid clorhidric 0.2N; 
Soluția 2 (soluţia 1: metanol) 1:2. Se aduc 500 ml. Soluţia 
peste 1 litru Metanol; 
 

Faza mobila 
Se aduc 4.5 ml trietilamina si 830 ml apa intr-un  vas. Se 
omogenizează bine si pH-ul se ajustază la 2.3 cu acid 
ortofosforic 85%. 
 

Analiza 
 

Faza de extracţie 
• Se cântăresc 0.5 g muşchi intr-un tub de centrifugă; 
• Se adaugă 5 ml HCl 0.1 N 
• Se omogenizează 1 minut la 200 r.p.m. 
• Se centrifughează 15 minute; 
• Se aduce supernatantul intr-un alt tub de centrifugă; 
• Se repeta operaţia pentru depozit; 
• Se reunesc extractele; 
• Se centrifughează ( extractul final 10 ml.) 
 

Purificarea 
Extractul final se purifică pe un cartuş (Oasis Waters HLB 60 mg. copolimer) 

• se condiţionează cartuşul cu 2.5 ml metanol; 
• se spală cu 2.5 ml apa; 
• se trece omogenizatul prin cartuş cu un debit mai mare 
de 4 ml/minut; 
• se spală cu 10 ml apa 
• se usucă  pentru 5 minute; 
• Se eluează cu  2.5 ml metanol urmat de 2,5 ml 
isopropanol; 
• Se evapora la sec, max. 300C; 
• Se re dizolvă cu 1ml apa la pH = 2.3 ajustat cu acid 
fosforic 85% 
• Se agita 1 minut 
• Se ultrasonează 3 minute 
• Se filtrează pe 0.45µm 

 

Cromatografia 
Coloana:  LicroCart 125-4 Superspher 100 RP-18; 
Timp analiza : 10 minute; 
Debitul:   1 ml/min. 
Faza mobila (apa: trietilamina pH 2.3): acetonitril 86.3:13.7 
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Lungimea de unda: 280 nm; 
Domeniul de lucru: 4- 0.1 ppm ( mg /kg ţesut) ; 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
 

Schema de sacrificare si valorile 
reziduurilor de enrofloxacin si ciprofloxacin 
din muschi sunt prezentate în tabelul şi 
figura nr.1. 

Tabel 1 
Valorile înregistrate pentru reziduurile de ciprofloxacină 

şi enrofloxacină 
 

Ziua sacrificării Specificare 
(mg/kg greutate corporală) 1-a 3-a 5-a 7-a 8-a 

Valori pentru: 
ciprofloxacină + enrofloxacină 2.296 0.623 0.074 0.058 0.033

 

2.296

0.623

0.074 0.058 0.033

y = -1.1155Ln(x) + 2.119
R2 = 0.938

y = 0.0854x2 - 1.0675x + 3.2129
R2 = 0.9837

y = 3.4112e -0.61x

R2 = 0.9407
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Figura 1. Valori de depleţie a reziduurilor de 
ciprofloxacină şi enrofloxacină din carnea de pasăre, 

tratate cu Enroflox 40% pulbere. 
 

Cea mai buna reprezentare este ilustrata 
de o ecuatie de tip exponential, deducerea 
valorilor fiind efectuată cu ajutorul ecuatiei: 
 

Y = 3,4112e-0.61X 
R2 = 0,9407 
R = 0,9698 
 

Zilele 
sacrificării 

ΣΣΣΣ ciprofloxacin si 
enrofloxacin în mg/kg valori 

reale 

Valori calculate 
conform ecuatiei* 

1 2.296 1.871 
2  1.027 
3 0.623 0.563 
4  0.309 
5 0.036 0.169 
6  0.932 
7 0.058 0.051 
8 0.033 0.028 

 

Nota: *în continuare, valorile din coloana a 3-a vor fi corelate. 

Zile de 
sacrificare 

Timp 
(ore) 

Cantitatea reziduurilor 
ramasa in corp ΣΣΣΣ 
cipro+enro mg /kg 

Cantitatea 
eliminata 

Fractia 
eliminata 

1 24 1.871 0  

2 48 1.027 0.844 0.45 

3 72 0.563 0.464 0.45 
4 120 0.309 0.254 0.45 
5 144 0.169 0.14 0.45 
6 168 0.093 0.076 0.45 
7 192 0.051 0.042 0.45 

8 216 0.028 0.023 0.45 
 

Determinarea cantitatii de enrofloxacină 
si ciprofloxacină existenta in carne in ultima 
zi de tratament. 
 

Raportul Valoarea 

2/1 0.548 
3/2 0.548 
4/3 0.548 
5/4 0.547 
6/5 0.550 
7/6 0.548 
 Medie =0.548 

 

Aplicand valoarea mediei la valoarea din 
prima zi: 1,871/0,548=3,414 mg enrofloxacin 
si ciprofloxacin/kg carne inaintea sacrificarii 
sau ziua zero. Nivelul de 3,414 mg/kgc., 
reprezinta cantitatea maxima de reziduuri 
 C max= 3,414 mg/kg. 
 

Redefinind curba, consideram ecuatia : 
Y = 6.219e-0.6005X 
R2 = 1.0 
R = 1 

 

Determinarea ratei constantei de eliminare 
 

Zile de 
sacrificare 

Timp 
(ore) 

Reziduuri 
ΣΣΣΣ cipro+enro mg/kg 

Cantitate 
eliminata 

Fractia 
eliminata 

0 0 3.414 0  
1 24 1.871 1.543 0.45 
2 48 1.027 0.844 0.45 
3 72 0.563 0.464 0.45 
4 120 0.309 0.254 0.45 
5 144 0.169 0.14 0.45 
6 168 0.093 0.076 0.45 
7 192 0.051 0.042 0.45 

8 216 0.028 0.023 0.45 
 

Dupa cum se poate observa, exista o 
relatie lineara intre rata de eliminare si 
concentratia de reziduuri din carne. Atunci 
când cantitatea de medicament eliminata 
ramane constanta vorbim despre un proces 
de eliminare de ordinul întâi. In aceste 
conditii Kel reprezinta cantitatea de 
medicament eliminata pe unitatea de timp, in 
cazul nostru 24 de ore. Determinarea (T1/2) 
prin metoda experimentala: 

Zile de 
sacrificare

mg de En+Cy 
eliminate pe ora 
pentru 1 kg de 

carne 

½ din valorile 
initiale T1/2 

1 1.543/24=0.0643 3.414/2=1.707 1.707/0.0643  =26.55 
2 0.844/24=0.0351 1.871/2=0.936 0.936/0.0351  =26.65 
3 0.464/24=0.0193 1.027/2=0.514 0.514/0.0193  =26.63 
4 0.254/24=0.0106 0.563/2=0.282 0.282/0.0106  =26.60 
5 0.140/24=0.0058 0.309/2=0.155 0.155/0.0058  =26.72 
6 0.076/24=0.0031 0.169/2=0.085 0.085/0.0031  =27.41 
7 0.042/24=0.0018 0.093/2=0.047 0.047/0.0018  =26.11 
8 0.023/24=0.00096 0.051/2=0.026 0.026/0.00096=27.08 

 

Media lui T½ = 26.71 ore 
SD  = 0.39 
RSD  = 1.46% 
 

Concentratiile reprezentate in scara de ½ 
versus T½ =27 ore vor fi: 
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Valorile logaritmice vor fi: 

1,23
0,534
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Valoarea slopului: dY/dX = [(1,23-0,543)/27] 
x 24 = 0,61 
Avand in vedere ca R = 1 valorile vor fi 
identice pentru oricare dY/dX 
 

Kel = 0.61 
 

Efectuând determinările matematice pentru 
valorile T1/2: T1/2 = Ln 2/ Kel, s-a obținut 
 

T1/2 = 0,693/0,61 = 1,136 =1 zi 3 ore = 26,26 
ore 
T1/2 exp./T1/2 mat. = 26,71/26,26 = 101, 7%  

 

CONCLUZII 
 

Desi aceste modele sunt aplicate în general 
pentru determinarea constantelor pentru 
sânge, ele sunt perfect valabile și in cazul 
eliberarii medicamentelor din tesuturi, după 
cum urmează: 
1. C max= 3.414 mg/kg, se poate  afirma ca 
maximul de concentratie existent in carnea 
de pasare dupa 5 zile de tratament la o doza 
de 10 mg/kg/ greutate vie este de 3.414 
mg/kg. In aceeasi ordine de idei aceasta 
valoare reprezinta si concentratia pentru 
„stady state”. 
2. Este cunoscut ca starea de „stady state” 
este atinsă după 4-5 cicluri de T1/2. Astfel 27 
ore x 4.5 (ca sa luam media) = 121,5 ore / 
24 = 5,06 zile.  
3. Tratamentul ectuat cu Enroflox 40% este 
recomandat in prospect a se realiza pe 
timpul a 5 zile. 
4. T½ = 26,71 ore. (Randall si Cooles 
(2006) raportează pentru enrofloxacină 

(Baytril 10%) administrat in aceeasi doza 
timp de 5 zile un T½ =27,05); 
5. Practic din a 6-a zi carnea de pasare are 
un conţinut total de ciprofloxacin 
enrofloxacină mai mică decât MRL 
(Minimum Residual Limit) impus de 
Normativele UE (100 µg/kg); 
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ADMINISTRAREA VACCINULUI ANTIPESTOS PORCIN - PESTIVAC M  
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THE CLASICAL SWINE FEVER VACCINE - PESTIVAC M® - DOSAGE IN WILD 

BOAR’S BAITS 
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Abstract 
 
The work presents the technical dates about vaccine baits and the results of domestic and feral pigs’ 
immunization against classical swine fever using these vaccine baits. The new vaccine contains modified swine 
fever virus grown on tissue culture encapsulated in blisters, which are incorporated into cereal-based and 
attractive flavours matrix measuring 4x4x1.5 cm. The new vaccine administered to domestic and feral pigs was 
well-accepted. Thirty days after administration more than 75% of the vaccinated feral pigs and 100% of the 
vaccinated domestic pigs showed good antibody levels. Further more 80% of the vaccinated domestic pigs were 
protected after challenged with virulent CFS virus 30 days post vaccination. The vaccine can be administered any 
time during the year. 
 

Rezumat 
 
În lucrare sunt prezentate date tehnice privind realizarea unor momeli vaccinale cu virus pestos porcin şi 
rezultatele utilizării acestor momeli la porcii domestici şi la mistreţi. Din rezultatele obţinute s-a constatat că 
mistreţii ca şi porcii domestici au consumat în timp util momelile vaccinale, iar testarea nivelului anticorpilor 
postvaccinali arată că peste 75-80% din porcii mistreţi au avut anticorpi antipestoşi postvaccinali, în timp ce porcii 
domestici (a existat o certitudine că fiecare porc a consumat cel puţin o doză de vaccin) 100% din porci au avut 
nivel protector de anticorpi şi peste 80% au fost protejaţi de infecţia cu virus virulent. Noul vaccin este conceput 
să poată fi administrat în oricare sezon al anului şi constă în suspensie de virus vaccinal cultivat pe culturi de 
celule (lichid) şi îmbuteliat în blister din pvc, înglobat la rândul lui în amestec de făină de porumb, arome atractive 
şi componente gelatinoase. 
 

Introducere 
 

Porcii mistreţi reprezintă o verigă 
importantă în lanţul epidemic al pestei 
porcine, iar programele de profilaxie şi 
combatere a acestei boli în multe ţări cuprind 
şi măsuri de profilaxie specifică prin 
vaccinarea mistreţilor. 

Ţări precum Germania, Franţa, Belgia, 
dar și altele aplică deja de mai mulţi ani 
vaccinarea mistreţilor cu vaccinuri vii 
antipestoase înglobate în momeli. În 
România vaccinarea sporadică şi limitată a 
mistreţilor este practicată de peste 25 de ani 
(ex. cu ţesuturi de iepuri infectaţi cu virus 
pestos vaccinal sau cu ouă injectate cu 
suspensie virală). De remarcat totuși că deși 
au fost obţinute rezultate bune de imunizare, 
acest tip de „vaccin” prezintă dezavantajul că 
administrarea se poate face doar în sezonul 
rece. 
 

MATERIALE (I METODE 
 

S-au imaginat două modele 
experimentale unde s-au utilizat: 

- virus viu modificat, tulpina Thiverval 
subtipul 1 de virus tip „C” cultivat pe 
celule din linia PK15. 

- blistere din PVC.  
- amestec gelatinos; făină de porumb, 

arome gelatină. 
 

Doza de vaccin a fost constituită din 1,6 
ml virus viu modificat echivalent cu 104,5 
DICF50 în blister şi înglobat în momeală de 
dimensiunea: 4/4/1,5 cm. Momelile pot fi 
păstrate până la utilizare la temperaturi 
cuprinse între –10 și –20°C (pentru o 
perioadă de 12 luni). Vaccinul realizat a fost 
denumit Pestivac M. 

 

Experimentul 1: Testarea eficacităţii 
vaccinului Pestivac M pe porcii domestici 

 

Primul experiment privind consumul 
acestor momeli şi efectul imunizant al 
vaccinului a fost realizat pe porci domestici 
cu vârste cuprinse între 5 și 6 luni. 
Experimentul s-a desfăşurat la ferma de 
porci P.A. pe un număr de 50 animale 
vaccinate per os, 50 animale vaccinate 
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parenteral şi 15 animale martor care nu au 
fost vaccinate după schema de administrare: 

 

Categoria Nr. 
animale 

Nr. animale vaccinate per os 50 
Nr. animale vaccinate prin injectare 50 
Nr. animale nevaccinate 15 
 

Protoculul experimental a respectat 
etapele: 

1. la 30 zile de la vaccinarea „per os” 5 
porci vaccinaţi au fost infectaţi de control, 
pentru a determina nivelul de protecţie 
(intensitatea imunităţii). 

2. la 50 şi 150 de zile de la vaccinare 
câte 5 porci au fost infectaţi de control pentru 
a determina durata imunităţii. 

Consecutiv fiecărei infecţii de control au 
fost infectaţi şi câte 5 porci martori 
nevaccinaţi. 
 

Experimentul 2: Testarea vaccinului 
Pestivac M pe porci mistreţi 

 

Cel de al doilea experiment s-a 
desfăşurat în cadrul rezervaţiei „B” din 
judeţul Dâmboviţa, pe un efectiv de cca 140 
mistreţi aflaţi în semilibertate într-un areal de 
450 ha de pădure. Acestora li s-a administrat 
un număr de 500 momeli cu vaccin. 

Protocolul de administrare a momelilor 
vaccinale a fost următorul:  

 

- 250 momeli la vaccinarea I şi respectiv 
- 250 momeli rapel, la 30 zile după prima 

vaccinare. 
 

Administrarea la vedere. 50% din momeli 
(125) s-au împrăştiat în 11 locuri cunoscute 
ca locuri de hrănire suplimentară frecventate 
de către mistreţi. 

 

Administrarea momelilor prin îngropare. 
Momelile s-au depus individual in mici gropi 
de 5-10 cm adâncime şi s-au acoperit cu 
pământ in jurul acestora fiind împrăştiate 
boabe de porumb. Suprafaţa de administrare 
a momelilor a fost de cca 200 - 250 m2 şi s-
au administrat 18-30 momeli pentru fiecare 
din cele 11 locuri de administrare. 

În ambele tipuri de administrări s-a 
urmărit comportamentul mistreţilor faţă de 
momeli (rata consumului), iar ulterior s-a 
stabilit efectul imunizant al acestora prin 
determinarea nivelului anticorpilor serici 
antipestoşi. 

De asemenea în cazul ambelor tipuri de 
administrare rapelul s-a făcut la 30 zile cu 

acelaşi număr de momeli şi cu acelaşi mod 
de administrare.  

După administrare momelile cu vaccin au 
fost consumate astfel: 

 

Porcii domestici: au consumat imediat 
momelile; unele animale consumând 2 şi 
chiar 3 momeli. 

 

Porcii mistreţi: majoritatea momelilor 
administrate la vedere au fost consumate 
încă din prima zi (80%), restul fiind 
consumate în 48 h. 

Momelile administrate prin îngropare au 
fost consumate în decurs de 3 zile astfel: 
60% în prima zi; 25-30% în ziua a doua, iar 
restul în ziua a treia. Nu a existat nici-o 
dificultate ca momelile să fie depistate, 
dezgropate şi consumate. 

Studiul intensității si duratei imunităţii 
post vaccinale s-a efectuat la: 

a. la porcii domestici 
La 30, 50 şi respectiv 150 zile după 

vaccinări au fost prelevate probe e sânge 
pentru determinarea titrului de anticorpi 
antipestoşi şi au fost infectați de control cu 
virus virulent câte 5 porci vaccinaţi cu 
Pestivac M, 5 porci martori pozitivi (vaccinaţi 
cu vaccinul Pestivac pentru porci domestici) 
vaccinaţi prin injecţie subcutanată a unei 
doze de vaccin şi 5 porci nevaccinaţi. 

b. la porcii mistreţi 
Dificultatea contenționării şi recoltării 

probelor de sânge a făcut ca numărul de 
probe să fie relativ redus. De la 10 porci 
mistreţi (godaci) s-au recoltat probe de 
sânge la 30 şi 50 zile după a doua vaccinare 
şi s-au testat pentru nivelul anticorpilor serici 
antipestoşi. 

 
REZULTATE (I DISCUŢII 

 

Rezultatele din urma experimentelor sunt 
prezentate în tabelele următoare. 

Tabelul 1 
Rezultatele infecţiei de control la 30, 50 şi 150 zile de 

la vaccinare porci domestici 
 

Animale 
rezistente 

Interval 
vaccinare - 
infecţie 

Control 
infecţie la: 

Animale 
/ lot 

Nr. % 

Animale 
infectate 

30 zile 5 4 80 1 
50 zile 5 4 80 1 

Lot 1 
vaccinate  
per os 150 zile 5 3 60 2 

30 zile 5 5 10
0 0 

50 zile 5 5 100 0 

Lot 2 
vaccinate  
prin injectare 

150 zile 5 5 80 1 
30 zile 5 0 0 5 
50 zile 5 0 0 5 

Lot martor 
Nevaccinate 

150 zile 5 0 0 5 
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De la aceleaşi loturi de animale s-au 
prelevat şi probe de sânge pentru 
determinarea nivelului de anticorpi.  

Rezultatele obţinute sunt redate în 
tabelele 2 și 3. 

Tabelul 2 
 

Nivelul anticorpilor serici antipestoşi la porcii domestici 
 

x  Titrul anticorpilor DICF50** testat 
la Categoria 

30 zile 50 zile 150 zile 
Vaccinate per os 64 UN100 128 UN100 128 UN100 
Vaccinate prin injectare* 128 UN100 128 UN100 128 UN100 
Nevaccinate ≤≤≤≤ 8 UN100 ≤≤≤≤8 UN100 ≤≤≤≤ 8 UN100 
 

Nota: 
* vaccinul prin injectare conţine minimum 1000 DICF50/doză iar 
pentru mistreţi 4500 DICF50/doză. 
** este o medie pe lot de 20 de seruri pentru fiecare lot de 
animale. 

Tabelul 3 
 

Nivelul anticorpilor serici antipestoşi porcii mistreţi 
 

Titrul anticorpilor Mistreţi vaccinaţi 
şi revaccinaţi 

Mistreţi 
testaţi 

serologic 
30 zile după 
revaccinare 

50 zile după 
revaccinare 

1 > 32 UN100 64 UN100 
2 > 32 UN100 64 UN100 
3 > 16 UN100 16 UN100 
4 > 32 UN100 32 UN100 
5 64 UN100 128 UN100 
6 > 16 UN100 16 UN100 
7 32 UN100 64 UN100 
8 > 32 UN100 64 UN100 
9 64 UN100 128 UN100 

140 mistreţi vaccinaţi 
şi revaccinaţi prin 
administrări de 
momeli 

10 > 16 UN100 32 UN100 

 
CONCLUZII 

 
Din datele prezentate se constată 

protecţia maximă pentru porcii domestici 
vaccinaţi pe calea parenterală. 

Protecţia mai mare de 80% s-a obţinut la 
30 şi 50 zile post-vaccinarea per os cu 
momeli la porcii domestici şi de minimum 
60% la 150 zile post-vaccinare față de 80% 
obţinut pe calea parenterală. 

Nivelul anticorpilor serici la mistreţi a fost 
comparabil cu cel de la porcii domestici.  

Cinci din șapte porci mistreţi dublu 
vaccinaţi per os şi apoi testaţi la 30 şi 50 de 
zile au relevat niveluri corespunzătoare ale 
anticorpilor, niveluri echivalente cu o 
protecţie bună la infecţia de control, de cel 
puţin 70%. 
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INSTRUCȚIUNI 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. Varia  

 

În vederea publicării prezentarea lucrărilor către 
secretariatul ştiinŃific se poate face personal, prin poştă, sau 
e-mail pe adresa responsabilului editorial: Prof. Dr. Romeo 
Teodor Cristina (Facultatea de Medicină Veterinară 
Timişoara, Calea Aradului 119, 300645, tel. 0256277140, 
fax. 0256277118, cu menŃiunea: În atenŃia Prof. R.T. 
Cristina) sau ca fişier ataşat, la adresa de e-mail: 
rtcristina@yahoo.com (adresă provizorie până la 
implementarea paginii proprii de web), care va supune 
lucrările spre analiza Comitetului ŞtiinŃific. 

Lucrările se vor prezenta în două formate: 
- pe hârtie (în două exemplare),  
- electronic, editat în format Word (CD, stick sau e-

mail). 
 

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 limba engleză şi în 
limba 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, obligatoriu 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., bolduit, 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 

 

3. Cuvinte cheie: aliniat stânga la un tab, 9 pt., nebolduit, 
italic, blingv, în limba română, apoi în limba engleză. 
- cuvintele cheie vor fi cât mai concise şi într-o ordine cât mai 
logică. 
Exemplu: 
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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 trei subtitluri: cu majuscule, bold, centrat, 12 p., 
numerotate. 
Corpul textului lucrării: 11 p., aliniat stânga – dreapta (justify). 
7. MulŃumirile (Acknowledgements), dacă este cazul, normal, 
centrat, italic, 9p. 
- 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 bibliografiei: aliniat stânga – dreapta (justify), bold, 9 
p.,  
Redactarea bibliografiei se face în ordinea strict alfabetică a 
primului autor. Se vor scrie: 
- numărul curent; 
- autorii (cu italice): primul autor - intâi numele, apoi prenumele, 
apoi ceilalŃi autori.  
- la bărbaŃi, doar iniŃiala prenumelui, 
- la femei, prenumele întreg; 
- denumirea publicaŃiei citate, 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. CarŃi: 
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. 
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). 
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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 pt. 
- 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 acestora urmează după numerotare, scris simplu, 
centrat, la 9 pt.  
- notările din cadrul figurilor se vor face cu corpul de 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. 

 

Editor şef,  
 

Prof. univ. dr. Romeo T. Cristina 
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Un pas înainte: 
 
PLATFORMA DE FORMARE (I CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ 
AGRICULTURA ECOLOGICĂ, DURABILĂ (I SIGURANŢA ALIMENTARĂ 

 
Prezentat de S.L. dr. ing. Camelia Tulcan 
 

Platforma de formare şi cercetare 
interdisciplinară este o realizare de dată 
recentă având ca obiectiv principal dezvoltarea 
şi valorificarea resursei umane a Universităţii 
de (tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara şi a condiţiilor 
naturale de excepţie existente în vestul 
României, în direcţia consolidării agriculturii 
durabile şi asigurării produselor agro-
alimentare de înaltă calitate biologică.  

Platforma include cadre didactice, 
cercetători de prestigiu şi doctoranzi de la 
toate facultăţile USAMVB şi o bază materială 
de excepţie, mobilată şi climatizată conform 
cerinţelor, în valoare de peste cinci milioane de 
euro din resurse bugetare şi extrabugetare.  

 

Platforma este constituită din următoarele 
compartimente funcţionale: 

 

• un laborator de cercetări fizico-chimice 
asupra solului, plantelor, produselor vegetale şi 
animaliere şi a poluanţilor din lanţul trofic, care 
va servi atât pentru cercetări ştiinţifice 
interdisciplinare prioritare, cât şi pentru 
deservirea altor institute şi unităţi de producţie; 
laboratorul are în dotare aparatură performantă 
pentru o mare varietate de analize fizico-
chimice: un gaz cromatograf cu MS (Shimadzu 
GC MS QP 2010):  
 

 
 
spectrometrul de absorbţie atomică (AAS 6600 
Shimadzu), instalaţie de liofilizare, analizor de 
carne, analizor de lapte, analizor automat de 
biochimie (Hospitex Eos Bravo Forte), vîsco-
reometru Brookfield DV-III Ultra,  
 cromatograf ionic (Dionex ICS 3000): 
 

 
 
spectrometrul de absorbţie atomică (AAS 6600 
Shimadzu), instalaţie de liofilizare, analizor de 
carne, analizor de lapte, analizor automat de 
biochimie (Hospitex Eos Bravo Forte), vîsco-
reometru Brookfield DV-III Ultra, o linie 
completă de electroforeză Biorad:  
 

 
 

un evaporator sub atmosfera de gaz inert 
TURBOVAP LV un HPLC cu detector UV-Vis 
şi fluorescenţă (Shimadzu seria VP), 
rheometrul (Brookfield LVDV III Ultra, 
spectrofotometru UV-Vis (Analytic Jena), 
aparatura care serveşte la prelucrarea primară 
a probelor (mineralizator cu microunde, 
rotavapoare, sistem de extracţie în fază solidă, 
evaporator sub atmosferă de gaz inert, 
ultracentrifugă);  
 

• un laborator pentru punerea în evidenţă 
a organismelor modificate genetic, dotat cu 
aparatura de vârf, inclusiv: Termocycler, Real 
time PCR-DNA (Engine Opticon II), Tanc 
electroforeză orizontală cu sursă curent, 
Transiluminator cu sistem de preluare şi 
stocare imaginii (BioDoc Imaging System), 



Evenimentum                                                                                                                                  Medicamentul veterinar / Veterinary drug 
 
              Year 2, �o. 1. June 2008 
 

 97 

Cabinet cu sterilizare UV (AURA PCR), 
Spectrofotometru (BIOMATE 3) precum şi 
aparatură pentru prelucrarea primară; 
 

• un laborator de examene şi cercetări 
microbiologice asupra produselor agro-
alimentare de origine vegetală şi animală; în 
acest scop au fost deja puse în funcţiune mai 
multe echipamente moderne, dintre care 
menţionăm: biofermentorul de culturi continue 
Tryton, Pierre Guerin, Biolafitte: 
 

 
 

microscop cu laser confocal Leica TCS SPE, 
 

 
 microscopul de cercetări în lumină UV, un 
microscop trinocular stereoscopic tip Axioscop 
40, analizorul rapid de germeni (Microfoss 22), 
numărător automat de colonii model 
Easycount, două autoclave, termostate (cu aer 
condiţionat), un ultracongelator pentru 
păstrarea culturilor microbiene; 
 

• colective de cercetare interdisciplinară, 
constituite prin libera asociere în jurul unor 
personalităţi proeminente, în care vor fi incluse 
şi cadrele didactice tinere, doctoranzii, 
masteranzii şi studenţii din anii terminali. 
Platforma de formare şi cercetare 

interdisciplinară funcţionează în baza unui 
regulament, aprobat de către Senatul 
Universităţii şi este condusă de un consiliu 
ştiinţific coordonat de către domnul prof. univ. 
dr. Mihai Decun, membru al Academiei de 
Rtiinţe Agricole şi Silvice.  

După încheierea dotării cu aparatură şi 
obţinerea autorizării sanitare veterinare şi 
acreditării RENAR, Platforma va deveni 
autonomă sub aspect financiar şi se va 
transforma în institut cu atribuţii de formare şi 
cercetare interdisciplinară şi transdisciplinară. 
De pe acum Platforma a trezit interesul a 

numeroşi parteneri din ţară şi străinătate şi 
există toate motivele să se afirme că va 
contribui, în mare măsură, la integrarea 
Universităţii de Rtiinţe Agricole si Medicină 
Veterinară a Banatului din Timişoara în 
programele europene de cercetare ştiinţifică 
avansată.  

 

Cei doritori de a ne contacta o pot face la 
adresa: USAMVB Timişoara, Calea 
Aradului, nr.119, tel. / fax: 0256-277459, 
email: pfci@usab-tm.ro 
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UN EVENIMENT DE EXCEPȚIE LA USAMVB TIMIȘOARA 
 
consemnat de Prof. Dr. Romeo T. Cristina 
 
În data de 16.04.08 la Universitatea de 

Medicină Veterinară a Banatului Timișoara a 
avut loc reuniunea științifică cu tema: Aspecte 
etice și legislative în cercetarea pe 
animale. Manifestarea a fost organizată de 
către USAMVB Timișoara, prin exemplara 
dăruire a domnului Prof. dr. Mihai Decun, 
Autoritatea Națională pentru Cercetarea 
Științifică, reprezentată de doamna dr. Ioana 
Ispas, consilier ANCS și secretar al Consiliului 
Național de Etică și de către Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și Pentru 
Siguranța Alimentelor, 

 

 

 reprezentată de către Prof. dr. Gheorghe 
Onțanu.  

Din capul locului trebuie arătat că tema, 
de foarte mare actualitate, a suscitat un viu 
interes din partea participanților, sala 
Senatului USAMVB Timișoara dovedindu-
se a fi neîncăpătoare pentru auditoriu. 

Intrunirea s-a desfăsurat pe două 
paliere: o parte dedicată prezentării 
referatelor în plen și una lucrativă, în 
legătură cu: Construcția instituțională și 
identificarea posibilităților de îmbunătățire a 
legislației referitoare la experimentele pe 
animale. 

Secțiunea de referate a fost deschisă de 
către domnul Prof. Dr. Mihai Decun (FMV 
Timișoara), membru al Academiei de Științe 
Agricole și Silvice, care a făcut un foarte 
frumos și competent exposeu în legătură cu 
Principiile bioetice și cerințele legale privind 
experimentarea pe animale: starea de fapt 
și prioritățile în România. 

 

 
 
Doamna Șef lucrări dr. Ramona 

Suharovshi (USAMV Cluj-Napoca) a 
prezentat referatul Importanța bioeticii și 
bioinformaticii în studiile preclinice în 
cercetarea cancerului.  

Principiile 3R în experimentele pe 
animale, precum un proiect de platformă 
națională de consens privind principiile au fost 
prezentate prin referatele domnilor dr. 
Marinescu și Coman, de la Institutul Național 
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Cantacuzino București și domnul Prof.Dr. 
Valer Teușdea (USAMV București),  

 

 
 
iar domnișoara dr. med. vet. Alina Bodnariu 
M.S. a prezentat referatul Avizarea și 
autorizarea experimentelor în țările Uniunii 
Europene. 

Colectivul de la UMF București, condus de 
către Prof. Dr. Aurelia Cristea a prezentat 
prin Șef lucr. Dr. Cornel Chiriță, referatul 
Pregătirea legiferată a cadrelor care 
experimentează pe animalele vertebrate vii, 
iar doamna dr. Ioana Ispas, Aspecte etice 
privind celulele hibride om – animale. 

În finalul primei secțiuni, domnul dr. 
Valentin Hristescu (ANSVSA) a prezentat 
referatul intitulat: Aspecte legislative privind 
experimentarea și cercetarea utilizând 
animalele.  

După prezentarea materialelor, a venit 
rândul discuțiilor pe marginea celor 
prezentate.  

Luările de cuvânt au fost foarte 
numeroase, în marea lor majoritate la obiect și 
dezbătând pro și contra aspectele prezentate 
demonstrând încă odată marele interes pe 
care l-a suscitat tema și faptul că există 
preocupări serioase legate pe domeniul 
topicului. 

După masă, lucrările reuniunii au continuat 
întrun cadru mai restrâns, tehnic, la discuții 
participând un colectiv format din cadre de 
specialitate competente implicate în 
experimentarea pe animale și care au un 
cuvânt de spus în acest domeniu. 

In principal s-a discutat despre construcția 
instituțională, o platformă națională, precum și 
mijloacele prin care ar putea fi îmbunătățită 
legislația experimentelor pe animale în țara 
noastră. 

Privită în ansamblul ei manifestarea de la 
Timișoara s-a dovedit a fi un succes atât în 
ceea ce privește organizarea și participarea 
dar și datorită valorii ridicate a materialelor 
prezentate. 

Cu siguranță că, măsurile legislative și 
instituționale asumate și propuse în premieră 

la această reuniune își vor arăta utilitatea în 
viitorul apropiat. 
 

Felicitări și tot respectul meu organizatorilor. 
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Către, 
Editorul şef al Revistei „MEDICAMENTUL VETERINAR / VETERINARY DRUG”, România,  
Prof. Dr. Romeo Teodor Cristina7 
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