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Pentru salvarea medicamentului veterinar românesc 
 

Prof. Dr. Valer TEUȘDEA 
Director executiv ANFPUVR 

 

Prin natura sa, producția de medicamente este o activitate exclusivistă. Ea are nevoie de 
tehnologie de vârf, specialiști de marcă cu specializare îngustă și adâncă, investiții foarte mari 
și susținute dar mai are nevoie și de Patriotism.  

O țară cu industrie proprie de medicamente înseamnă forță, siguranță, protecție, 
independență dar și resurse mari pentru bugetul național, locuri de muncă și investiții în viitor. 

Consecvenți acestui crez, cei din industria medicamentului veterinar din Romania își 
asumă pe deplin noile cerințe tehnice și legislative trasate de către organismele UE de 
producție și control a medicamentului a.u.v., suportând efortul finaciar imens solicitat de acest 
demers dar și desfidă detractorii de orice fel ai domeniului medicamentului a.u.v. românesc, 
care, în opinia noastră, nu sunt altceva decât niște iresponsabili. 

În sprijinul acestui demers, Asociaţia Naţională a Fabricanţilor de Produse de Uz 
Veterinar din România (ANFPUVR), prin reprezentanții ei, a avut numeroase inițiative, toate 
în spiritul alinierii la cerințele europene și pentru dezvoltarea accelerată a industriei autohtone 
de medicamente în respectul legislației și cerințelor specifice domeniului.  

Spre informare publicăm ultimele trei adrese trimise către ANSVSA. 
 

Domnului Preşedinte – Secretar de Stat  
Marian Zlotea 

 
Prin prezenta vă informăm că pentru 

industria chimico-farmaceutică româneasca, 
reprezentată înainte de 1989 numai de 
câteva secţii din unele fabrici de 
medicamente de uz uman, respectiv Uzina de 
Medicamente Bucureşti, Biofarm Bucureşti, 
Terapia Cluj-Napoca, Antibiotice Iaşi şi 
Meduman Vişeu, dar care, după 1989 s-a 
dezvoltat puternic ca urmare a investiţiilor 
private, care asigura în mare parte necesarul 
intern, în momentul purtării tratativelor de 
aderare la UE, nu a fost luată în considerare 
pentru obţinerea unei perioade de tranziţie 
atât de necesară pentru realizarea integrării 
cu succes şi menţinerea pe piaţa unică 
europeană. 

In lipsa unei perioade de tranziţie, 
consecinţă a ignoranţei Statutului Român la 
negocierile de aderare, fabricanţii autohtoni 
sunt puşi în situaţia de a răspunde imediat 
unor exigenţe care le depăşesc posibilităţile şi 
la care fac greu faţă, după decenii de 
adaptare, chiar fabricanţii cu vechi tradiţii în 
domeniu din statele membre. 

In contextul menţionat este în egală 
măsură în interesul fabricanţilor, dar şi a 
deţinătorilor de animale din ţara noastră, ca 
autorităţile statului respectiv A.N.S.V.S.A şi 
institutele din subordine, în primă etapă să 
vină în sprijinul fabricanţilor români prin 
asigurarea înregistrării / reînregistrării de 

produse medicinale veterinare în condiţii 
raţionale, care însă să nu compromită 
credibilitatea acestora în faţa organismelor 
UE.  

Adoptarea de către ANSVSA şi 
autoritătilor din subordine a unor politici şi 
programe pe termen mediu şi scurt flexibile 
adaptate situaţiei şi posibilităţilor financiare şi 
umane ale fabricanţilor autohtoni este logică 
şi imperios necesară pentru a permite 
integrarea acestora în UE. 

Pentru realizarea dezideratelor 
menţionate vă prezentăm în continuare 
problemele/dificultăţile cele mai stringente cu 
care se confruntă fabricanţii români, pentru 
care vă rugăm să ne ajutaţi, astfel : 

A. Acordarea unei perioade de 
tranziţie de minim 2-3 ani pentru completarea 
dosarului tehnic de înregistrare/reînregistrare 
privind : 

- impurităţile / produşii de degradare în 
substanţa activă şi produsul finit pe perioada 
de valabilitate; 

- conservanţii:  
 a. stabilitate – identificarea şi conţinutul 

pe toată durata valabilităţii la 3 serii de 
fabricaţie la înregistrare/reînregistrare; 

- antioxidanţi : 
 a. produs finit – identificare şi conţinut la 

terminarea fabricaţiei; 
 b. stabilitate – identificarea şi conţinutul 

pe durata valabilităţii la 3 serii de fabricaţii la 
înregistrare / reînregistrare; 
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- dezvoltarea farmaceutică – justificarea 
alegerii conservanţilor şi antioxidanţilor. 

B. Evaluarea dosarelor conform 
prevederilor din Ordinul ANSVSA nr.187/2007 
şi Notice to applicants. 

C. Prezentarea de către reprezentanţii 
ANSVSA şi ICPBMUV după fiecare 
participare la instruirile organizate de UE a 
noutăţilor/obligaţiilor care le revin fabricanţilor. 

D. Reevaluarea încadrării cu personal 
evaluator pentru a putea face faţă în următorii 
2-3 ani a fluxului mare de dosare ce urmează 
a fi prezentate pentru înregistrare/ 
reînregistrare. 

E. Perfecţionarea continuă a 
evaluatorilor în funcţie de cerinţele impuse de 
UE. 

F. Creşterea obiectivităţii activităţilor 
de evaluare prin efectuarea acesteia în 
funcţie de importanţa şi impactul 
epidemiologic şi economic a produsului de cel 
puţin 2 evaluatori (din care unul din grupul de 
experti). 

In speranţa unei percepţii constructive, ca 
şi până în prezent, a demersului nostru, vă 
mulţumim. 

    
                                                Cu stimă, 

Director executiv 
Prof. dr. Valer Teuşdea 

 
Domnului Preşedinte – Secretar de Stat  

Marian Zlotea 
 

In activitatea de înregistrare/ 
reînregistrare a produselor medicinale 
veterinare întâmpinăm dificultăţi deosebite 
datorită faptului că nici până în prezent, deşi 
solicităm soluţionarea acestei probleme din 
anul 2007, nu a fost nominalizată lista 
experţilor.  

Menţionăm că nominalizarea acestora din 
rândul cadrelor didactice este singura soluţie 
viabilă deoarece aceştia au pregătirea de 
bază necesară, dar insuficientă pentru 
moment pentru acoperirea în  totalitate a 
solicitărilor EMEA, dar care pentru viitor va 
duce la acoperirea în totalitate a acestora, ca 
urmare a stimulării lor pentru o documentare 
suplimentară, atât din punct de vedere 
legislativ cât şi ştiinţific. 

Anexăm lista cu propunerile noastre, în 
speranţa că de această dată va fi oficializată, 
ca atare sau cu modificările pe care consilierii 
Dvs.le consideră necesare. 

 

        Cu stimă, 
                                   Director executiv 

Prof. dr. Valer Teuşdea 

Domnului Preşedinte – Secretar de Stat  
Marian Zlotea 

 
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă 

problemele pe care le ridică înregistrarea/ 
reînregistrarea vaccinului viu contra 
antraxului, pe de o parte celor doi 
producători, respectiv SN Institutul Pasteur 
SA şi Romvac Company SA, iar pe de altă 
parte Institutul pentru Controlul Produselor 
Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar, 
ca organism de evaluare a dosarelor, precum 
şi implicaţiile deciziei acestuia asupra 
producţiei, dar mai ales a posibilităţilor de 
control a antraxului ca zoonoză care poate să 
apară în urma infecţiei naturale sau a actelor 
de bioterrorism, în România şi Republica 
Moldova. 

Programele de control a antraxului se 
bazează pe un complex de măsuri şi mijloace 
din care menţionăm acţiunile de 
imunoprofilaxie, distrugerea agentului 
etiologic în natură şi evitarea contactului 
animalelor cu acesta. 

Se menţionează rezistenţa deosebit de 
ridicată, de până la 60 ani a formelor 
sporulate de Bacillus anthracis în natură. 

In ţara noastră pentru controlul antraxului 
se utilizează, de peste 60 ani, cu success 
vaccinul anticărbunos viu, constituit dintr-o 
suspensie de spori a tulpinii acapsulogene 
1190 R de B. anthracis, obţinută de Stamatin 
în 1936, fiind o prioritate a ştiinţei medicale 
veterinare mondiale. 

Valoarea imunogenă a vaccinului viu 
contra antraxului a fost demonstrată prin 
lucrări ştiinţifice minuţioase efectuate înainte 
de al II-lea război mondial de către SN 
Institutul Pasteur SA, iar după al II-lea război 
mondial, în 1993 pe ovine de către ICPBMUV 
şi eşecurile de vaccinare înregistrate numai 
acolo unde nu au fost respectate instrucţiunile 
de folosire a produsului sau unde, din diverse 
cauze s-a produs o rupere de imunitate. 

Se mentionează că de la înfiinţarea 
ICPBMUV, toate seriile de producţie au fost 
controlate de acesta şi că la finele trim.II a.c. 
certificatele de înregistrare şi autorizaţia de 
fabricaţie pentru cei doi fabricanţi români, SN 
Institutul Pasteur SA şi Romvac Company Co 
SA au expirat. 

La reînregistrare s-au solicitat conform 
ghidurilor cercetări privind eficacitatea şi 
siguranţa, care necesită timp, condiţii de 
experimentare, inexistente în România la 
această oră şi resurse financiare inseminate, 
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din păcate mai puţin disponibile într-o 
perioadă de criză economică. 

La toate cele prezentate, menţionăm că 
neînregistrarea vaccinului viu contra 
antraxului fabricat de cei doi producători 
autohtoni va atrage după sine imposibilitatea 
realizării Programului acţiunilor de 
supraveghere, prevenire şi control a bolilor la 
animale, al celor transmisibile de la animale 
la om, protecţia animalelor şi protecţia 
mediului pentru anul 2009 şi la implicaţii 
epidemiologice, economice şi sociale greu de 
justificat. 

Faţă de cele prezentate apreciem că in 
şedinţa Comitetului propunerea de prezentare 
a dosarului este logică, iar hotărârea acestuia 
teebuie să se bazeze pe evaluarea corectă a 
posibilităţilor şi intereselor României. 

Pentru alte produse imunologice, după 
caz, considerăm că este necesară trimiterea 
dosarului pentru evaluare grupului de experţi 
în domeniu pentru a nu avea numai opinia 
unui singur evaluator, copleşit de 
responsabilităţile deciziei şi frica 
consecinţelor inspecţiilor de la UE. 

 
        Cu stimă, 

                                   Director executiv 
Prof. dr. Valer Teuşdea 
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▼ Educație continuă / Continuous education 
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Substanţe anabolizante interzise, periculoase pentru consumatorii umani, în 
conformitate cu reglementările U.E. 

 
Prohibited anabolic substances, dangerous to human consumers, in 

accordance of E.U. regulations 
 

Flavia A. HANGANU1, Victor VOICU2, Romeo T. CRISTINA1 
FMV Timişoara, 2I.C.P.B.M.U.V. 

 
Rezumat 

 
Substanţele cu efect anabolic sunt folosite pentru a intensifica conversia hranei, rata de creştere sau 

depunerile de ţesut muscular, în fermele de producţie, de mai multe decenii. Majoritatea acestor substanţe 
anabolice au efecte biochimice similare cu steroizii sexuali (androgeni, estrogeni, gestageni). În orice caz, în 
Uniunea Europeană, utilizarea hormonilor pentru sporirea creşterii la animale sau pentru îngrăşare, este 
interzisă. Monitorizarea reziduurilor promotorilor de creştere hormonali, în carne sau lapte, este esenţială 
pentru punerea în aplicare a acestei interdicţii, precum şi pentru protecţia sănătăţii publice faţă de efectele 
dăunătoare ale acestor substanţe, care întâmplător se mai găsesc în produsele de origine animală. 

 
Cuvinte cheie:  substanţe anabolice, periculoase, consumatori umani, legislaţie U.E. 

 
Abstract 

 
Substances with anabolic effects are used to enhance feed conversion, growth rate or muscle tissue 

deposition in stock farming for several decades. The majority of these compounds have biochemical effects 
similar to sex steroids (androgens, estrogens, gestagens). However, in the E.U., the use of hormones for 
growth – promotion or fattening is prohibited. Monitoring of residues of hormonal growth-promotion in meat or 
milk, is essential for implementing such bans and to protect public health against the harmful effects of these 
substances, which incidentally is found in products of animal origin. 

Key words:  anabolic substances, dangerous, human consumers, E.U. legislation 
 

1. Evoluții 
 

Încă din 1988 Comunitatea Europeană a 
interzis utilizarea următoarelor substanţe 
hormonale, folosite ca stimulatori de creştere, 
la animale:  

• 17β estradiol,  
• testosteron,  
• progesteron,  
• zeranol,  
• acetat de trenbolon şi  
• acetat de melengestrol.  
 

Această interdicţie trebuia să se aplice 
fără discriminare în cadrul Comunităţii 
Europene în aşa fel încât pentru importurile 
care proveneau din ţările terţe să se ţină cont 
de la 1 ianuarie 1989. Unele ţări terţe, printre 
care Statele Unite şi Canada, au contestat 
interzicerea utilizării hormonilor de către U.E.  

Pentru evitarea conflictelor, doar din anul 
1996 a apărut legislaţia definitivă  referitoare 
la substanţele interzise şi la controlul 
acestora (valabilă şi în zilele noastre), 
precum:  

- Directiva 96⁄22⁄CE - Interzicerea 
anumitor substanţe cu efect hormonal (cu 
excepţia celor folosite în scop terapeutic sau 
zootehnic), tireostatice şi β-agoniste (prin 

abrogarea Directivelor 81⁄602⁄CEE, 88⁄146⁄ 
CEE şi 88⁄299⁄CEE), 

- Ulterior a apărut Directiva 2003⁄74⁄CE 
a Parlamentului şi Consiliului European din 
22 septembrie 2003, de modificare a 
Directivei 96⁄22⁄CE), și Directiva 96⁄23⁄CE – 
Măsuri de monitorizare a anumitor substanţe 
şi reziduuri de la animalele în viaţă sau din 
produsele de origine animală, 

- Regulamentul 2377⁄90 - Stabileşte 
limitele maxime de reziduuri pentru diferite 
substanţe în produsele de origine animală, 

- În fine, în Monitorul Oficial, 
Regulamentul 470⁄2009⁄CE din 6 mai 2009, 
de stabilire a procedurilor comunitare în 
vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale 
substanţelor farmacologic active din 
alimentele de origine animală, de abrogare a 
Regulamentului 2377⁄90 şi de modificare a 
Directivei 2001⁄82⁄CE şi a Regulamentului 
726⁄2004⁄CE. 

Conform legislaţiei în vigoare, mai precis 
în Directiva 96⁄22⁄CE, substanţele 
anabolizante interzise sunt: 
1)  Stilbenele şi derivaţi de stilbene 
2)  Tireostaticele 
3)  Steroizii 
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4)  Lactonele acidului rezorcilic incluzând zeranol 
5)  Beta agoniştii 
6)  Compuşii incluşi în Anexa IV din 
Regulamentul 2377⁄90 (se aplică până la 4 
septembrie 2009). 
 

1.1. Stilbenele şi derivaţii 
 

Pentru prima dată au fost sintetizate şi 
folosite în S.U.A. în anul 1938.  

Fără nicio îndoială dietilstilbestrolul sau 
DES este hormonul de sinteză cel mai 
cunoscut dintre toţi1.  

Datorită progresului ştiinţific, prin anii 
1960 – 1970 s-a arătat că DES este 
genotoxic şi cancerigen, responsabil de 
adenomul vaginului, infertilitate, atât la 
animale cât şi la om. Cu toate acestea, 
producerea sa nu a fost întreruptă imediat (11).  

Prima dată când s-au folosit hormonii ca 
stimulatori de creştere la bovine, s-a realizat 
în anul 1947, când la Universitatea Purdue s-
a investigat acţiunea dietilstilbestrolului 
asupra junincilor.  

S-a folosit un implant subcutanat de DES. 
Iniţial s-au observat reacţii adverse, printre 
care edemul vulvei, realizarea saltului şi 
dezvoltarea mamelelor. Mai târziu, oamenii 
de ştiinţă de la Colegiul Statului Iowa, au 
investigat efectul DES administrat oral.  

Stimularea creşterii şi rata de 
îmbunătăţire a utilizării hranei, precum şi mai 
puţine efecte secundare au fost observate în 
cazul administrării per os, atât la bovine cât şi 
la ovine.  

În anul 1954 US Food and Drug 
Administration a aprobat utilizarea DES pe 
cale orală, la bovine pentru creştere – 
finisare. În anul 1957, folosirea implantului cu 
DES la bovine a fost interzis în U.S.  

Cercetările ulterioare au determinat chiar 
o doză optimă pentru administrarea orală la 
bovine. Incidenţa scăzută a reziduurilor de 
DES în ficat a fost asociată cu utilizarea 
incorectă a acestuia.  

                                                 
1 Biochimistul englez Charles Edward Dodds a fost cel care l-a 
sintetizat. Începând cu anul 1946, DES a fost administrat femeilor 
însărcinate pentru a preveni riscul avortului spontan. La animale s-a 
folosit ca accelerator de creştere. Chiar din 1938, Dodds alerta 
lumea ştiinţifică de pericolele invenţiei sale, opunându-se pentru 
producerea pilulelor anticoncepţionale pe bază de DES. În pofida 
acestui avertisment, sute de mii de femei însărcinate au fost tratate 
cu acest hormon periculos după cel de-al doilea război mondial. 
Fiicele mamelor care au luat DES în timpul sarcinii, aveau cu 50% 
şanse mai mici de-a avea la rândul lor o sarcină fără probleme. La 
acestea, avortul spontan în primele patru luni a fost mai numeros, iar 
riscul naşterii premature era mai crescut. Fiicele mamelor tratate cu 
DES au manifestat o incidenţă crescută a unei forme rare de cancer 
şi a endometriozei, iar fii mamelor tratate cu DES au înregistrat o 
frecvenţă crescută a criptorhidiei, hipospadiasului, iar ca adulţi, 
oligospermie (14). 

Reziduurile întâmplătoare de DES 
împreună cu raportul asupra apariţiei 
adenocarcinomului la fiicele mamelor care au 
fost tratate cu DES în timpul sarcinii, au 
determinat pe reprezentanţii de la US Food 
and Drug Administration să scoată de pe 
piaţă, în 1981, produsele pentru 
administrarea orală la bovine, iar în anul 
următor au interzis şi implantul cu DES.  

Scoaterea de pe piaţă a produselor pe 
bază de DES au condus la apariţia altor 
produse pentru a stimula creşterea la bovine 
(12). 

Alţi reprezentanţi pe bază de stilben sunt 
Dienestrol şi Hexestrol. 

Stilbenele se absorb în tractusul 
gastrointestinal, metabolizarea se produce 
încet în ficat, iar excreţia are loc prin urină şi 
prin fecale.  

Se folosesc în hipofoliculinemie, vaginite 
şi adenomul de prostată. 

Asupra secreţiei lactate, prin intermediul 
anterohipofizei, poate determina o activitate 
antilactagogă, dar se pot instala călduri la 
câteva zile de la utilizare. 

Sunt cei mai practici antagonişti ai 
hormonilor sexuali masculini, producând 
castrarea hormonală la vieri şi la masculii 
speciilor de păsări.  

Cu rezultate bune se foloseau în 
tratamentul bolilor testiculare (7). 

Pentru depistarea acestor substanţe se 
foloseşte gaz cromatografia cuplată în 
tandem cu spectrometrie de masă (GC-
MS⁄MS). 

 
1.2. Tireostaticele 

 
Reprezentanţii acestei grupe sunt din 

punct de vedere chimic derivaţi de tiouree 
radicalii: metil-, etil-, dimetil-, propil-, benzil-, 
feniltiouracil, Tapazol, Carbimazol, Mercapto-
benzimidazol.  

Aceste substanţe acţionează prin 
deprimarea funcţiei de sinteză a hormonilor 
tiroidieni. Datorită opririi formării hormonului şi 
scăderii metabolismului bazal, are loc 
umplerea tractului gastrointestinal, retenţia 
apei la nivel tisular şi prin urmare animalul va 
avea o greutate mai mare.  

Prin administrarea acestor substanţe se 
face de fapt: vânzarea apei la preţ de carne.  

Calitatea cărnii provenită de la animalele 
tratate cu tireostatice este slabă, iar muşchii 
şi organele conţin reziduuri ce reprezintă un 
risc potenţial pentru sănătatea omului, 
datorită proprietăţilor teratogene şi 
carcinogene ale acestor substanţe. 
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Utilizarea medicaţiei tireostatice, în scopul 
îngrăşării animalelor a fost interzisă din 1981, 
în toate statele membre U.E. Deoarece 
producţiile în efectivele de animale au 
crescut, folosirea ilegală a promotorilor de 
creştere rămâne o problemă importantă. 
Interpretarea probelor suspecte este o 
chestiunede fineţe, mai ales în cazul în care 
trebuie făcută diferenţierea între probele ce 
conţin tiouracil de origine naturală sau sunt o 
consecinţă a abuzului intenţionat. 

Terapeutic, se administrează la animale 
în boala Basedow şi adenom tireotoxic (7). 

 
1.3. Steroizii 

 
Hormonii steroizi sunt sintetizaţi la nivelul 

gonadelor, placentei şi în partea corticală a 
glandelor suprarenale dintr-un precursor 
comun, colesterolul.  

În urma scindării catenei laterale a 
colesterolului se formează pregnelonul. 

În funcţie de ţesutul şi complexul 
enzimatic prezent, pregnelonul poate fi 
transformat în progesteron sau testosteron 
sau poate fi aromatizat formând diferiţi 
estrogeni (estronă sau estradiol). 

Hormonii steroizi sunt folosiţi pentru 
îngrăşarea animalelor, datorită capacităţii lor 
de a le creşte masa musculară şi de a le 
îmbunătăţi rata de conversie a hranei.  

De asemenea, efectele sinergice ale 
acestora şi abilitatea de a reduce retenţia 
azotului şi de a creşte conţinutul de grăsime 
au fost demonstrate în literatura de 
specialitate. La fel şi corticosteroizii pot fi 
folosiţi ilegal pentru îngrăşarea animalelor, 
mai ales datorită efectului sinergic pe care îl 
au în combinaţie cu alţi steroizi anabolizanţi 
sau chiar cu beta agonişti (3). 

 
1.4. Estrogenii 

 
Estrogenii steroizi naturali includ: 17β – 

estradiolul, estrona şi estriolul.  
Influențează caracterele sexuale femele, 

dezvoltarea glandei mamare; ei induc 
comportamentul estral la femele şi libidoul la 
masculi. Printre altele, au efecte asupra 
metabolismului general, inclusiv asupra 
distribuţiei grăsimilor în corp, creşterea 
oaselor şi sinteza proteică în numeroase 
ţesuturi. 

Estrogenii steroizi sintetici includ 
substanţe cum ar fi: benzoatul sau valeratul 
de estradiol, care în momentul hidrolizei 
eliberează molecula de bază. Creşterea 
potenţei estrogenilor este obţinută prin 

introducerea grupărilor etilen în poziţiile C-17 
sau formarea unui eter ciclopentil la C-3.  

Ultimul compus având o acţiune mai 
prelungită (de ordinul săptămânilor) (7). Durata 
acţiunii estrogenilor sintetici este direct 
proporţională cu lungimea lanţului de carbon. 

1.5. Androgenii 
 

Androgenii naturali care prezintă 
importanţă majoră sunt: testosteronul, 
dihidrotestosteronul şi androsteronul.  

La masculi, androgenii stimulează 
spermatogeneza, creşterea, dezvoltarea şi 
secreţia de fluid de la nivelul testiculelor, 
apariţia caracterelor secundare mascule, 
dezvoltarea musculară. 

La femele sunt principalii precursori ai 
sintezei de estrogeni din foliculi.  

Fac parte de asemenea, din sistemul de 
feedback negativ care controlează LH-ul şi 
FSH-ul. 

Androgenii sintetici sunt reprezentaţi de 
către: nandrolona, metiltestosteronul, 17β- 
boldenona, metilboldenona, trenbolona, 
stanozololul, noretandrolona etc.  

Creşterea potenţei androgenilor se 
realizează prin esterificarea la gruparea 17 – 
OH unui acid organic.  

Astfel se obţine o acţiune mai prelungită 
în timp prin eliberarea lentă în circulaţie şi la 
fel ca la estrogenii sintetici, durata acţiunii 
este direct proporţională cu lungimea lanţului 
de carbon. 

Androgenii favorizează retenţia sodiului 
ceea ce va conduce la o retenţie de fluide 
suficient de mare pentru a conduce şi agrava 
o insuficienţă cardiacă.  

Printre altele, aceştia exacerbează 
hipertrofia prostatei și dezvoltarea tumorală(1). 

 
1.6. Progestagenii 

 
Progesteronul este secretat în organismul 

femelelor, de corpul galben în prima perioadă 
a gestaţiei. În continuare, funcţia de secreţie 
a acestui hormon este preluată de 
corticosuprarenale şi de către placentă.  

Rolul său este de a pregăti miometrul 
pentru procesul de nidaţie, pregătirea glandei 
mamare pentru viitoarea lactaţie, efect 
antigonadotrop. 

Se elimină prin urină sub formă de 
pregnanolon şi pregnadiol. 

Produşii de sinteză cei mai importanţi 
sunt: medroxiprogesteron, acetatul de 
megestrol, acetatul de clormadinon, acetatul 
de delmadinon, acetat de melengestrol (7). 
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1.7. Lactonele acidului rezorcilic 
 

Lactonele acidului rezorciclic sunt agenţi 
anabolizanţi folosiţi la animalele de fermă.  

Acestea au fost descoperite când s-a 
observat că porcii hrăniţi cu porumb mucegăit 
au avut o rată de creştere mai mare.  

În urma izolării în laborator a speciei de 
fungi din porumbul mucegăit, numeroşi 
derivaţi au fost sintetizaţi, printre care şi 
Ralgro (2). 

Zearanolul (α-zearalanol) este un 
stimulator de creştere estrogenic non – 
steroidal. Este produs de reducerea chimică a 
zearalenonei cunoscută şi ca toxină produsă 
de Fusarium spp.  

Zearanolul a fost folosit pe scară largă ca 
stimulator de creştere la animalele de rentă 
pentru a creşte rata de masă obţinută, pentru 
a îmbunătăţi conversia hranei şi pentru a 
reduce stress - ul la vacă (4).  

Încă din 1990, luându-se în considerare 
proprietăţile intrinsece ale hormonilor şi 
descoperirile ştiinţifice, folosirea zeranolului şi 
a altor substanţe hormonale naturale sau 
sintetice pentru stimularea creşterii animalelor 
de fermă, a fost interzisă de către Uniunea 
Europeană (5).  

Zearanolul şi metabolitul său primar 
taleranolul (β-zearalanol) sunt lactonele 
acidului rezorciclic, care de asemenea includ: 
α-zearalenolul, β-zearalenolul, zearalenona şi 
zearalanona. 

KATZENELLENBOGEN şi col. a 
descoperit faptul că lactonele acidului 
rezorcilic interacţionează cu receptorii pentru 
estradiol şi mimează acţiunea acestora, 
respectiv şi efectele secundare (8).  

 
Βeta-agoniştii 

 
Catecolaminele sunt substanţe chimice 

produse de către glandele suprarenale. 
Ele formează un grup de compuşi 

denumit beta-agonişti care au efecte 
hormonale. Ele sunt activate când sunt 
administrate pe cale orală, iar în cazul 
prducţiei de carne, se administrau, mai ales 
pentru a provoca schimbări ale compziţiei 
cărnii, ce antrenau pierderea cantităţii de 
grăsime şi creşterea conţinutului de carne 
slabă (10).  

Clenbuterolul şi salbutamolul sunt 
catecolamine şi au fost folosite, până la 
interzicerea lor pentru creşterea 
performanţelor sportivilor (13). 

Beta agoniştii folosiţi doar terapeutic, 
conform legislaţiei europene, sunt 

clenbuterolul în caz de bronhodilataţie la cai 
şi viţei şi în caz de tocoliză la vaci. 

Folosirea β-agoniştilor pe lângă acţiunea 
principală de bronhodilatator şi tocolitic, 
creşte raportul de carne slabă pe grăsime şi 
aduc o îmbunătăţire a eficienţei de conversie 
a furajelor (9).  

În martie 1996, UE a extins interzicerea 
folosirii hormonilor ca promotori de creştere la 
beta agonişti (Directiva 96⁄22⁄EC), iar 
controlul şi sancţiunile cu privire la folosirea 
ilegală au fost strânse în Directiva 96⁄23⁄EC. 

Anexa IV din Regulamentul 2377⁄90 
În anexa IV din Regulamentul (CEE) nr. 

2377/90 al consiliului Europei din 26 iunie 
1990 de stabilire a unei proceduri 
comunitare pentru stabilirea limitelor 
maxime de reziduuri de produse 
medicinale veterinare în alimentele de 
origine animală  
sunt incluse următoarele substanţe:  

• Cloramfenicol,  
• Cloroform,  
• Clorpromazină,  
• Colchicină,  
• Dapsona,  
• Dimetridazol,  
• Metronidazol.  
• Nitrofurani (incluzând furazolidona) şi  
• Ronidazol,  

care datorită efectelor secundare grave atât 
la om cât şi la animale, au fost interzise de la 
utilizare iar în anexa V: 

Informații și date care trebuie să figureze 
într-o cerere de stabilire a limitei maxime de 
reziduuri pentru o substanță farmacologic 
activă utilizată în medicamentele de uz 
veterinar:(6). 
 

Informații administrative 
1.  Numele sau numele firmei și domiciliul sau sediul 

social ale solicitantului. 
2.  Denumirea medicamentului de uz veterinar. 
3.  Compoziția calitativă și cantitativă în ceea ce privește 

principiile active, cu denumirea comună 
internațională recomandată de Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS), dacă această denumire există. 

4.  Autorizație de fabricare, dacă este cazul. 
5.  Autorizație de punere în circulație, dacă este cazul. 
6.  Rezumatul caracteristicilor medicamentului sau 

medicamentelor de uz veterinar elaborat în 
conformitate cu articolul 5b din Directiva 81/85/CEE. 

 

A. Documente de securitate 
A.0. Raportul de expertiză 
A.1.  Identificarea exactă a substanței care face obiectul 

cererii 
1.1.  Denumirea comună internațională (DCI). 
1.2.  Denumirea dată de Uniunea Internațională de Chimie 

Pură și Aplicată (UICPA). 
1.3.  Denumirea din Chemical Abstract Service (CAS). 
1.4.  Clasificare: 

- terapeutică, 
- farmacologică. 
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1.5.  Sinonime și abrevieri. 
1.6.  Formula structurală. 
1.7.  Formula moleculară. 
1.8.  Masa moleculară. 
1.9.  Procentul de impurități. 
1.10. Compoziția calitativă și cantitativă în ce privește 
impuritățile. 
1.11. Descrierea proprietăților fizice: 

- punctul de fuziune, 
- punctul de fierbere, 
- presiunea vaporilor, solubilitatea în apă și în solvenți  
organici exprimați în g/l, cu indicarea temperaturii, 
- densitatea, 
- indicele de refracție, rotație etc. 
 

A.2. Studii farmacologice pertinente 
2.1.  Farmacodinamie. 
2.2.  Farmacocinetică. 
 

A.3. Studii toxicologice 
 

3.1.  Toxicitate în cazul administrării unice. 
3.2.  Toxicitate în cazul administrării repetate. 
3.3.  Toxicitate la animalul tratat. 
3.4.  Toxicitate în procesul reproducerii, în special 

intensitatea efectelor teratogene. 
3.4.1.  Studii ale efectelor asupra reproducerii. 
3.4.2.  Efecte toxice asupra embrionului, asupra dezvoltării 

perinatale și postnatale, în special intensitatea 
efectelor teratogene. 

3.5.  Intensitatea efectelor mutagene. 
3.6.  Intensitatea efectelor cancerigene. 
 

A.4. Studii asupra altor efecte 
4.1.  Imunotoxicitate. 
4.2.  Proprietăți microbiologice ale reziduurilor. 
4.2.1.  Efecte asupra florei intestinale a omului. 
4.2.2.  Efecte asupra organismelor și microorganismelor  
 utilizate în industria alimentară. 
4.3.  Observații la om. 
 

B. Informații privind reziduurile 
B.0. Raportul de expertiză 
B.1. Identificarea precisă a substanței care face obiectul 

cererii Substanța respectivă este identificată în 
conformitate cu punctul A.1. Totuși, în cazul în care 
cererea se referă la unul sau mai multe 
medicamente de uz veterinar, este necesar ca 
produsul să fie identificat detaliat, în special în ceea 
ce privește: 
 - compoziția calitativă și cantitativă, 
 - puritatea, 
 - identificarea lotului de fabricație folosit în cazul 
studiilor; relațiile cu produsul final, 
- activitatea specifică și puritatea din punct de 
vedere radioactiv a substanțelor marcate, 
- poziția atomilor marcați în moleculă 

 

B.2. Studii ale reziduurilor 
2.1. Farmacocinetică (absorbția, repartiția, bio-

transformarea, eliminarea). 
2.2. Dispariția reziduurilor. 
2.3. Stabilirea LMR. 
 

B.3. Metoda de analiză de rutină care poate fi  
utilizată pentru detectarea reziduurilor 

3.1.  descrierea metodei. 
3.2.  validarea metodei. 
3.2.1.  specificitatea; 
3.2.2.  gradul de exactitate inclusiv sensibilitatea; 
3.2.3.  precizia; 
3.2.4.  limita de detecție; 
3.2.5.  limita de cuantificare; 
3.2.6.  practicabilitatea și aplicabilitatea în condiții 

normale de laborator; 
3.2.7.  sensibilitatea la interferențe. 
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Despre sistemul de clasificare al medicamentelor ATC/DDD 
 

About ATC / DDD drug clasiffication system 
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Abstract 

 
The field of drug utilization research has attracted increasing interest since its infancy in the 1960s. At a 

symposium in Oslo in 1969 entitled The Consumption of Drugs, it was agreed that an internationally accepted 
classification system for drug consumption studies was needed. At the same symposium the Drug Utilization 
Research Group (DURG) was established and tasked with the development of internationally applicable 
methods for drug utilization research. 

By modifying and extending the European Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA) 
classification system, Norwegian researchers developed a system known as the Anatomical Therapeutic 
Chemical (ATC) classification. In order to measure drug use, it is important to have both a classification 
system and a unit of measurement. To deal with the objections against traditional units of measurement, a 
technical unit of measurement called the Defined Daily Dose (DDD) to be used in drug utilisation studies was 
developed.  

The purpose of the ATC/DDD system is to serve as a tool for drug utilization research in order to improve 
quality of drug use. One component of this is the presentation and comparison of drug consumption statistics 
at international and other levels. The classification of a substance in the ATC/DDD system is not a 
recommendation for use, nor does it imply any judgements about efficacy or relative efficacy of drugs and 
groups of drugs. 

The Anatomical Therapeutic Chemical classification system for veterinary medicinal products, 
ATCvet, has been developed by the Nordic Council on Medicines (NLN) in collaboration with the NLN’s 
ATCvet working group, consisting of experts from the Nordic countries. 

The ATCvet system for the classification of veterinary medicines is based on the same overall principles 
as the ATC system for substances used in human medicine. In most cases an ATC code exists which can be 
used to classify a product in the ATCvet system. The ATCvet code is then created by placing the letter Q in 
front of the ATC code. In some cases, however, specific ATCvet codes are created, e.g. Antibacterials for 
intramammary use (QJ51) and Immunologicals (QI). 

 
Key words: system, clasiffication, drugs, a.u.v. 
 

Rezumat 
 
The field of drug utilization research has attracted increasing interest since its infancy in the 1960s. At a 

symposium in Oslo in 1969 entitled The Consumption of Drugs, it was agreed that an internationally accepted 
classification system for drug consumption studies was needed. At the same symposium the Drug Utilization 
Research Group (DURG) was established and tasked with the development of internationally applicable 
methods for drug utilization research. 

By modifying and extending the European Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA) 
classification system, Norwegian researchers developed a system known as the Anatomical Therapeutic 
Chemical (ATC) classification. In order to measure drug use, it is important to have both a classification 
system and a unit of measurement. To deal with the objections against traditional units of measurement, a 
technical unit of measurement called the Defined Daily Dose (DDD) to be used in drug utilisation studies was 
developed.  

The purpose of the ATC/DDD system is to serve as a tool for drug utilization research in order to improve 
quality of drug use. One component of this is the presentation and comparison of drug consumption statistics 
at international and other levels. The classification of a substance in the ATC/DDD system is not a 
recommendation for use, nor does it imply any judgements about efficacy or relative efficacy of drugs and 
groups of drugs. 

The Anatomical Therapeutic Chemical classification system for veterinary medicinal products, 
ATCvet, has been developed by the Nordic Council on Medicines (NLN) in collaboration with the NLN’s 
ATCvet working group, consisting of experts from the Nordic countries. 

The ATCvet system for the classification of veterinary medicines is based on the same overall principles 
as the ATC system for substances used in human medicine. In most cases an ATC code exists which can be 
used to classify a product in the ATCvet system. The ATCvet code is then created by placing the letter Q in 
front of the ATC code. In some cases, however, specific ATCvet codes are created, e.g. Antibacterials for 
intramammary use (QJ51) and Immunologicals (QI). 

 
Cuvinte cheie: sistem, clasificare, medicamente a.u.v. 
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Istoricul sistemului ATC/DDD 
 

Sistemul a fost pomenit pentru prima dată 
în 1969, când în cadrul Simpozionului pentru 
Consumul Medicamentelor organizat la Oslo 
s-a pus pentru prima oară problema 
necesităţii unui sistem acceptat internaţional.  

La acelaşi simpozion DURG (Drug Utilization 
Research Group = Grupul de Studiu pentru Utilizarea 

Medicamentelor) a fost însărcinat cu dezvoltarea 
unor metode aplicabile internaţional. Prin 
modificare şi extindere a documentelor 
European Pharmaceutical Market 
Research Association (EPhMRA) cercetătorii 
norvegieni au fost primii care au dezvoltat 
sistemul de clasificare al medicamentelor 
cunoscut sub denumirea de Anatomic 
Terapeutic Chimic (ATC).  

În ideea de a măsura cât mai corect 
folosirea unui medicament este important de 
a avea un sistem de clasificare uniform dar şi 
o unitate de măsură unanim recunoscută a 
medicamentelor, care a fost denumită DDD 
(Defined Daily Dose = Doza Zilnică Definită). 

Ca urmare în 1975 a fost lansat de către 
specialiştii norvegieni sistemul de clasificare 
al medicamentelor ATC/DDD, sistem care a 
fost preluat şi de către OMS care din 1981 
recomandă acest sistem de clasificare pentru 
studiile internaţionale de utilizare a 
medicamentelor. În 1996 OMS recunoaşte 
necesitatea utilizării sistemului de clasificare 
ATC/DDD ca standard pentru studiile de 
utilizare a medicamentelor. 

 
Obiectivele sistemului ATC/DDD 

 
Sistemul ATC/DDD este imaginat pentru 

a servi ca instrument în studiile de utilizare a 
medicamentelor în ideea creşterii calităţii 
folosirii medicamentelor. O componentă a 
acesteia este prezentarea şi compararea 
statisticilor de consum la nivel internaţional. 
Clasificarea substanţelor în sistemul 
ATC/DDD nu constituie o recomandare 
pentru folosirea unui medicament şi nu 
implică nici un fel de judecată asupra 
eficacităţii medicamentelor sau diferitelor 
grupe de medicamente. 

 
Clasificarea ATC - Structură 

 
În sistemul de clasificare Anatomic 

Terapeutic Chimic (ATC) medicamentele 
sunt împărţite în grupe în funcţie de: 

  

- organul sau sistemul ţintă  
- proprietăţile lor chimice,  
- proprietăţile lor farmacologice şi terapeutice. 

 

Medicamentele sunt clasificate în cinci 
mari categorii de diferite niveluri, împărţite 
în: 

- grupele principale (15) (nivelul 1),  
- cu câte un subgrup farmacologic / terapeutic 
(nivelul 2),  
- Nivelurile 3 şi 4 sunt subgrupurile chimice/ 
farmacologice/terapeutice, iar  
- nivelul 5 este cel al substanţelor chimice.  

 

Nivelurile 2, 3 şi 4 sunt folosite pentru 
identificarea subgrupurilor farmacologice, 
atunci când acestea sunt mai adecvate decât 
subgrupurile terapeutice sau chimice. 
 

Criterii de includere şi excludere 
 
Centrul OMS pentru Colaborare din Oslo 

stabileşte permanent, intrări în clasificarea 
ATC, pe baza cererilor formulate de către 
utilizatorii sistemului. Printre aceştia se 
numără producătorii, agenţiile de 
reglementare şi cercetătorii.  

Aria de acoperire a sistemului nu este 
încă completă, motiv pentru care o substanţă 
nu este inclusă fiind și acela că cererea 
pentru stabilirea clasificării nu a fost încă 
înaintată (centrul acordând prioritate mai ales 
preparatelor care conţin substanţe bine 
definite, care sunt deja denominate DCI şi 
care sunt:  

 

- entităţi chimice şi biologice noi, propuse pentru 
acordarea de licenţe într-o serie de ţări. 

- substanţe existente, bine definite utilizate într-un 
anumit număr de ţări. 

- alte medicamente, care sunt considerate de la caz la 
caz. 

 

În mod normal, o nouă substanţă 
medicamentoasă, nu va fi inclusă în sistemul 
ATC, înainte ca o cerere de autorizaţie de 
introducere pe piaţă să fie prezentată în cel 
puţin o ţară. Nu sunt incluse în sistemul ATC, 
produsele medicamentoase din categoria 
complementare şi din medicina tradiţională. 

 
Principiile de clasificare ATC 

 
Unui medicament îi poate fi acordat cel 

mult un cod ATC, în cazul în care acesta 
este disponibil în două sau mai multe 
formulări cu utilizări terapeutice diferite clare. 
Un medicament poate fi utilizat pentru două 
sau mai multe indicaţii la fel de importante, şi 
principalele utilizări terapeutice pot să difere 
de la o ţară la alta2. Sistemul ATC nu este un 
sistem de clasificare strict terapeutic. La toate 
nivelurile, codurile ATC pot fi repartizate în 
funcţie de farmacologia produsului.  
                                                 
2 Aceste aspecte sunt discutate în Grupul de Lucru pentru 
Metodologia Statistică a Medicamentelor din cadrul OMS, unde se și 
decide clasificarea finală. Referinţele vor fi date în ghid pentru a 
indica diversele utilizări ale unor astfel de medicamente. 
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Unele grupuri ATC sunt divizate în 
grupuri atât chimice cât şi farmacologice.  

Dacă o nouă substanţă se potriveşte în 
nivelul nr. patru de produse chimice şi 
farmacologice, în mod normal cel utilizat ar 
trebui să fie grupul farmacologic. 

Substanţele clasificate în acelaşi nivel 
patru din ATC nu pot fi considerate 
echivalente farmacoterapeutic, deoarece 
modul lor de acţiune, efectul terapeutic, 
interacţiunile medicamentoase şi reacţiile 
adverse pot fi adesea diferite. 

 
Principiile de modificare ale  

clasificării ATC  
 
Deoarece medicamentele sunt în 

continuă schimbare extinderea şi reviziile 
regulate ale sistemului ATC vor fi necesare 
relativ frecvent. Totuși tendința este ca 
aceste schimbări în clasificarea ATC să fie 
menţinute la un nivel minim.  

Modificările în clasificarea ATC sunt 
făcute atunci când utilizarea principală a unui 
medicament a fost schimbată în mod clar şi 
atunci când noi grupuri sunt necesare pentru 
a se potrivi cu noile substanţe sau pentru a 
realiza mai bine specificitatea în grupare. În 
cazul în care un cod ATC este modificat, 
DDD este, de asemenea, revizuită.  

 
DDD - definiţii şi principii 

 
DDD este doza de întreţinere medie, 

presupusă pentru un medicament folosit 
conform indicaţiilor sale principale/zi. 

DDD se atribuie doar medicamentelor 
care au deja stabilit un cod ATC.  

Doza zilnică este definită ca o unitate de 
măsură şi nu reflectă în mod necesar doza 
zilnică recomandată sau prescrisă.  

Dozele pentru pacienţii individuali şi 
pentru grupurile de pacienţi vor diferi adesea 
ca parametru DDD şi se bazează pe 
caracteristici individuale (ex. de vârstă, de 
greutate), dar şi pe considerente de ordin 
farmacocinetic. Datele cu privire la consumul 
de medicamente prezentate în DDD-uri dau 
doar o estimare grosieră a consumului, şi nu 
o imagine exactă a utilizării reale.  

DDD-urile nu sunt stabilite pentru:  
preparatele topice, seruri, vaccinuri, agenţi 
antineoplastici, alergeni, anestezicele 
generale şi locale şi mediile de contrast.  

 
Principiile de atribuire ale DDD 

 
DDD pentru substanţele simple sunt în 

mod normal bazate pe monoterapie. 

Excepţiile de la această regulă sunt stabilite 
în ghiduri.  

DDD nu se va atribui în mod normal 
pentru o substanţă, înainte ca un produs să 
fie aprobat şi comercializat în cel puţin o ţară.  

DDD-urile atribuite se bazează pe 
următoarele principii:  
- doza medie pentru adulţi utilizată pentru indicaţia 

principală a medicamentului aşa cum este reflectată de 
codul ATC.  
- în cazul în care doza recomandată se referă la greutate 

corporală, un adult este considerat a fi o persoană de 70 
kg.  

De subliniat că, formele farmaceutice 
speciale destinate în principal pentru tineret 
sunt încadrate la DDD folosite pentru adulţi. 
Excepţiile sunt făcute pentru unele preparate 
utilizate în principal de către copii (ex. 
hormoni de creştere şi fluorura sub formă de 
comprimate).  

Doza de întreţinere este preferată de 
obicei, atunci când se stabileşte DDD.  

Unele medicamente sunt folosite în 
diferite doze iniţiale, dar acest lucru nu se 
reflectă în DDD3. O DDD este, de obicei, 
stabilită în funcţie de conţinutul declarat al 
produsului. Diversele săruri ale unei 
substanţe care nu primesc DDD-uri diferite. 
Excepţiile sunt descrise în ghidurile pentru 
diferitele grupuri ATC.  

DDD este aproape întotdeauna un 
compromis bazat pe analiza informaţiilor 
disponibile, inclusiv dozele utilizate în diferite 
ţări, atunci când aceste informaţii sunt 
disponibile. DDD este, uneori, o doză care 
este rar, dacă vreodată, prescrisă pentru că 
este o medie a două sau mai multe doze 
utilizate frecvent.  

 
Combinaţia de produse  

 
DDD-urile alocate pentru combinaţii de 

produse se bazează pe principiul 
fundamental de numărare a combinaţiei ca o 
singură doza zilnică, indiferent de numărul de 
substanţe active incluse în combinaţie. În 
cazul în care o schemă de tratament pentru 
un pacient include de exemplu, două produse 
cu un singur ingredient, atunci consumul va fi 
măsurat prin numărarea DDD-urilor pentru 
fiecare ingredient din produs separat.  

Dacă, totuşi, o schemă de tratament 
include o combinaţie de produse care conţin 
două substanţe active, atunci consumul 
calculat măsurat prin DDD, în mod normal, va 

                                                 
3 Doza de tratament este în general cea utilizată. Dacă, totuşi, 
profilaxia este principala indicaţie, această doză este utilizată, de 
exemplu: pentru fluorură sub formă de comprimate (A01AA01), sau 
pentru medicamentele împotriva malariei.  
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fi mai mică, din moment ce DDD-urile din 
asociere vor fi numărate cumulativ.  

 

Exemplu:  
 

Tratamentul cu două produse, fiecare 
conţinând un ingredient activ:  

Produsul A: Tabletele care conţin 20 mg de substanţă 
X (DDD = 20 mg)  

Produsul B: Tabletele care conţin 25 mg de substanţă 
Y (DDD = 25 mg)  
Programul de administrare: 1 comprimat A plus 1 

comprimat B pe zi, va fi calculat ca un consum de 2 DDD-
uri.  

 

Exemplu: 
 

Tratamentul cu o combinaţie de produse 
care conţine două substanţe active:  

Produsul C: Tabletele care conţin 20 mg de substanţă 
X şi 12,5 mg de substanţă Y. DDD-ului pentru combinaţia 
de produse se atribuie ca 1 UD = 1 comprimat.  

Schema de administrare: 1 comprimat C pe zi, va fi 
calculat ca 1 DDD (chiar dacă acesta va fi echivalentul a 
1,5 DDD dintr-un singur ingredient activ).  

 

Pentru produsele combinate se vor aplica 
următoarele principii de repartizare ale DDD:  

Pentru produsele de combinaţie (altele decât cele 
utilizate în hipertensiune) în cazul în care codul ATC 
identifică principalele ingrediente (de exemplu, pentru 
seriile 50 şi 70 de combinaţii, precum şi pentru unele 
combinaţii de nivelul 4). 

DDD pentru combinaţia de produse ar 
trebui să fie egală cu DDD-ul pentru 
principala substanţă activă. De exemplu 
pentru produsele combinate utilizate pentru 
tratamentul hipertensiunii arteriale (ex. grup 
ATC C02L, C02N, C03E, C07b-f, C08 şi 
C09), DDD se bazează pe numărul mediu de 
intervale dintre doze din decursul unei zile4.  

Acest principiu înseamnă că DDD-urile 
alocate pot să difere de DDD-urile atribuite 
pentru principala substanţă activă (în 
conformitate cu codul ATC).  

În unele grupuri ATC, s-a luat decizia de 
a utiliza DDD-uri fixate pentru toate produsele 
administrate ca şi combinaţii. 

De exemplu: numărul de comprimate 
indiferent de rezistenţă. Aceste reguli sunt 
prezentate foarte clar, în capitolele publicate 
pentru fiecare grup ATC principal (ex. grup 
ATC A02AD, A02BD şi A02BX).  

Pentru toate combinaţiile de produsele în 
cazul cărora o DDD atribuită deviază de la 
cele doua reguli de mai sus, o listă a acestor 
DDD-uri este disponibilă pe internet. 
Deoarece dozele utilizate se pot modifica în 
timp, va fi întotdeauna necesar să se facă 
unele modificări.  

Grupul Internaţional de Lucru pentru 
Metodologia Statistică a Medicamentelor 

                                                 
4 Aceasta înseamnă că: 1 comprimat este DDD pentru combinaţiile 
date o dată pe zi, pe când, 2 comprimate reprezintă DDD pentru 
combinaţiile date de două ori pe zi şi 3 comprimate sunt DDD pentru 
combinaţii date de trei ori pe zi, etc. 

poate revizui o DDD ori de câte ori Grupul 
constată acest lucru ca fiind oportun.  

Modificările DDD-urilor ar trebui să fie 
reduse la minim şi evitate pe cât posibil.  

Prea multe modificări vor fi mereu 
dezavantajoase pentru studiile pe termen 
lung cu privire la utilizarea de medicamente.  

Aceleaşi principii folosite pentru a 
desemna noua DDD, de asemenea, se aplică 
şi atunci când DDD-urile sunt revizuite. 
Modificările, în general, nu sunt făcute decât 
în cazul în care sunt cel puţin de ordinul a 
50%.  

Această regulă nu este folosită şi în cazul 
celor trei ani de revizuire a DDD-urilor, caz în 
care modificări mai mici sunt permise. Mai 
mult, sunt permise modificări minore pentru 
medicamente importante, utilizate frecvent.  
 

Revizuirea DDD  
 
Toate DDD-urile atribuite recent sunt 

revizuite în decursul celui de-al treilea an de 
la includerea în indexul ATC cu DDD-uri. 
DDD-urile sunt revizuite la prima reuniune a 
Grupului Internaţional de Lucru pentru 
Metodologia Statistică a Medicamentelor din 
cadrul OMS.  

 
Mai multe recenzii ale DDD 

 
După prima perioadă de trei ani, DDD 

rămâne în mod normal neschimbată timp de 
cel puţin cinci ani, cu excepţia cazului în care 
Grupul de lucru decide să facă o revizuire 
totală a tuturor DDD-urilor repartizate într-un 
grup ATC.  

Modificările propuse în cazul DDD, pe 
baza unor informaţii noi vor fi întotdeauna 
luate în considerare, însă doar după trecerea 
celor trei ani de revizuire. 

 
Sistemul de clasificare ATCvet 

 
Sistemul de clasificare Anatomic 

Terapeutic Chimic pentru produsele din 
medicina veterinară, ATCvet, a fost dezvoltat 
de către același Consiliu Nordic al 
Medicamentelor (NLN) în colaborare cu 
experţi farmacologi veterinari din ţările 
nordice5.  

Sistemul se bazează pe aceleaşi principii 
generale ca şi la sistemul de clasificare ATC 

                                                 
5 Sistemul ATCvet a fost dezvoltat în asociere cu Centrul de 
Colaborare pentru Metodologia Statistică a Medicamentelor din Oslo 
din cadrul OMS. Centrul de Colaborare pentru Metodologia 
Statistică a Medicamentelor din cadrul OMS este responsabil pentru 
dezvoltarea şi menţinerea sistemului ATC, şi din ianuarie 2001, a 
avut, de asemenea, responsabilitatea pentru sistemul de clasificare 
ATCvet.  
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pentru substanţele utilizate în medicina 
umană. Prima ediţie a Ghidului privind 
clasificarea ATCvet a fost publicat în 1992 
și a fost urmat de ediţiile revizuite din 1995 şi 
din 1999. Aceste orientări au atras un interes 
internaţional fiind un model agreat de 
majoritatea statelor europene. Sistemul de 
clasificare ATCvet va fi revizuit continuu în 
conformitate cu sistemul ATC şi ca răspuns 
la extinderea gamei de preparate disponibile 
în domeniul medicinii veterinare.  
 

Scopul clasificării ATCvet 
 
ATCvet este un sistem de clasificare al 

substanţelor destinate pentru utilizarea 
terapeutică, şi poate servi ca un instrument 
pentru clasificarea medicamentelor a.u.v.  

Sistemul ATCvet asigură un instrument 
administrativ pentru punerea grupuri de 
medicamente în sisteme în funcţie de 
categoriile terapeutice6.  

 

Scopul este acela de a:  
 

● facilita schimburile de date pentru studiile de 
farmacovigilenţă;  

● îmbunătăţi compararea statisticilor privind vânzările 
de medicamente de uz veterinar;  

● furniza autorilor de articole ştiinţifice un instrument 
de identificare a medicamentelor; şi  

● ajuta veterinarii şi farmaciştii în munca lor de zi cu zi.  
 

Sistemele de clasificare  
ATC şi ATCvet – corelații 

 
Sistemul de clasificare ATCvet al 

formulărilor de uz veterinar se bazează pe 
aceleaşi principii generale, ca şi sistemul 
ATC pentru substanţe utilizate în medicina 
umană. În cele mai multe cazuri, există un 
cod ATC care poate fi folosit pentru a 
clasifica un produs în sistemul ATCvet.  

Codul ATCvet este creat prin 
introducerea literei Q în partea din faţă a 
codul ATC (QI). Cu toate acestea, în unele 
cazuri, coduri specifice ATCvet sunt create, 
(ex: antibioticele pentru utilizarea 
intramamară: QJ51 şi formulările pentru 
sistemul imunitar: Qi). În ambele sisteme 
ATC şi ATCvet, preparatele sunt împărţite în 
două grupuri, în funcţie de utilizarea 
terapeutică.  

Ele sunt împărţite în 15 grupuri 
anatomice (nivelul 1), clasificate ca QA-QV în 

                                                 
6 În multe ţări europene, produsele medicinale veterinare sunt 
prezentate în conformitate cu sistemul ATCvet în cataloage de 
medicamente, iar sistemul este folosit ca un instrument administrativ 
de către autorităţile de sănătate. Deoarece multe substanţe sunt 
utilizate atât în medicina umană cât şi în cea veterinară, posibilitatea 
de a lega sistemele de clasificare pentru cele două zone este de o 
valoare considerabilă. Sistemul ATCvet este, prin urmare, dezvoltat 
în strânsă asociere cu sistemul ATC.  

sistemul ATCvet, în funcţie de principalele lor 
utilizări terapeutice. În multe din grupurile din 
nivelul 1, preparatele sunt împărţite în grupe 
terapeutice principale (nivelul 2), codificate 
de exemplu ca QA01, QA02, QA03, etc.  

Două niveluri de subgrupuri chimice/ 
terapeutice / farmacologice (nivelul 3 si 4). 

De exemplu: QA02A , QA02B, etc la 
nivelul al treilea şi QA02AA, QA02AB, etc la 
al patrulea, furnizează mai multe subdiviziuni.  

La nivelul 5, de exemplu: QA02AA01, 
sunt clasificate substanţele chimice.  

Această subdiviziune nu se aplică în 
cazul Qi – medicamente pentru sistem 
imunitar). Acest lucru este ilustrat de 
următoarele exemple:  

 

Grupuri anatomice 
 

Nivelul 1 ATC 
QA Tractul alimentar şi metabolismul  A 
QB Sângele şi organele hematoformatoare  B 
QC Sistemul cardiovascular   C 
QD Sistemul pentru afecţiuni dermatologice  D 
QG Sistemul genitor-urinal şi al hormonilor sexuali G 
QH Preparatele hormonale sistemice, exclusiv hormonii  
 sexuali şi insulina   H 
QI Sistemul pentru preparate imunologice  - 
QJ Antiinfecţioase pentru utilizare sistemică  J 
QL Agenţi antineoplastici şi imunomodulatori L 
QM Sistemul musculo-scheletic   M 
QN Sistemul nervos    N 
QP Produse antiparazitare, insecticide şi repelenţi P 
QR Sistemul respirator   R 
QS Organe senzoriale   S 
QV Diferite    V 

 

Coduri din nivelul 2 - exemple  
QJ - Antiinfecţioase pentru utilizare sistemică 
QJ51 Antibiotice pentru utilizare intramamară 
QJ54 Antimicobacteriene pentru utilizare intramamară  
 

Coduri din nivelul 3- exemple  
QJ51 - Antibiotice pentru utilizare intramamară  
QJ51F Macrolide şi lincosamide pentru utilizare intramamară  
QJ51G Aminoglicozide antibacteriene pentru utilizare intramamară 
QJ51R Combinaţii de antibacteriene cu utilizare intramamară 

 

Coduri din nivelul 4 - exemple  
QJ51R Combinaţii antibacteriene pt. utilizare intramamară  
QJ51RF Macrolide, combinaţii cu alte antibacteriene  
QJ51RG Combinaţii de aminoglicozide antibacteriene, 
QJ51RV Combinaţii de antibacteriene şi alte medicamente  

 

Coduri din nivelul 5 - exemple  
QJ51R F - macrolide, combinaţii cu alte antibacteriene  
QJ51RF01 - Spiramicina, combinaţii cu alte antibacteriene:  
Clasificarea completă a ampicilinei pentru utilizare sistemică 
ilustrează structura codului ATC:  

 

J Antiinfecţioase generale pentru utilizare sistemică  
(nivelul 1, grupul anatomic principal) 
01 Antibacteriene pentru utilizare sistemică  
(grupul de nivelul 2, grupul principal terapeutic)  
C Beta-lactamine antibacteriene, penicilina  
(grupul din nivelul 3, subgrupul terapeutic) 
A Peniciline cu spectru larg  
(grupul din nivelul 4, subgrupul chimic / terapeutic) 
01 Ampicilina  
(codul de nivel 5, subgrupul pentru substanţe chimice). Întrucât, 
în sistemul ATC, toate produsele simple din ampicilină cu utilizare 
sistemică trebuie să fie clasificate, folosind codul de J01CA01. 
  

În cele mai multe cazuri, există un cod 
ATC care poate fi folosit pentru a clasifica un 
produs în sistemul ATCvet. Codul ATCvet 
este apoi creat prin introducerea literei Q în 
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partea din faţă a codul ATC. Un cod de 
clasificare din ATCvet este construit, după 
cum urmează:  

Exemplu:  
 

J            Antiinfecțioase uz sistemic (G. major 1 Anatomic) 
 01         Antibacteriene sistemice (G. major 2 Terapeutic) 
    C       Beta-lactamice, peniciline (G.3 Subgrup Terapeutic) 
      A     Peniciline spectru larg (G.4 Subgrup Chimic/Terapeutic)              
        01 Ampicilina (Grup nivel 5, Subgrup Chimic) 

 

Deci în sistemul ATC, toate formulările de 
ampicilină destinate uzului sistemic ar trebui 
să fie clasificate prin folosirea codului: 
J01CA01. ÎN Cazul ATCvet, clasificarea se 
va costrui astfel:  

 

Ampicilina: 
 

Nivelul:           0          1          2         4         5 
 

Cod ATC        J         01         C         A       01 
 

Cod ATCvet  Q          J         01        C        A     01 
 

Când clasificarea ATC umană nu este 
considerată relevantă, un anumit grup 
ATCvet poate fi stabilit cu scopul de a face 
clasificarea mai relevantă pentru medicina 
veterinară. Cu toate acestea, astfel de 
modificări sunt ţinute la un nivel minim, 
pentru a lăsa cele două sisteme cât mai 
similare cu putinţă.  

De obicei, grupurile specifice ATCvet 
sunt stabilite doar pentru produse de uz 
veterinar ale căror indicaţii diferă de cele ale 
produselor similare omului, de exemplu:  

- imunostimulantele de uz veterinar (Qi),  
- antibacteriene pt. utilizare intramamară (QJ51). 
- antiinfecţioase ginecologice  
- antiseptice pt. utilizare intrauterină (QG51).  

 

Clasificarea în funcţie de principala 
utilizarea terapeutică a unui medicament.  

Orice produs medicamentos este 
clasificat în funcţie de principala sa utilizarea 
terapeutică. Un produs poate fi utilizat pentru 
două sau mai multe indicaţii la fel de 
importante, însă principalele utilizări 
terapeutice pot diferi de la specie la specie şi 
de la o ţară la alta. În cazul în care un produs 
este utilizat pentru mai mult de o indicaţie, un 
cod ATCvet este alocat în funcţie de 
principalele sale utilizări terapeutice, aşa cum 
s-a decis de către Grupul de lucru ATCvet. O 
substanţă poate fi comercializată în mai 
multe formule.  

Formulările cu utilizare topică şi sistemică 
vor avea coduri ATCvet separate, de 
exemplu, oxitetraciclina este dată de 
următoarele coduri ATCvet pentru diferite 
forme farmaceutice:  

 

Oxitetraciclina 
 

QD06AA03 pentru uz topic 
QG01AA07 pentru utilizare ginecologică 
QJ01AA06  pentru utilizare sistemică 
QS01AA04  pentru utilizare oftalmologică 

Atunci când există mai multe alternative 
de clasificare pentru o anumită substanţă, 
explicaţiile şi referinţele sunt prezentate în 
ghiduri. Comentariile cu privire la diferitele 
grupuri ATCvet variază considerabil în 
domeniul de aplicare, în funcţie de 
clasificarea problemelor care apar.  

 
Medicamente clasificate  

în acelaşi grup din nivelul 4 
 
Medicamentele clasificate în acelaşi grup 

din nivelul 4 nu ar trebui considerate 
echivalente farmacoterapeutic, deoarece 
profilurile reacţiilor adverse, modurile de 
acţiune şi efecte terapeutice pot fi diferite.  

 

Exemplu: 
 

QM02AA         antiinflamatoare, non-steroizi cu utilizare topică 
QM02AA01     fenilbutazona 
QM02AA23     indometacin 
 

Alte grupuri  
 

Ca regulă generală, un nou produs care 
nu aparţine în mod clar la oricare dintre 
grupurile existente ale nivelului 4 ATCvet va fi 
clasificat într-un "Alt" grup (de obicei, un grup 
X), de exemplu, QR06AX - alte antihistamine 
pentru utilizare sistemică. Acest lucru se 
întâmplă pentru a evita formarea de prea 
multe grupuri diferite în nivelul 4 care să 
conţină o singură substanţă.  

Exemplu: 
 

QR06AA Aminoalchili eterici 
QR06AA01 Bromazină 
QR06AB Alchilamine substituite 
QR06AB01 Bromfenilamină 
QR06AX Alte antihistamine pt. utilizare sistemică 
QR06AX01 Bamipin 
 

Dacă se presupune că şi alte substanţe 
noi vor fi comercializate în viitorul apropiat, 
un grup separate în cadrul nivelului 4 poate fi 
format pentru produsele în cauză.  

Grupuri specifice ATCvet din nivelul al 4-
lea pot fi introduse în cazul în care este 
important să se distingă utilizarea substanţei 
în cauză, comparativ cu cea a altor 
substanţe, de exemplu, dacă o substanţă are 
efecte asupra mediului sau reprezintă un risc 
profesional:  

- utilizarea substanţei reprezintă probleme speciale 
cu privire la reziduuri sau la reacţiile adverse,  
- substanţa este utilizată pe scară largă şi are o mare 
importanţă în terapie.  
 
Grupurile veterinare specifice  

Grupuri specifice veterinare au fost 
create, de exemplu, pentru medicamente cu 
efecte asupra sistemului imunitar (Qi), pentru 
a permite o subdiviziune pe specii.  

Subdiviziunile sistemului ATC ale 
sulfonamidelor pe baza timpului lor biologic 
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de înjumătăţire la om, este irelevant pentru 
uzul veterinar şi prin urmare, a fost stabilită o 
clasificarea veterinară (QJ01E Q).  

O altă ficare specifică a fost, de 
asemenea, stabilită pentru produsele 
antiparazitare (QP), având în vedere că 
există diferenţe considerabile în utilizarea 
acestor produse şi de varietatea de substanţe 
disponibile, în comparaţie cu situaţia din 
medicina umană.  

Când coduri specifice ATCvet sunt 
create, următoarele cifre/litere din sistemul 
ATC sunt rezervate pentru utilizarea lor în 
sistemul de clasificare ATCvet:  

 
Sistemul de clasificare ATCvet: 

 
Nivelele 0 şi 1 Q 
Nivelul 2:  50-69 
Nivelele 3 şi 4 Q, V, W, Y şi Z 
Nivelul 5:     90-99 
 

La nivelul 5, cifrele 90-98 sunt folosite 
pentru a clasifica produsele care conţin 
substanţe simple, în timp ce 99 a fost folosit 
pentru produsele combinate.  

Exemplu: 
QJ51         Antibacterene pentru utilizare intramamară, 
QA07CQ   Formulări pentru rehidratare orală a.u.v.  

 

Sunt exemple ale codurilor ATCvet pentru care nu există 
echivalenţi în sistemul ATC (de exemplu nici J51 nici A07CQ nu 
există în sistemul ATC). 

 

Nomenclatura în sistemul ATCvet 
 

Dacă nu sunt alocate denumiri DCI, 
numele alese se vor lua din USAN (Denumirea 
Adoptată de către SUA) sau BAN (Denumirea Aprobată de 
către Anglia)  

Listele de denumiri DCI sunt publicate de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), de 
la Geneva, şi sunt publicate permanent în 
Informaţii despre medicamente ale OMS.  

Listele de nume USAN sunt publicate de 
către Famacopeea SUA şi listele de nume 
BAN sunt disponibile în Farmacopeea 
britanică. Utilizarea aceleaşi poziţii pentru 
diferitele grupuri ATCvet trebuie evitată, cu 
excepţia cazului în care apare în subgrupul 
chimic diferite grupuri ATCvet, de exemplu: 
compuşi organofosforici.  

Exemplu:  
Atât QP52AB cât şi QP53AF au rubrica 

compuşi organofosforici, deoarece:   
QP52     antihelmintice şi  
QP53     ectoparaziticidele includ organofosforice.  

 

Clasificarea preparatelor simple  
 

Preparatele simple, monovalente sunt 
definite ca: preparatele care conţin doar o 
componentă activă (inclusiv amestecurile 

stereoizomerice), precum şi alte substanţe 
destinate să crească: 

- stabilitatea preparatelor (ex. acid acetilsalicilic + 
acid ascorbic),  

- durata efectului (ex. formulările depot), 
- absorbţia componentelor active (ex. diferiţi solvenţi 

din dermatologice). 
 

Diferitele săruri ale substanţei active, de 
obicei, primesc unul şi acelaşi cod de nivel 5 
ATCvet, dar precursorii lor şi stereoizomerilor 
cu diferite activităţi farmacologice li se pot 
atribui coduri separate de nivelul 5. 

 
Clasificarea preparatelor combinate 
 
Preparatele care conţin două sau mai 

multe componente active sunt clasificate ca 
fiind produse combinate, în conformitate cu 
principiile sistemului ATC.  

Principala utilizare terapeutică decide 
care cod ATCvet urmează să fie utilizat.  

Produsele combinate sunt clasificate în 
funcţie de două mari principii: 

1. Preparatele combinate care conţin 
două sau mai multe componente active care 
nu fac parte din acelaşi grup din nivelul 
terapeutic 4 sunt clasificate, folosind seria - 
50de coduri.  

De exemplu:  
 

QJ01AA06 oxitetraciclina (simplă) 
QJ01AA56 oxitetraciclina (combinaţii). 
 

Preparatele combinate cu aceeaşi 
substanţă activă principală sunt, de obicei, 
primesc acelaşi cod ATCvet. 

De exemplu:  
oxitetraciclină + neomicină şi oxitetraciclină + flunixină 
sunt încadrate cu codul QJ01A A56.  
Preparatele combinate care conţin două 

sau mai multe ingrediente active care fac 
parte din acelaşi grup din nivelul 4 terapeutic 
sunt clasificate cu ajutorul codurilor de nivel 
5- 20 sau 30. 

Exemplu:  
Pivampicilina şi pivmecilina, precum şi 

oricare alte combinaţii, inclusiv două sau mai 
multe ingrediente active aparţinând QJ01CA, 
Penicilinei cu spectru larg sunt date de codul 
ATCvet QJ01CA20:  

 

QJ01CA   Penicilina cu spectru larg 
QJ01CA02   Pivampicilina 
QJ01CA08   Pivmecilina 
QJ01CA20   Combinaţii  

Combinaţiilor de substanţe folosite 
exclusiv în domeniul medicinii veterinare le-
au fost date în trecut codul de nivel 5-99. 
Coduri separate de nivel 3 sau 4 ATCvet au 
fost atribuite anumitor combinaţii importante. 

Principala utilizare terapeutică decide 
care cod ATCvet urmează să fie utilizat. 

De exemplu: 



Diana Iacob (Obiștioiu) et al.                                                                                                                                 Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

    

Year 3, �o. 2. July 2009 
 

 17 

QJ51R - combinaţii de antibacteriene 
pentru uz intramamar.  

Un preparat care conţine vitamine şi fier 
utilizat în principal ca un preparat de fier 
trebuie să fie clasificat în QB03 - preparate 
antianemice. De asemenea, un produs care 
conţine vitamine şi antibiotice ar trebui să fie 
alocat în QJ - antiinfecţioase cu utilizare 
sistemică.  

Secvenţa de clasificare a codurilor de 
produse combinate trebuie, pe cât posibil, să 
fie de acord cu ordinea de clasificare a 
aceloraşi substanţe simple în cauză. În unele 
grupuri ATCvet o clasificare este necesară 
pentru a ajuta la clasificarea produselor 
combinate. 

De exemplu:  
în QN02B şi QJ51R. Această clasificare 

arată care substanţe au prioritate faţă de 
altele, atunci când clasificarea este hotărâtă7.  

 

Proceduri şi cerinţe pentru clasificările şi 
modificările din ATCvet 

 

Cerinţele pentru clasificările unor 
substanţe noi ar trebui să fie abordate la 
Centrul de Colaborare pentru Metodologia 
Statistică a Medicamentelor din cadrul OMS. 
Se recomandă ca cererile să se face folosind 
formularul de cerere special care poate fi 
obţinut de la Centru sau pe site-ul web la: 
www.whocc.no. 

 
Cerinţele pentru datele adunate:  

 
Următoarele date trebuie să fie depuse, 

atunci când se solicită un cod ATCvet pentru 
o substanţă. Structura sa chimică şi relaţia cu 
medicamente similare. Farmacologia şi 
mecanismul de acţiune, inclusiv relaţia cu 
medicamente similare. Remediile pe bază de 
plante şi cele homeopate, nu sunt, în general, 
clasificate în sistemul ATCvet. Un cadru de 
muncă pentru clasificarea ATC a remediilor 
din plante pentru uz uman a fost dezvoltat 
deja către Peter Smet AGM din Olanda.  

 

Principii privind modificările aduse 
sistemului ATCvet 

 

Din moment ce gama de preparate 
disponibile este în continuă expansiune, 
revizii periodice ale sistemului ATCvet vor fi 
întotdeauna necesare. Codurile ATCvet 

                                                 
7 În QN02B - Alte analgezice si antipiretice, de exemplu, 
paracetamolul are prioritate faţă de codeină, precum şi un preparat 
care conţine atât paracetamol şi codeină este clasificat în 
QN02BE51 - Paracetamol, combinaţii, nu în QN02AA59 - codeină, 
combinaţii.  

specifice vor fi schimbate, dacă noi coduri 
ATC relevante sunt stabilite.  

Codurile ATCvet ar trebui să fie identice 
cu cele corespondente din ATC de câte ori 
este posibil, singura diferenţă fiind 
suplimentarea Q de la nivelul 0. 

Revizuiri ale codurilor ATC umane sunt în 
mod normal încorporate în ATCvet. 

Codurile ATCvet vechi pentru preparatele 
şterse nu vor fi folosite pentru alte substanţe 
noi. Atunci când un grup este schimbat, ar 
trebui să se acorde consideraţie dacă 
anumite substanţe sau unele părţi din alte 
grupuri (de exemplu, de la grupul Qv) ar 
putea fi incluse în noul grup. Ghidurile 
orientative privind clasificarea ATCvet sunt 
actualizate în conformitate cu modificările 
făcute la sistemul ATC.  

 

Procedura de modificare  
 

Orice propuneri de modificări ale 
sistemului ATCvet ar trebuie făcute şi 
explicate în scris, şi adresate Centrului de 
Colaborare pentru Metodologia Statistică a 
Medicamentelor din cadrul OMS. Modificările 
propuse vor fi examinate de către experţi şi 
discutate de Grupul de lucru ATCvet, înainte 
de a se lua orice decizie. 

 

Raportarea datelor 
 

Centrul de Colaborare OMS este 
responsabil pentru raportarea la utilizatorii 
sistemului a tuturor modificărilor aduse 
sistemului de clasificare ATCvet.  

Abonamente la modificările ATCvet pot fi 
făcute gratuit la Centrul de Colaborare OMS 
Modificările din ATCvet sunt de asemenea, 
disponibile de la Centrul de Colaborare OMS 
pe site-ul: www.whocc.no 

Toate cererile de coduri ATCvet noi, 
comentarii asupra clasificărilor ATCvet 
existente, şi sugestii de modificare ar trebui 
să fie adresate Centrului de Colaborare 
OMS. Motivele pentru care s-a propus 
reclasificarea ar trebui să fie, de asemenea, 
date de preferinţă, pe formularul de cerere 
care poate fi obţinut de la Centrul de 
Colaborare OMS la cerere, sau descărcate 
de pe site-ul Web al Centrului de Colaborare.  

 

Indexul ATCvet  
 

Centrul de Colaborare pentru 
Metodologia Statistică a Medicamentelor din 
cadrul OMS a publicat un nou număr al 
Indexului anual ATCvet complet. Indexul 
ATCvet complet este format dintr-o listă 
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sortată în funcţie de codurile ATCvet, 
enumerând toate codurile ATCvet stabilit, 
precum şi o listă în ordine alfabetică sortată 
în funcţie de numele nebrevetate de 
medicamente, precum şi toate cele 5 niveluri 
ATCvet. Indexul poate fi comandat ca format 
de carte pe hârtie sau pe dischete de la 
Centrul de Colaborare al OMS.  

Indexul ATCvet este, de asemenea, 
disponibil şi pe site-ul Web al Centrului de 
Colaborare al OMS. 

Indexul ATCvet este actualizat şi o nouă 
versiune este publicată o dată pe an. Cele 
mai multe dintre modificările aduse la 
Indexul ATC referitoare la medicamente de 
uz uman, precum reclasificările şi codurile noi 
sau cele eliminate, sunt, de asemenea, 
făcute şi în sistemul ATCvet.  

Unor medicamente le sunt date clasificări 
diferite în sistemul ATCvet faţă de sistemul 
ATC  

De exemplu:  
- grupul ATCvet de antiprotozoarice, 

QP51/ATC grupul P01, şi  
- sulfonamide, grupul ATCvet 

QJ01EQ/ATC grupul J01EB.  
Cu toate acestea, cele mai multe coduri 

ATC sunt incluse în Indexul ATCvet.  
Unele preparate au fost descrise mai 

demult în Indexul ATCvet ca "nefiind 
considerate relevante pentru uzul veterinar".  

În Indexul din 1999, acest fel de 
comentariu în cele mai multe cazuri a fost 

înlocuit cu cuvintele "această substanţă nu 
are o utilizare bine stabilită în medicina 
veterinară". Unele coduri ATC sunt incluse, 
de asemenea, la sfârşitul Indexului, cu 
comentariu că se referă la "substanţe utilizate 
în mod normal exclusiv în medicina umană". 

Un cod ATCvet care a fost folosit mai 
demult şi care din anumite motive a fost 
înlocuit cu un altul nu va mai fi folosit pentru 
orice altă substanţă. Cererile pentru codurile 
ATCvet pentru medicamente noi care nu au 
fost încă clasificate sunt primite de către 
Centrul de Colaborare pentru Metodologia 
Statistică a Medicamentelor din cadrul OMS, 
permanent în cursul anului. Acestor cereri le 
sunt date coduri ATCvet şi clasificările sunt 
discutate de către Grupul de lucru ATCvet la 
reuniunea anuală din noiembrie / decembrie 
a fiecărui an. Când decizia finală a fost luată, 
noile coduri sunt incluse în Indexul ATCvet.  

Listele anuale ale modificărilor din 
ATCvet sunt distribuite în luna decembrie a 
fiecărui an, cu titlu gratuit pentru utilizatorii de 
sistem ATCvet în conformitate cu o lista de 
adrese de e-mail şi împreună cu un formular 
de comandă pentru noul index.  
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Ghid de principii în aplicările topice în principalele afecțiuni ale pielii la câine 
și pisică 

 

Guide of principles in main dog and cat skin’s afections  
topical aplications  

 
Flavius FALTINSKI1, Romeo T. CRISTINA1, Eugenia DUMITRESCU1 

1FMV Timișoara 
 

Rezumat 
 

Prezentul raport este o încercare de aducere la zi a principiilor generale legate de aplicarile topice în 
principalele afecțiuni dermatologice la câine și pisică. Inițial se prezintă: principiile de bază în aplicarea topică 
a medicamentelor, cu descrierea reperelor anatomice, funcțiilor pielii, proprietăţile fizico-chimice ale substanţei 
active, factorii care afectează traversarea transdermală, metodele de amplificare a penetraţiei transdermale. 
De asemenea se prezintă: caracteristicile pielii şi părului la câine și pisică, vascularizaţia pielii, ecologia pielii 
și histochimia epidermei. în ultima parte sunt prezentate principalele afecţiuni dermatologice cunoscute la 
câine și pisică  
 

Cuvinte cheie:  aplicări topice, afecțiuni cutanate, principii, câine, pisică. 
 

Abstract 
 

The report is an attempt to remember of the updated general principles in the main dermatologic affects 
topical applications’ in in dog and cat. Initially are presented: general principles about drug topic formulation’s 
application, with the describing of skin’s anatomical bases and functions, active substance’s physic-chemical 
proprieties, factors that affects transdermal passage, methods of transdermal amplification. Also are 
presented: characteristics of dog and cat’s skin, skin’s specific vascularisation, ecology and histochemy. In the 
last chapter are presented the main known dermatologic entities in dog and cat.  
 

Key words: topical aplications, coutanaeous afections, principles, dog, cat. 
 

1. Principii de bază în aplicarea topică 
a medicamentelor 

 
1.1. Aspecte generale 

 
Punerea în libertate a unei substanţe 

medicamentoase dintr-un preparat se 
numeşte eliberarea substanţei active.  

Aceasta este posibilă numai când 
substanţa activă nu interacţionează cu 
vehiculul.  

Penetraţia este pătrunderea intradermică 
a substanţelor active fără resorbţia lor prin 
vasele limfatice sau sangvine.  

Absorbţia este străbaterea barierei pielii şi 
participarea substanţelor active la procesul 
metabolic. Absorbţia este funcţia de bază a 
tuturor celulelor vii.  

Ea poate fi selectivă (când se realizează 
prin difuziune, osmoză, inhibiţie) şi activă 
(când se realizează prin procese vitale care 
folosesc energia produsă prin respiraţie).  

Noţiunea de absorbţie cuprinde interrelaţii 
dintre vehicul şi posibilitatea cedării 
substanţei active în straturile pielii, sub aspect 
dermatologic fiind, de fapt, afinitatea stratului 
cornos faţă de substanţele topice.  

Resorbţia este un proces de trecere a 
unui lichid sau gaz dintr-o cavitate a 
organismului (peritoneală, pleurală), dintr-un 
conduct natural al organismului  sau din 
interstiţiul unui ţesut în circulaţia sanguină 
sau limfatică.  

Absorbţia percutanată defineşte procesul 
de pătrundere a substanţelor din exterior, prin 
piele, în fluxul sangvin şi implică faptul că 
transferul substanţei active survine prin toată 
grosimea pielii. Aceste două procese sunt 
practic încadrate în noţiunea de absorbţie 
percutanată. Procesul de absorbţie 
percutanată este foarte complex în care 
intervin procese de difuziune, electrostatice, 
forţe capilare, reacţii chimice şi biologice. În 
concepţia modernă, pielea este constituită 
dintr-un gel protidic protejat de o dublă 
barieră:  

• filmul lipidic superficial  
• bariera hidroelectrolitică. 
Filmul lipidic superficial este localizat la 

“liziera” stratului cornos şi lucid fiind rezultatul 
emulsionării componentelor apoase şi lipidice 
provenite din secreţia glandelor sebacee şi 
sudoripare, agenţii emulsionanţi în aceste 
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situaţii fiind lipoizii (ca urmare a 
cheratinizării). Se va forma o emulsie de tipul 
ulei/apă (apa în exces) sau apă/ulei (uleiul în 
exces). Alternarea spontană, posibilă între 
cele două tipuri de emulsii va determina un 
comportament de acumulare, sau dimpotrivă, 
de eliminare al apei, desigur în funcţie de 
necesităţile şi condiţiile existente.  

De fapt se va realiza un “sistem tampon” 
care va asigura homeostazia suprafeţei 
cutanate. Acest film are capacitatea de a 
regla permeabilitatea pielii asigurând: starea 
de hidratare a pielii, impermeabilizarea faţă 
de substanţele hidrosolubile şi rezistentă 
mărită a cutisului faţă de acizi, baze, apă şi 
substanţe hidrofile (5, 11, 26, 29, 30, 34, 43). 

Datorită repartizării inegale a glandelor 
sebacee şi sudoripare precum şi datorită 
grosimii inegale a stratului cornos, filmul 
hidrolipidic prezintă variaţii regionale.  

Cercetările au relevat diferenţe legate de 
sex, vârstă, tipul constituţional al animalelor 
(tegumentele uscate, sebostatice au nevoie 
grăsimi şi emulsii A/U în antiteză cu cele 
seboreice). În cazul dermatozelor 
descuamative, seboree, acnee, proporţia în 
acizi graşi cu mai puţin de 14 atomi de carbon 
este mai mare. Se pare că această proporţie 
stă la baza patogeniei dermatozelor 
respective. De asemenea în cazul unor 
dermatoze veziculare filmul hidrolipidic este 
distrus exudatele provenite fiind coagulate şi 
foarte bogate în fibrină, cu tendinţa de a 
forma cruste, de altfel bune medii de cultură 
microbiană. Restabilirea echilibrului în aceste 
situaţii se realizează prin alegerea celei mai 
potrivite substanţe active şi excipient (25, 29, 38). 

Resorbţia substanţelor liposolubile se 
poate realiza datorită dizolvării în stratul 
lipidic superficial al epidermului şi mai apoi 
pătrunderii în straturile mai profunde.  

Medicamentele pot străbate pielea şi prin 
canalele excretoare ale sistemului glandular 
sudoripar sau sebaceu, precum şi de-a lungul 
foliculului pilos (transfolicular).  

Când substanţele sunt amfifile ele pot fi 
resorbite prin piele deoarece ele pot solubiliza 
atât în stratul lipidic al pielii cât şi în lichidele 
tisulare. 

Bariera hidroelectrolitică este cunoscută 
şi sub denumirea de mantauă acidă (sau 
mantaua acidă Marchionini) a fiind descrisă 
prima dată de către Rein. Această barieră, 
fără existenţă histologică propriu-zisă este de 
fapt o barieră hidroelectrolitică care se opune 
pasajului substanţelor hidrofobe. Elementul 
constitutiv esenţial al acestei bariere este apa 

provenită din perspiraţia cutanată (formată 
din perspiratio sensibilis: secreţia sudorală 
vizibilă cu ochiul liber şi din perspiratio 
insensibilis: apa provenită din derm care 
pasează epidermul prin forţe fizice). Mantaua 
acidă, alături de filmul hidrolipidic asigură 
protecţia pielii împotriva noxelor chimice şi 
atacului microbian.  

La apărarea cutisului mai participă şi 
stratul lucid care datorită structurii sale 
chimice participă la realizarea pH-ului acid al 
pielii precum şi la tranzitul apei prin epiderm 
fiind un factor regulator al permeabilităţii 
cutanate (36, 42).  

Mecanismul absorbţiei cutanate este 
strâns legat de funcţionalitatea membranelor 
celulare. Membrana celulară este alcătuită 
din lanţuri fosfolipidice bistratificate având 
capete hidrofile orientate spre o proteină, iar 
capetele hidrofobe orientate în direcţii opuse.  

Această structură asigură deopotrivă 
elasticitatea respectiv plasticitatea 
membranelor.  

Membranele sunt înconjurate de un 
înveliş bogat în acid hialuronic, acid 
condroitin-sulfuric, elastină, colagen etc. 
funcţionând ca o veritabilă pompă ionică şi ca 
un filtru molecular, reuşind astfel să menţină 
intact mediul celular intern. Cele mai 
importante proprietăţi ale membranei sunt:  

• permeabilitatea,  
• tensiunea superficială  
• proprietăţile electrice.  
Pătrunderea substanţelor liposolubile şi a 

gazelor este posibilă datorită părţii lipidice a 
membranei. Viteza de penetrare va fi direct 
proporţională cu coeficientul lipoid / apă, ionii 
mici (4Å) traversând membrana celulară. 
Lipoizii cu grupări acide permit trecerea 
cationilor, cei cu grupări bazice, a anionilor, 
lipoizii neutri fiind impermeabili.  

Permeabilitatea se mai poate realiza şi 
prin porii membranei prin care pot trece 
particule cu mărime până la 10Å, încărcate 
pozitiv (cationii nu pot trece, iar moleculele 
proteice legate favorizează pasajul).  

Membrana celulară are un potenţial 
electric ridicat datorat lipoproteinelor. Acest 
potenţial de membrană este situat între 50-
100 mV şi compensează diferenţele de 
concentraţie dintre ionii de clor (Cl-) şi potasiu 
(K+)(15, 17, 22, 41, 42). 

Faţa internă a membranei, în stare de 
repaus, are un potenţial electric negativ, care 
, în prezenţa unor stimuli asupra celulei 
(presiune, lumină, substanţe active 
medicamentoase, căldură) devine pozitiv, 
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modificând permeabilitatea. După excitarea 
celulei, schimbarea potenţialului acţionează 
ca un stimul, transmiţând şi altor membrane 
impulsuri care ajung la terminaţiile nervoase 
unde pot avea loc descărcări de mediatori 
(nor-adrenalină, acetilcolină).  

În concluzie, se poate afirma că factorii 
care favorizează absorbţia percutanată sunt: 
proprietăţile fizico-chimice ale substanţei 
active, efectul bazei de unguent, starea pielii 
şi modul de aplicare a unguentului. 

 
1.2. Proprietăţile fizico-chimice ale 

substanţei active 
 

1.2.1. Proprietăţile termodinamice 
 

Higuchi a fost primul care a exprimat 
matematic dependenţa substanţei active de 
proprietăţile termodinamice în realizarea 
procesului de penetraţie (considerându-se că 
excipientul care conţine substanţa activă nu 
afectează pielea) (16, 33): 

 

dq
dt

=
(P x C)(Concentratia medicamentului) x D x A

L  
 

      unde: 
dq/dt = gradul de absorbţie; 
P x C = coeficientul de distribuţie a substanţei active  
între vehicul şi bariera pielii; 
Concentraţia medicamentului = concentraţia  
medicamentului în vehicul ; 
D = difuziunea substanţei active în faza de barieră; 
A = suprafaţa secţiunii transversale; 
L = grosimea fazei de barieră. 

 
Conform acestei ecuaţii, gradul de 

pătrundere prin piele este determinat de 
coeficientul de distribuţie efectivă şi 
difuziunea în faza de barieră. Factorul variabil 
al acestei constante este coeficientul de 
distribuţie efectivă, deoarece difuziunea unei 
substanţe cu greutate moleculară şi formă 
similară diferă foarte puţin. O substanţă poate 
penetra uşor prin membrane când coeficientul 
de distribuţie este mic.  

 
1.2.2. Mărimea moleculară a substanţei 

active 
 
Gradul resorbţiei este influenţat de 

mărimea moleculară a substanţelor active. 
Substanţele active cu greutate moleculară 
sub 20.000 Da sunt resorbite prin capilarele 
sanguine, iar cele cu greutate mai mare vor fi 
resorbite în vasele limfatice (10, 21). 

 
1.2.3. Efectul pH-ului 

 
Gradul de absorbţie a substanţelor active, 

fie că sunt acide sau bazice, este puternic 
influenţat de pH-ul pielii. Astfel, histamina se 

absoarbe de 10 ori mai mult dacă este 
încorporată într-o bază de unguent 
tamponată la un pH de 7,5, comparativ cu o 
bază de unguent cu pH-ul 5,5.  

Activitatea locală maximă a benzocainei 
s-a stabilit a fi (măsurând pragul durerii) la un 
pH cuprins între 6,0 şi 7,0, eficienţa 
descrescând semnificativ în afara acestor 
limite. Alcaloza sistemică creşte, de obicei, 
absorbţia percutanată şi gradul de excreţie a 
diverselor substanţe active, în timp ce 
acidoza descreşte gradul de absorbţie 
percutanată (10, 36, 42). 

 
1.2.4. Gradul de dispersie al substanţelor 
active încorporate în baza de unguent 
 
Resorbţia depinde foarte mult de starea 

fizică în care se află substanţa activă. Cel mai 
bine se resorb substanţele medicamentoase 
care sunt încorporate în baza de unguent sub 
formă de dispersie moleculară, dizolvate în 
solvenţi sau emulsionate.  

Cristalele mari, aglomeratele încetinesc 
resorbţia prin micşorarea suprafeţei de 
contact, putând fi chiar iritante. În tehnica 
farmaceutică cea mai recomandată mărime a 
particulelor solide este de 5-10 micrometri 
pentru unguentele oftalmice, mărimea lor 
putând să crească până la maximum 200 
micrometri la restul unguentelor (7, 10, 14, 70). 

 
1.2.5. Concentraţia substanţei active 
 
Mărirea concentraţiei active modifică 

resorbţia medicamentului. S-a constatat că, în 
cazul concentraţiilor între 1 şi max. 10%, 
proporţia resorbită nu creşte, acest fenomen 
fiind explicat prin faptul că, în cazul 
pătrunderii în cutis, chiar şi în concentraţii 
mici, diferenţa între concentraţia exterioară şi 
cea interioară are o valoare aşa de mare 
încât substanţa pătrunde prin piele cu o 
viteză mărită (aceasta în cazul substanţelor 
insolubile în apă, deci hidrofobe). În cazul 
substanţelor hidrofile, resorbţia va creşte cu 
concentraţia (21, 24, 32).  

Rolul concentraţiei substanţei active 
asupra gradului său de absorbire dintr-un 
unguent reiese din relaţia lui Higuchi: 

 

dq
dt

=
A x D x Cs

2t  
 

unde: 
A = concentraţia medicamentului exprimată în unităţi/ cm3; 
CS = solubilitatea medicamentului în unităţi / cm

3 în faza  
externă a unguentului; 
D = constanta de difuziune a medicamentului în faza  
exterioară; 
dq/dt = gradul de absorbţie. 
Gradul de eliberare al medicamentelor din acest tip de  
preparate este în funcţie de A,D şi CS. 
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1.3. Efectul excipientului 
 

Se pare că încă nu s-a stabilit 
preponderenţa uneia din cele două 
componente (substanţa activă şi excipientul) 
în penetraţie şi pentru eficacitatea 
farmacologică a medicamentelor.  

Totuşi, majoritatea cercetătorilor înclină 
către bazele de excipienţi. Acestea au rolul 
de a înlesni contactul dintre substanţa activă 
şi piele, în alegerea excipienţilor luându-se în 
seamă scopul terapeutic urmărit, tipul de 
piele, localizarea şi stadiul afecţiunii, 
proprietăţile fizico-chimice ale substanţei 
active. Un bun excipient nu trebuie să 
influenţeze procesele metabolice, secreţia şi 
respiraţia pielii. Ideea terapeutică este de a 
trata “blând” o afecţiune de tip acut şi mai 
“agresiv” pe cele cronice. În cazul animalelor 
unde stratul pilos este mai abundent, se va 
avea în vedere evitarea aplicărilor ocluzive.  

Pentru pieile grase (cu secreţii sebacee 
bogate) lipogelurile, emulsiile A/U şi pastele 
nu sunt tolerate din cauza activităţii lor de 
împiedicare a secreţiilor.  

În mod contrar, la o piele cu secreţie 
sebacee redusă se impune utilizarea 
unguentelor grase (A/U) şi lipogeluri.8  

Cea mai cunoscută clasificare a formelor 
farmaceutice în funcţie de caracteristicile 
clinice a dermatozelor este: 

I. Dermatoze acute, inflamatorii, 
secretorii: comprese umede, loţiuni, paste, 
linimente, emulsii, unguente emoliente, 
absorbante cu acţiune antiinflamatorie. 
Acestea permit trecerea secreţiilor, sunt uşor 
de aplicat, emoliente şi răcoritoare. 

 

II. Dermatoze subacute sau cronice 
slab inflamate: loţiuni, paste, unguente, 
creme, linimente, emulsii. Au activitate 
antiinflamatorie şi emolientă. 

 

III. Afecţiuni uscate cu cruste groase: 
unguente, paste, linimente, emulsii, loţiuni. 
Îndepărtează crustele, se pot aplica uşor şi 
nu sunt iritante.  

 

IV. Erupţii generalizate: loţiuni, 
linimente, emulsii, unguente. Se aplică uşor, 
calmează pielea. 

Gradul de pătrundere transepidermică 
este diferit, nedepăşind o treime din 

                                                 
8 Excipienţii joacă un rol important mai ales atunci când substanţele 
se află în concentraţie mică. Hidrogelurile nu se resorb prin piele, 
gliceridele se situează unde va mijlocul intervalului dintre resorbţie şi 
non-resorbţie, în timp ce emulsiile favorizează acest proces. 
Emulgatorii A/U pătrund prin piele datorită dizolvării parţiale în 
lipidele celulare epidermice, în acest fel uşurând pătrunderea 
medicamentelor în straturile profunde ale pielii. Emulgatorii U/A 
emulsionează stratul lipidic din epiderm, macerează startul celulelor 
cheratinizate şi creează  premisele pătrunderii medicamentelor.  

adâncimea stratului cornos, cel mai eficace 
pătrunzând grăsimile animale, urmate de 
uleiurile vegetale, uleiurile minerale 
nefavorizând penetraţia.  

Ordinea crescândă a gradului de 
eliberare a substanţei active din excipient 
este: hidrocarburi, grăsimi vegetale, 
grăsimi animale, emulsii A/U, emulsii U/A, 
baze hidrofile.  

Medicamentele la care absorbţia 
percutanată este mai accentuată din baze 
grase sunt: acidul salicilic, oleatul de 
acetilcolină, aconitina, benzocaina, 
dezoxicorticosteronul, iod, diiodfluoresceina, 
ezerina, hidrochinona, salicilatul de metil, 
morfina, nicotina, estrogenii, fenolul, 
fenolsulfoftaleina, pilocarpina, progesteronul, 
pirogalol, rezorcina, sulfadiazina, sulfatiazolul, 
stricnina, testosteronul, vitamine liposolubile 
(10, 14, 17).  

O atenţie deosebită trebuie să se acorde 
compatibilităţii fiziologice a excipienţilor cu 
pielea, indicele de acantoză.  

SCHAAF şi GROSS (1956), în funcţie de 
acest criteriu, clasifică substanţele 
medicamentose în trei categorii  

Modificările histologice observate după 
aplicarea emulsiilor sunt strict limitate la zona 
tratată în cazul emulsiilor U/A, dar mult mai 
intense în cazul emulsiilor A/U (care induc 
modificări la distanţă ale epidermului datorită 
difuziunii profunde).  

Studiile au arătat că emulsiile U/A au 
asupra glandelor sebacee capacităţi 
stimulante pe care emulsiile A/U nu le 
posedă, determinând creşterea activităţii 
seboreice reacţionale.  

În mod opus, emulsiile A/U sunt miscibile 
cu secreţiile grase şi emulsionează cu cele 
apoase. Se formează o peliculă lipidică de 
suprafaţă, artificială, care este capabilă să 
inhibe activitatea glandelor sebacee.  

Utilizarea agenţilor tensioactivi în aplicaţii 
externe produce efecte secundare, fie prin ei 
înşişi, fie datorită potenţării acţiunii toxice a 
substanţelor prezente (21, 22, 37, 51, 65).  

Săpunurile şi detergenţii, datorită efectului 
degresant produc o degresare a pielii şi 
dermatite.  

Săpunurile cu catene scurte sunt mai 
iritante decât cele cu catene lungi. 
Substanţele cationice produc iritaţii la 
concentraţii de peste 1%, iar cei anionici la 
concentraţii cuprinse între 0,5 şi 5%.  

Toxicitatea descreşte de la cationici, la 
anionici, cea mai mare toxicitate întâlnindu-se 
la neionici. Substanţele tensioactive ionice şi 
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neionice sunt frecvent utilizate în prepararea 
unguentelor cu resorbţie mărită.  

Mărirea resorbţiei se poate realiza 
(exceptând incompatibilităţile de complexare) 
prin reducerea tensiunii superficiale, 
umectarea pielii şi solubilizarea substanţelor 
active.  

Capacitatea de penetrare a unguentelor 
este strâns dependentă de natura substanţei 
tensioactive.  

Astfel, substanţele tensioactive anionice 
şi cationice au o capacitate de penetraţie mai 
mare comparativ cu agenţii tensioactivi 
neionici.  

O importanţă deosebită în uşurarea 
penetraţiei şi resorbţiei cutanate o are 
utilizarea amestecurilor de emulgatori care 
oferă realizarea unor valori ale balanţei 
hidrolipidice (HLB) a bazelor de excipient 
potrivite pentru fiecare substanţă activă.  

Un rol important în resorbţia substanţei 
active îl are conţinutul în apă al stratului 
cornos.  

Excipienţii anhidri graşi accelerează 
hidratarea stratului cornos prin împiedicarea 
evaporării umidităţii pielii (efect ocluziv).  

Umectanţii (sorbitolul, glicerina) produc 
efecte contrare, iar excipienţii hidrofili nu 
provoacă modificări în hidratarea stratului 
cornos.  

Un strat acoperit cu un pansament ocluziv 
va reţine transpiraţia şi va oferi o hidratare 
suplimentară. Grosimea peliculei de unguent 
aplicată afectează direct hidratarea stratului 
cornos. Umiditatea crescută favorizează 
absorbţia transfoliculară.  

Aplicarea histaminei pe o piele acoperită 
ulterior a avut ca un efect prelungit (datorită 
evaporării împiedicate).  

Probabil că proprietăţile de transfer ale 
straturilor pielii sunt puternic influenţate de 
prezenţa apei deoarece ea este absorbită de 
proteinele pielii.  

Cea mai mare creştere a gradului de 
penetraţie prin umiditate a fost constatată la 
substanţa cu cel mai mic coeficient de 
repartizare ulei - apă. 

 
Schema 1. 

 

Clasificarea formelor farmaceutice după penetrare, acţiunea vehiculului şi stadiul bolii (9, 10) 
 

Forma farmaceutică şi  
modul de aplicare 

Gradul de 
acţiune în 
adâncime 

Direcţia 
curentului 
(fluxului) 

Acţiunea  
vehiculului 

Stadiul de 
îmbolnăvire 

Pudră 
Compresă deschisă 
Compresă umedă 
Soluţie 
Emulsie U/A 
Suspensie-emulsie U/A(pastă emolientă) 
Unguente hidrofile (emulsie U/A) 
Hidrogeluri 
Paste 
 
Unguente emulsificanteA/U 
Lipogeluri 
 
Pansamente ocluzive 

  
 
 
 
 
Din interior spre 

exterior 

 
 
 
Din exterior 
spre interior 

Răcoritoare 
Descongestionantă 
Superficială 
 
Antiinflamatoare 
 
 
 
 
 
Congestionantă 
 
Penetraţia măreşte 
inflamaţia 

Acut 
 
 
 
 

Subacut 
 
 
 
 
 
 
 

Cronic 

 

1.4. Starea pielii 
 

Dacă bariera epidermică prezintă 
discontinuităţi datorită traumatismelor de 
diferite origini (vezicule, eczeme, parazitoze 
cutanate, plăgi), toate substanţele active vor 
trece în derm.  

De aici rezultă importanţa alegerii 
vehiculului în cazul unui strat cornos normal, 
deoarece deosebirile de pătrundere a 
substanţelor active datorită diferitelor vehicule 
sunt mai pronunţate.  

Pielea animalelor bătrâne sau aflate într-o 
stare de întreţinere proastă vor determina 

rate ale absorbţiei semnificativ mai reduse 
datorită modificărilor atrofice ale aparatului 
pilo-sebaceu (3, 21, 25, 32, 43).  

Aplicaţiile ocluzive produc intensificări ale 
circulaţiei cutanate, vasodilatări şi creşterea 
temperaturii pielii care vor intensifica rata 
absorbţiei.  

Resorbţia prin piele a substanţelor 
hidrosolubile este favorizată de macerarea 
pielii ca urmare a băilor de vapori sau cu apă 
caldă (când are loc o scădere a vâscozităţii 
sebumului) sebumul devenind miscibil cu 
unguentele 
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Schema 2.  
 

Utilizarea corectă în tratamentul extern a preparatelor formate din sisteme bifazice sau trifazice (9, 34) 
 

                                                                                 LICHID 
 

 
                                                 Stadiu veziculos                   Stadiu de cruste 

 
U/A 
 
 
 

                                                                     mixturi           emulsii 
Stadiu papulos                                                     Stadiu scvamos 

 
 

  loţiuni 
 

Stadiu eritematos                                                                 A/U        Stadiu lichenificat 
 
 

    pudre                           paste                      unguente 
 

                        SOLID                                                                                                            GELURI PLASTICE 
 

1.5. Modul de aplicare 
 
Proprietăţile reologice ale bazelor de 

excipient permit ca substanţa activă 
medicamentoasă să fie aplicată într-un strat 
continuu pe suprafaţa pielii.  

Cantitatea medicamentului în derm este 
proporţională cu cea întrebuinţată, precum şi 
cu durata şi numărul aplicărilor.  

Degresarea prealabilă a pielii cu solvenţi 
(alcool, acetonă, benzină, cloroform) măreşte 
absorbţia în majoritatea cazurilor.  

În general, aplicarea multor solvenţi, 
excluzând apa, poate să provoace modificări 
notabile legate de rezistenţa barierei pielii.  

Se pare că acest fenomen este provocat 
de schimbările produse de aceşti solvenţi 
asupra coeficientului de activitate şi a 
constantei de difuziune. Adaosul unor enzime 
(ex: hialuronidaza) facilitează penetraţia (10, 14, 
17, 21, 39, 70). 

O piele normală are un aspect compact, 
este netedă, elastică, dar nu lucioasă şi nu 
prezintă pori dilataţi, exfolieri. 

Pielea uscată apare datorită unor 
deficienţe în consumul de grăsimi şi a 
deshidratărilor, alipia fiind fenomenul care 
determină pierderea elasticităţii, creşterea 
sensibilităţii şi a ratei de alergizare.  

Pielea uscată, subţiată, sensibilă reclamă 
rehidratare, aport lipidic, reacidifiere şi 
aplicarea de protectoare.  

Curăţirea se face de preferat prin loţiuni 
detergente hipoalergice cu pH acid şi se vor 
elimina săpururile cu pH alcalin. Protecţia se 
asigură cu creme rehidratante şi revitalizări 

cu vitamine şi grăsimi. Acest tip de piele este 
mai frecvent întâlnit la: reptile, păsări de 
colivie, cobai, etc (7, 15, 29). 

Pielea grasă este cel mai frecvent 
întâlnită la câine şi pisică şi este urmarea 
hiperfuncţiei glandelor anexe ale pielii, 
secreţia glandelor sebacee devenind 
anormală (24, 27, 30, 46, 50).  

Afluxul sebaceu generează un aspect 
lucios al pielii, grăsimea determină dilatarea 
foliculilor piloşi şi dilatarea porilor, aceste 
modificări ale funcţionalităţii pielii atrăgând 
după sine acneea şi seboreea.  

Tratamentul reclamă produse de curăţire, 
care acţionează în profunzime, creme 
adsorbante care echilibrează secreţiile şi 
combat inflamaţia (18, 45, 49).  

 
1.6. Factorii care afectează traversarea 

transdermală 
 
Factorii structurali ai pielii, prin ei înşişi, 

influenţează în general rata şi extinderea 
deplasării unui farmacon prin straturile 
cutanate. De aceea ar fi de interes 
prezentarea principalilor factori ai penetrării 
transcutanate cu referire la factorii fiziologici, 
care pot diferi de la o specie la alta. 

 
1.6.1. Factorii moleculari 

 
Ergonomia aplicărilor topice a condus 

cercetătorii către investigarea unei unei largi 
game de compuşi cu aplicabilitate topică.  

În timp medicamentele comercializate în 
terapia dermatologică umană sub formă de 
patch systems (emplastre) au inclus 
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substanţe foarte diverse de la scopolamină, 
nitroglicerină, clonidină, pâna la estradiol, 
testosteron şi chiar fentanil sub numeroase 
condiţionări, de la semisolide, pentru 
antiinflamatorii, antiinfecţioase şi anestetice 
locale.  

Un farmacon ideal care să penetreze 
printr-o piele normală va avea greutate 
moleculară mică (≤ 500 Da), câţiva atomi 
disponibili pentru cuplarea cu hidrogenul, 
liposolubilitate ˂ 2,6 şi un punct de topire 
scăzut.  

În afara acestor parametri, performanţele 
de penetrare scad sensibil, deşi pentru 
medicamentele puternice sau cele care 
ţintesc foliculul pilos eliberarea 
medicamentelor este realizabilă (10, 23, 24, 42). 

 
1.6.2. Excipienţii şi formularea 

 
Marea majoritate a formulărilor 

comerciale aplicate pe piele, fie intenţionat fie 
din neatenţie, conţin numeroase substanţe 
cunoscute ca excipienţi (diluanţi, conservanţi, 
aromatizanţi, stabilizatori etc.).  

Substanţele active conţinute în cadrul 
excipieţilor, fie în stare dizolvată, fie ca 
emulsii sau suspensii aduse la o anumită 
concentraţie.  

Activitatea formulărilor comerciale este 
bazată pe mobilizarea substanţelor active în 
sau prin piele. Până în prezent se consideră 
că doi factori sunt responsabili de rata şi 
cantitatea de substanţă activă care părăseşte 
excipientul cu rol de vehicul, mobilizându-se 
prin piele.  

Primul este legat de solubilitatea relativă 
şi absolută a medicamentului în cele două 
faze, vehicul şi piele.  

Solubilitatea relativă va determina 
coeficientul de partiţie care, în schimb, va 
determina necesarul de medicament care va 
fi luat de către suprafaţa pielii din vehicul, în 
timp ce solubilitatea absolută va determina 
cantitatea totală care poate să fie conţinută în 
cadrul suprafeţei pielii.  

Al doilea factor este difuzibilitatea.  
Vehiculele, din acest considerent, trebuie 

să fie suficient de solubile pentru a conţine 
substanţa activă într-o formă estetică 
acceptabilă şi în acelaşi timp medicamentul 
trebuie să fie suficient de solubil în lipidele de 
la suprafaţa pielii, capabile să difuzeze printre 
lipidele intercelulare pentru a ajunge la locul 
acţiunii (7, 11, 17, 26, 41). 

Teoretic, atâta timp cât nici medicamentul 
şi nici vehiculul nu vor afecta pielea, valoarea 
fluxului maxim (Jmax) se va observa pentru un 

medicament din orice gamă de excipienţi 
saturaţi cu acel medicament.  

Acest lucru înseamnă că, cu excepţia 
soluţiilor suprasaturate, valoarea fluxului 
maxim transcutanat va putea fi crescută doar 
prin schimbarea caracteristicilor pielii prin: 

 

a)  creşterea difuzibilităţii prin SC; 
b)  modificarea coeficientului de partaj între lipide  

  cutanate sau între alţi constituenţi ai pielii; 
c)  creşterea solubilităţii în lipidele intercelulare. 

 

Este unanim recunoscut că multe 
vehicule excipient nu interacţionează doar cu 
medicamentul aplicat, ci acesta va 
interacţiona şi cu pielea, o penetrare 
deficitară a medicamentului sau a vehiculului 
fiind dependente de aceste interacţiuni.  

Aşa cum arată CROSS (2001), tipurile de 
efecte datorate vehiculului în legătură cu 
modificarea coeficientului de partaj în sau 
asupra difuzibilităţii barierei cutanate, au putut 
fi studiate prin folosirea membranelor inerte 
de tip siliconic sau după ROSADO (2003) prin 
pretratarea pielii cu excipienţi vehicul care au 
determinat creşterea gradului de 
penetrabilitate (11, 41). 

 
1.6.3. Integritatea pielii 

 
Numeroase studii de farmacocinetică şi 

farmacodinamie a pasajului transdermal au 
prezentat rezultate bazate pe pielea normală, 
în mod particular prin stratul cornos intact, dar 
există puţine informaţii în legătură cu efectele 
specifice ale bolilor de piele în penetrarea 
transdermală a medicamentelor, deşi este 
logic să se bănuiască faptul că pierderea 
progresivă de strat cornos va diminua în mare 
măsură funcţia de barieră a pielii.  

În mod similar, după BENFELDT (1999), 
degresarea pielii cu ajutorul acetonei a 
crescut în mod semnificativ penetraţia in vivo 
a salicilaţilor, măsurată prin microdializă. 

Modificarea conţinutului lipidelor şi a 
fluidităţii poate fi considerată ca una din 
strategiile de creştere a permeabilităţii 
transdermale (3, 37).  

De asemenea, se cunoaşte că compoziţia 
lipidelor în piele variază în funcţie de bolile 
epidermei, care pot să afecteze în mod 
dramatic pasajul medicamentelor prin SC.  

`i mai important, unele medicamente, 
cum sunt de exemplu corticoizii topici, 
destinaţi folosirii în bolile de piele sunt de 
obicei aplicaţi în zone unde epidermul este 
compromis. În acest fel, pătrunderea în 
circulaţie determinînd reacţii adverse pentru 
aceste medicamente. Stratul cornos poate fi 
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afectat datorită aplicaţiilor cutanate care 
preced folosirea topicelor.  

De exemplu, folosirea alcoolului este 
cunoscută prin iritaţia pe care o determină 
prin degresarea membranei şi întreruperea 
stratului cornos. Studiile recente au 
demonstrat că metode uzuale de curăţire a 
pielii sau de acoperire a unui loc al pielii, 
incluzând aici bărberire, aplicarea de benzi de 
tip emplastru, aplicarea de clorhexidrina 
alcoolică, toate pot creşte penetraţia 
transdermală a metilsalicilatului (3, 10, 38, 39). 

 
1.6.4. Circulaţia sangvină a pielii 

 
Circulaţia sangvină în derm se comportă 

în direcţia eliminării substanţelor care au 
penetrat straturile superficiale ale pielii. 
Întreruperea circuitului sangvin cutanat va 
determina ca şi consecinţă reducerea ratei 
clearance-lui substanţelor la locul acţiunii şi, 
în consecinţă, iniţierea cumulării periferice a 
substanţei active de după locul aplicării.  

Ocluzia circuitului sangvin cutanat a fost 
utilizată pentru a realiza penetrarea 
transdermică corticosteroizilor care, în 
schimb, vor determina vasoconstricţia vaselor 
cutanate şi astfel, limitarea clearance-lui local 
al medicamentului (22, 29, 30).  

În mod similar, QIAO (1993) a arătat că 
modificările în absorbţia topică a parathionului 
la porc a putut fi corelată cu circuitul sangvin 
cutanat, în timp ce ocluzia locului a negat 
diferenţe datorate circuitului sangvin (37).  

O consecinţă evidentă a medicamentelor 
aplicate pe piele şi care ajung la 
vascularizaţia zonală este aceea că 
medicamentul sau metaboliţii săi şi, posibil, 
constituenţii excipientului pot fi disponibili 
pentru o absorbţie sistemică şi apoi 
distribuţie. Acest lucru poate fi destinaţia 
intenţionată a unui medicament în mod 
particular atunci când alte administrări 
sistemice nu sunt ideale.  

În consecinţă, concentraţiile farmaconilor 
din circulaţia sistemică pot să predispună la 
toxicitate şi reacţii adverse legate de doze.  

Este de notat că orice interacţiune a 
medicamentelor, posibil de a fi întâlnită 
datorită coadministrării anumitor 
medicamente, va fi posibil să apară pentru 
unul sau ambii agenţi administraţi topic si 
sistemic. 

Concentraţia medicamentelor aplicate 
topic şi a metaboliţilor din circulaţia sistemică 
au fost utilizate pentru un model matematic 
care să prevadă cinetica locală a 
medicamentelor după locul aplicaţiei. În mod 

similar, apariţia şi prezenţa substanţei 
analizate în sânge şi/sau urină a fost 
considerată evidenţa subiectivă a eficacităţii.  

Totuşi, această constatare poate fi 
înşelătoare asupra efectelor locale în 
straturile superficiale ale pielii, în mod 
particular pentru stratul cornos, aşa cum 
arată întrun studiu complex ROBERTS, 
(2002), precum şi penetraţia în straturile 
profunde nu vor apărea consecutive analizei 
concentraţiilor de medicament din organism 
(38). 

În plus, se cunoaşte deja cu siguranţă, 
din lucrările lui MILLS (2005), faptul că 
concentraţiile active ale medicamentului în 
sângele sistemic nu au reflectat, de exemplu, 
distribuţia locală tisulară a metilsalicilatului 
aplicat pe piele deasupra articulaţiei 
coxofemurale de la câine (25). 

 
1.6.5. Locul aplicării 

 
Decizia locului de pe corp unde să se 

aplice medicaţia topică este determinată de 
locul solicitat pentru aplicare directă (de 
exemplu, cremă inflamatorie pe o piele 
inflamată, nonsteroidice aplicate asupra 
traectului unui muşchi sau asupra unei 
articulaţii) sau, pur şi simplu, pe un loc 
convenabil când se doreşte o absorbţie 
pentru efecte sistemice (emplastrele cu 
nicotină) .  

La animale acest loc în mod uzual 
înseamnă alegerea unei regiuni greu de ajuns 
de către animal pentru a limita posibilitatea 
acestora de a interfera sau de a îndepărta 
medicamentul (de exemplu, spatele gâtului la 
câine şi pisică). 

O problemă în legătură cu această 
abordare este că multe medicamente au 
demonstrat că există diferenţe regionale 
semnificative în legătură cu penetraţia 
transdermică şi care pot să fie legate de 
diferenţele în grosimea pielii, densitatea în 
foliculi piloşi şi alţi parametri fiziologici ai 
diferitelor zone ale pielii şi/sau rata circulaţiei 
sangvine.  

Puţine se cunosc în legătură cu 
diferenţele regionale în penetrarea 
transdermală a medicamentelor la animale. 
De altfel, QIAO şi colaboratorii au observat 
diferenţe semnificative în rata absorbţiei 
parationului aplicat pe diferite locuri la porc 
(37).  

MILLS (2004, 2005) a demonstrat 
diferenţe ale penetrării transdermale în 
funcţie de locul penetrării a alcoolilor, 
hidrocortizonului şi testosteronului prin pielea 
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câinelui. Într-un alt studiu, s-a demonstrat că 
fentanilul aplicat în regiunea vintrelor la câine 
a penetrat mult mai rapid şi cu un timp de 
retenţie mult mai scurt în comparaţie cu 
pielea gâtului (unde emplastrele de fentanil 
sunt aplicate în mod normal) şi a toraxului (25, 
26). 

Aceste teste in vitro trebuiesc combinate 
şi cu studii de farmacocinetică in vivo pentru 
determinarea efectelor a diferenţelor 
regionale în circulaţia sângelui din ţesuturile 
profunde, activitatea sistemică şi clearance. 

 
1.6.6. Densitatea stratului pilos 

 
Studiile iniţiale legate de contribuţia 

foliculilor piloşi, transpiraţiei şi glandelor 
sebacee la penetrarea medicamentelor prin 
pielea oamenilor a sugerat faptul că datorită 
procentului relativ mic (0,1%) din suprafaţa 
totală a pielii, anexele piloase sunt puţin 
importante şi contribuie nesemnificativ la 
penetrarea transdermală a medicamentelor.  

Studiile recente au demontat această 
teorie, demonstrând că anexele cutanate pot 
întradevăr să acţioneze ca o cale prescurtată 
către straturile pielii pentru câteva substanţe 
medicamentoase.  

Câteva studii importante au contribuit la 
înţelegerea modului prin care se face 
eliberarea transdermică a medicamentelor 
prin anexele piloase ale pielii.  

HUEBER şi colaboratorii (1994) au utilizat 
ţesutul plăgilor ca exemplu pentru pielea 
lipsită de foliculi piloşi şi alte anexe şi au 
efectuat un studiu comparativ de absorbţie 
prin această piele în comparaţie cu pielea 
normală a şobolanilor.  

Colectivul a concluzionat că anexele pielii 
au contribuit în mod semnificativ ca rută de 
penetrare pentru patru medicamente 
steroidice, şi, probabil, şi pentru alte molecule 
cu greutate moleculară şi proprietăţi fizico-
chimice similare (15).  

Într-un studiu care investiga penetrarea 
locală a metilnicotilatului, un vasodilatator, 
prin pielea normală, s-a constatat că 
constantele farmacodinamice ale schimbărilor 
din circulaţia sangvină cutanată, măsurată 
prin metode laser, doppler, volicimetrice ca 
un indicator al penetrării şi activităţii 
medicamentelor au demonstrat creşteri mai 
mari în cazul penetraţiei prin pielea frunţii, în 
comparaţie cu cea a braţului, cu cele mai mici 
modificări înregistrate pentru circulaţia 
sangvină din palmă (22). 

Totuşi, principala critică adusă acestei 
lucrări a fost aceea că efectele densităţii 

foliculare nu pot fi diferenţiate de variaţiile 
regionale în densitate şi reactivitate în 
vascularizaţia locală, pentru că peste tot ar 
apărea că tipul de anexe şi concentraţia pot 
să favorizeze penetraţia medicamentelor mai 
mult decât s-a crezut iniţial şi acest fapt ar 
putea avea o relevanţa şi mai mare atunci 
când s-ar aplica substanţe topice la animale 
şi vor putea să fie un factor regional care 
contribuie la penetraţia transdermală a 
medicamentelor.  

O consideraţie importantă asupra rolului 
foliculului pilos este activitatea sebumului de 
a dizolva molecule lipofile. Întradevar, unele 
formulări medicamentoase ţintesc acest 
mecanism aşa cu arată RIVIERE (1990).  

Un exemplu este fipronilul (Frontline) care 
este aplicat topic la câine şi pisică pentru 
prevenirea infestaţiilor cu purici. Aici, 
sechestrarea medicamentului în foliculii piloşi 
ar putea să contribuie la durata şi efectul 
medicamentelor, în ciuda spălarilor repetate a 
animalelor (40). 

Un alt mecanism propus de BAMBA, 
(1993) pentru optimizarea eliberării 
medicamentelor transfolicular a fost folosirea 
lipozomilor direcţionaţi către sebum şi în jurul 
deschiderilor foliculare. Unele vehicule de 
natură alcoolică s-au demonstrat a fi 
amplificatori ai eliberării transfoliculare a 
medicamentelor, fapt care a fost legat de 
natura solventului etanolic care acţionează 
asupra sebumului din folicul (2). 

 
1.6.7. Hidratarea pielii 

 
Efectul hidratării asupra pielii este 

binecunoscut, puterea absorbtivă a stratului 
cornos putând să crească până la de zece ori 
greutatea sa uscată atunci când este 
imersată în apă.  

Aşa cum arată ROBERTS, (1978, 2002). 
Cheratocitele gonflează şi absorb apa în 
matrixul cheratinos intracelular, determinând 
întreruperea straturilor cornoase. 
Permeabilitatea acestuia s-a demonstrat că 
este foarte mare, reacţionând rapid la 
hidratare până la atingerea unui nivel de 
echilibru (38, 39). 

 
1.7. Metode de amplificare a penetraţiei 

transdermale 
 

1.7.1. Amplificatorii penetraţiei chimice 
 

Amplificatorii gradului de penetrare sunt 
substanţe care pot diviza sau să 
interacţioneze cu constituenţii pielii, în special 
cu constituienţii fracţiunii lipidice intercelulare 
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şi induc o creştere temporară şi reversibilă a 
proprietăţilor de barieră a pielii.  

HIRVONEN (1994). arată că similar cu 
hidratarea, amplificatorii de penetraţie sunt 
posibil de a interacţiona cu unele componente 
ale pielii pentru creşterea fluidităţii în lipidele 
intercelulare, prin gonflarea cheratocitelor 
şi/sau prin extragerea componentelor 
structurale, reducerea funcţiei de barieră a 
stratului cornos (14). 

În acest sens KARANDE, (2004) a 
sugerat că amplificatorii de penetraţie pot 
creşte de până la 100 de ori permeabilitatea 
pielii la macromolecule (între 1-10 kDa), 
incluzând heparina, hormon luteotrop (LHRH) 
şi oligonucleotide fără a induce iritaţia pielii 
(17).  

 
1.7.2.Mijloacele fizice pentru amplificarea 

pentraţiei transdermale 
 
Se cunosc câteva tehnici în care curentul 

electric sau cîmpul energetic poate să 
favorizeze penetrarea transcutanată a 
medicamentelor. Valoarea acestor tehnici 
este legată de amplificarea penetrării 
transdermice a moleculelor mari, polare, care 
în mod normal nu sunt potrivite pentru 
aplicaţii topice şi prin reducerea perioadei de 
remanenţă a produselor aplicate topic, cum ar 
fi de exemplu anestezicele locale. 

 

Ultrasunetele 
Ultrasunetele favorizează penetrarea 

transdermică a medicamentelor datorită 
faptului că undele de joasă frecvenţă 
afectează stratul cornos în virtutea 
fenomenului de cavitaţie.  

Studiile iniţiale au utilizat unde cu 
frecvenţă folosite în fizioterapie, constatându-
se că cele care au determinat creşterea 
gradului de penetrare până la 1000 de ori au 
fost cele care foloseau ultrasunete de joasă 
frecvenţă (20kHz).  

De asemenea s-au mai înregistrat unele 
rezultate favorabile prin folosirea 
ultrasunetelor pentru amplificarea penetrării 
insulinei, eritropoetinei şi interferonilor la 
pielea de om şi la cea de iepure (3, 17). 

 

Iontoforeza 
CROSS (1995) defineşte iontoforeza ca 

un mijloc care foloseşte microcurenţi electrici 
(0,5mA/cm2) aplicat între doi electrozi, în 
contact cu pielea pentru a conduce molecule 
încărcate electric (de altfel moleculele neutre 
pot fi amplificate prin electroosmoză) prin 
bariera pielii (11). 

Eficienţa iontoforezei depinde de 
polaritatea, valenţa şi mobilitatea moleculelor 
de medicament plus ciclul electric şi 
formularea medicamentului (11).  

Iontoforeza a fost demonstrată ca fiind un 
amplificator al disponibilizării prin stratul 
cornos al proteinelor şi al oligonucleotidelor în 
cadrul testelor clinice care s-au efectuat cu 
lidocaină şi fentanil.  

Un dezavantaj al iontoforezei este acela 
că foliculul pilos are cea mai mică rezistenţă 
şi curentul electric poate să afecteze 
ireversibil creşterea părului (13, 22, 66). 

 

Electroporaţia 
Electroporaţia implică aplicarea unor 

pulsuri electrice foarte scurte (ms) (100-
1000V/cm) asupra pielii.  

Acest procedeu crează micropori apoşi 
prin stratul cornos, care vor permite 
medicamentului să penetreze mai bine.  

Electroporatia a fost folosită pentru 
transportul vaccinurilor, lipozomilor şi 
microsferelor.  

Similar iontoforezei pielea poate fi 
afectată în cadrul electroporaţiei, procedeul 
fiind încă în studiu. 

 

Sisteme de eliberare particulo-mediate 
În ultima vreme în medicina umană şi cea 

veterinară există un interes crescând în 
legătură cu uzul tehnicilor de imunizare fără 
ac datorită consideraţiilor practice şi rolului 
epidermei ca organ imunitar (33).  

Eliberarea epidermică mediată a 
particulelor (Particle Mediated Epidermal 
Delivery = PMED) foloseşte particule din aur 
încărcate cu ADN sau proteină care sunt 
accelerate în interiorul epidermei cu ajutorul 
unui dispozitiv similar celui care este folosit 
pentru disponibilizarea ADN-ului sau a 
vaccinurilor proteice (33).  

Aceste particule fac contactul cu reţeaua 
densă a antigenilor epidermici prezentând 
celule (APCs) care vor rezulta în prezentarea 
antigenilor în sistemul imun prin transferarea 
APCs.  

Cheratocitele locale vor fi transferate, la 
rândul lor şi vor secreta antigeni care vor fi 
captaţi de către celulele APCs rezidente. 
PMED a fost deja utilizată cu succes în 
medicina veterinară în protecţia porcilor 
împotriva virusului influenţei A, pentru a 
determina imunitate îndelungată la bovine 
împotriva herpes virusului şi pentru a 
transfera ADN citokine la câine în cadrul 
imunoterapiei cancerului.  
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2. Caracteristici ale pielii şi părului la  
câine și pisică 

 
2.1. Învelişul pilos 

 
Este o caracteristică principală a pielii 

mamiferelor, cu unele foarte rare excepţii 
(pangolin, tatu, balenă, delfin, hipopotam). 

Perii sunt derivaţi din epiderm la fel ca 
penele şi solzii.  

Ei sunt invaginaţii tubulare epidermice, la 
baza cărora se găseşte papila dermică.  

În linii mari, structura foliculilor piloşi la 
diversele specii de mamifere domestice şi 
sălbatice se aseamănă, dar modul lor de 
grupare este extrem de variat.  

Există foliculi simpli care produc un singur 
fir de păr şi foliculi ramificaţi care dau naştere 
la mănunchiuri de fire (8, 29, 30, 34, 43, 44, 64). 

Perii senzitivi cuprind vibrizele şi perii 
tilotrichi. 

Perii comuni sunt fie de acoperire (lână, 
blană), fie de apărare (ţepi, coamă). 

Perii comuni şi cei tilotrichi au o evoluţie 
ciclică, trecând prin fazele: anagenă, 
catagenă şi telogenă.  

Ciclurile piloase sunt în strânsă legătură 
cu sezoanele anuale, influenţele endogene 
fiind slab precizate.  

Se pare că unii hormoni pot influenţa, dar 
nu pot controla mitozele cutanate, factorul de 
control fiind localizat în ţesutul propriu, 
şalonii, difuzaţi intratisular, manifestând o 
activitate de inhibare a mitozelor. 

La majoritatea animalelor, năpârlirea se 
petrece sub formă de valuri sezoniere, pe 
când la om şi la cobai ciclurile piloase sunt 
independente între firele ce alcătuiesc blana, 
năpârlirea având loc după un model „mozaic”, 
continuu.  

Interacţiunile hormonale creează un 
sensibil echilibru în cadrul unor moduri de 
creştere uşor diferite prin răspunsul la 
constrângerile selective de supravieţuire şi 
perpetuare, cu schimbări ale pilozităţii (8). 

Învelişul pilos al animalelor are un rol 
important în protecţia epidermului şi în 
termoreglare.  

Exemplul cel mai interesant este ursul 
polar, a cărui blană îi permite să suporte, fără 
activarea termogenezei, diferenţa de 
temperatură - corp - mediu ambiant - de până 
la 100oC.  

Pentru practica veterinară, blana 
animalelor poate fi considerată ca o barieră în 
aplicarea topică la multe specii, deoarece 
reduce contactul medicament - piele.  

Densitatea foliculilor piloşi este foarte 
diferită. Câinii au o densitate de 100-600 
grupuri foliculare pe un cm2, dar există 
evidente diferenţe în funcţie de rasă. 

Glandele sebacee însoţesc fiecare fir de 
păr, cu excepţia unor peri secundari.  

Mărimea şi densitatea lor cresc în 
ordinea: iepure, cal, câine.  

Există şi diferenţe în funcţie de regiunea 
corporală, cele mai dense găsindu-se în 
conductul auditiv extern, în regiunea 
perianală şi în cea inghinală. Acestea conţin 
monoaminoxidază şi colinestrază specifică şi 
nespecifică, cu mari variaţii în funcţie de 
specie.  

Prin secreţiile sebacee epidermul este 
păstrat integru, funcţia sa de barieră fiind 
conservată (8a, 22, 29, 32, 40, 46, 50). 

Glandele sudoripare sunt, după modul de 
secreţie ecrine şi apocrine. Spre deosebire de 
om, la animale, majoritatea glandelor 
sudoripare sunt de tip apocrin (epitrichiale).  

 
2.1.1. Culori si tipuri de păr la câine 
 
Deşi tipurile de păr la caine sunt foarte 

diverse, mulţi autori au incercat să le clasifice 
în funcţie de culoare, lungime, caracteristicile 
medularei si cortexului (30, 44, 45, 69). 

Tipurile de păr pot fi imparţite în: păr de 
lungime normala (intermediar), păr scurt si 
păr lung. 

Părul de lungime intermediară 
Părul de lungime intermediară se poate 

regăsi la Ciobănescul German, Welsh Corgi 
şi canidele sălbatice, cum ar fi lupul şi coiotul.  

Acesta este compus din peri primari şi 
peri secundari.  

O proporţie însemnată din cantitatea 
totală de păr este reprezentată de părul de tip 
secundar, această proporţie se referă la 
număr nu şi la greutate.  

Următoarele două categorii de păr sunt, 
de asemenea compuse din păr de tip primar 
si păr de tip secundar, dar dimensiunea şi 
numărul acestora variază foarte mult faţă de 
părul de lungime intermediară. (8a, 31). 

Părul scurt 
Roba scurtă poate fi aspră sau fină.  
Părul scurt aspru este caracteristic pentru 

Rottweiler şi pentru majoritatea terrierilor.  
La acest tip de păr foliculii primari sunt 

foarte bine reprezentaţi, timp în care, cei 
secundari au o creştere mai puţin însemnată.  

Greutatea totală a robei este mai mică, 
părul de tip secundar cantăreşte mai puţin şi 
creşte in număr mai mic comparativ cu părul 
intermediar.  
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Părul scurt fin este caracteristic raselor 
Boxer, Dachshund şi Miniature Pinscher.  

Acest tip de păr are cele mai multe fire pe 
unitatea de suprafaţă.  

Firele de păr secundare sunt numeroase 
si bine dezvoltate iar firele primare sunt de 
mici dimensiuni comparativ cu roba normală. 

Părul lung 
Tipul de păr lung poate fi, de asemenea, 

împărţit în două categorii: părul lung cu 
textură fină şi părul lung aspru.  

Roba lungă fină este caracteristică pentru 
rasa Cocker Spaniel, Pomeranian şi Chow 
Chow.  

Acest tip de păr are o greutate mai mare 
pe unitatea de suprafaţă decât părul normal, 
excepţie făcând rasele toy, în cazul cărora 
greutatea este mai mică datorită fineţii firului.  

Roba lungă şi aspră este caracteristică 
raselor Poodle, Bedlington Terrier şi Kerry 
Blue Terrier.  

Firele de tip secundar reprezintă până la 
70% din greutatea totală a robei şi până la 
80% din numărul total de fire.  

Rasele menţionate mai sus au tendinţa 
de a pierde mai puţin păr comparativ cu alte 
rase de câini. 

Pigmentaţia fiecărui fir de păr poate fi 
uniformă pe toată lungimea sau poate să 
varieze foarte mult.  

Tipul de păr agouti care se regăseşte la 
rasele Ciobănesc German, Norvegian 
Elkhound, este alb sau deschis la vârful 
firului, partea principală a acestuia fiind maro 
sau negru, în timp ce la bază este galben 
deschis sau roşcat.  

Celulele pigmentare în bulbul firului de 
păr depozitează pigmenţi în sau între celulele 
corticalei şi medularei.  

Cantitatea de pigment depozitată în firul 
de păr şi locaţia acestuia produce diferite 
efecte optice, chiar dacă în realitate există 
două feluri de pigmentaţii.  

Pigmentul roşcat este denumit 
eumelanină în timp ce pigmentul galben auriu 
pheomelanină.  

Melanocitele localizate în foliculul pilos 
produc variabil pigment în timpul perioadei de 
creştere a firului de păr.  

În cazul robei negre producţia de pigment 
rămâne activă toată perioada (43, 44, 50). 

 
2.2. Structura pielii 

 
Pielea, denumită şi sistem tegumentar, 

este un ansamblu morfofuncţional heterogen 
conexat, compus din mai multe suborgane.  

`tiinţele biomedicale au întotdeauna 
nevoie de modele animale pentru obţinerea 
informaţiilor necesare în dermatologia umană, 
cu toate că, pe lângă structurile de bază 
există diferenţe remarcabile. 

Pielea tuturor animalelor permite 
organismului să trăiască într-un mediu 
specific, de care îl separă şi, în aceelaşi timp, 
îl leagă păstrându-i homeostazia (fig. 1).  

Deci, pielea separă şi uneşte incomplet, 
dar eficient, ansamblul organic (spaţiul 
ontologic) de factorii ecologici (spaţiul 
ecologic) (8a, 30, 34, 43, 50). 
 

StructuraStructura pieliipielii

PapilaPapila dermicdermicăă

Receptor de Receptor de 
frigfrig

Receptor de Receptor de 
caldcald

Vas sanguinVas sanguin

ȚȚesut de esut de 
legăturălegătură

NervNerv

Lobuli Lobuli 
adipoadipoșșii

Glandă sudoriparăGlandă sudoripară
Glandă sebaceeGlandă sebacee

MuMușșchi piloarectorichi piloarectori

Folicul pilosFolicul pilosPorPor

DermDerm

EpidermEpiderm

Strat subcutanatStrat subcutanat

 
Figura .1. Structura pielii 

www.nature.drugdiscovery.htm (72) 
 

2.2.1. Stratul bazal 
 

Stratul bazal este format dintr-un singur 
strat de celule cuboidale si columnare 
asezate pe membrane care separă epiderma 
de derm, majoritatea acestor celule sunt 
reprezentate de keratinocite care constant se 
înmultesc şi sunt împinse înspre straturile 
superioare pentru a înlocui celulele 
epidermale superficiale.  

Celulele fiice ajung în stratul exterior al 
epidermei pentru ca, în cele din urmă să se 
descuameze ca celule moarte cornificate.  

Keratinocitele stratului bazal prezintă o 
heterogenitate morfologică şi functională, 
anumite populaţii au ca funcţie principală 
ancorarea epidermei, în timp ce altele au 
funcţie proliferativă şi reparatoare (celulele 
stem)(27, 43, 49, 50, 72). 

 
2.2.2. Melanocitele si melanogeneza 
 

Melanocitele, al doilea tip de celule 
prezente în stratul bazal al epidermei, pot fi 
de asemenea regăsite în partea exterioară a 
rădăcini firului de păr şi în matricea foliculului 
pilos, respectiv în canalele glandelor sebacee 
şi sudoripare.  
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De obicei melanocitele se divid structural 
şi funcţional în două compartimente: 
epidermic şi folicular. Deoarece melanocitele 
nu se colorează prin metoda cu hematoxilină 
si eozină ele apar în câmp ca celule 
transparente . În mod normal, în stratul bazal, 
găsim un melanocit la fiecare 10 până la 20 
de keratinocite 

Melanocitele derivă din creasta neurală şi 
migrează în epidermă, fenomenul având loc 
în viaţa fetală timpurie.  

Între melanocite şi keratinocite există o 
relaţie strânsă în care ambele tipuri de celule 
coexistă şi interactionează ca simbionţi 
formând o unitate functională şi structurală 
numită unitate epidermală melanică (38, 43, 63).  

 

 
 

Fig.2. Fazele penetraţiei pielii 
www.nature.drugdiscovery.htm (72) 

 
Ultrastructural, melanocitele sunt 

compuse din melanozomi şi premelanozomi 
tipici şi o lamina bazală asociată membranei 
celulare. Cea mai mare cantitate a 
pigmentului melanic din piele se localizează 
în stratul bazal al epidermei deşi la animalele 
cu piele închisă la culoare melanina poate fi 
regăsita peste tot atât în epidermă cât şi în 
melanocitele superficiale din derm. Pigmenţii 
melanici sunt principalii răspunzatori în 
colorarea pielii si părului.  

Melanina poate avea o paletă largă de 
pigmenţi, cum ar fi eumelaninele negru-brune 
, pheomelaninele gălbui sau brun-roşcate 
precum şi alţi pigmenţi care au o natură 
fiziochimică intermediară. În ciuda diferitelor 
proprietăţi ale melaninelor, toate au o cale 
metabolică comună, în care dopaquinona 
este mediatorul principal.  

Tirozina este convertită în dopa, care apoi 
este oxidată în dopaquinonă. Ambele reacţii 
sunt catalizate de aceeaşi enzimă care 
conţine cupru şi anume tirozinaza. Sinteza 
acestor doi pigmenţi este controlată genetic 
(16, 30, 34, 46).  

 

2.2.2. Celulele Merkel 
 
Celulele Merkel sunt celule epidermice 

transparente ataşate stratului bazal sau 
situate imediat sub acesta şi apar numai în 
cazul cuzineţilor plantari. Aceste celule 
specializate (melanoreceptori lent adaptabili) 

conţin o vacuolă citoplasmatică de dimensiuni 
mari, care împinge dorsal nucleul. Celulele 
conţin desmozomi şi granule citoplasmatice 
dense. Celulele Merkel conţin, de asemenea, 
citokeratină, neurofilamente şi o enolază 
specifică neuronilor sugerand o dublă 
diferenţiere atât epitelială cât şi neurală (43, 46, 
72). 

2.2.3. Stratul spinos 
 
Stratul spinos este compus din celulele 

fiice ale celulelor stratului bazal. În cazul pielii 
acoperite de păr acest strat este compus din 
unu sau doua rânduri de celule.  

Stratul spinos devine mult mai gros în 
cazul cuzineţilor, planului nazal şi jonctiunilor 
mucocutanate, situaţie în care poate fi 
compus chiar şi din 20 de straturi de celule.  

Keratinocitele stratului spinos apar ca 
fiind conectate prin punţi intercelulare, care 
sunt mult mai bine definite în cazul pielii care 
nu este acoperită cu păr (43).  

Din punct de vedere ultrastructural, 
keratinocitele se caracterizează prin prezenţa 
desmozomilor şi tonofilamentelor.  

Calciul si calmodulinul sunt elemente 
cruciale în formarea desmozomilor şi 
hemidesmozomilor. Cel puţin 3 feluri de 
proteine care leagă calmodulinul şi care sunt 
derivate ale keratinocitelor participă la 
reglarea interacţiunii calciu-calmodulin: 
caldesmon, desmocalmin si spectrin (43, 52, 72).  
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Mai multe studii ale diferiţilor autori, au 
furnizat modele electroforetice ale proteinelor 
izolate din keratina diferitelor specii de 
animale aratând diferenţe în legarea 
proteinelor, sugerând că această tehnică 
poate fi utilă în clasificarea taxonomica.  

Keratinocitele stratului spinos sintetizează 
granule lamelare (keratinosomi şi corpi 
Odland) (29 ,44). 

 
2.2.4. Celulele Langerhans 

 
Celulele Langerhaus sunt celule 

dendritice mononucleare localizate 
suprabazal. Sunt celule epidermice 
transparente care nu se colorează pentru 
melanină prin metoda Dopa. Celulele 
Langerhans, în cazul multor specii, au 

organite intracitoplasmatice caracteristice 
(granule Langerhans si Birbeck ) (29, 30, 34).  

Totuşi celulele Langerhans-like studiate la 
câine nu conţin aceste granule. Celulele 
Langerhans sunt aureofile, se colorează cu 
clorură de aur si conţin adenozin-trifosfatază 
precum şi vimentină si proteina S-100. 

Aceste celule işi au originea în măduva 
hematogenă aparţinând liniei monocitelor, 
funcţia lor fiind cea de procesare a 
antigenelor şi de stimulare a aloantigenelor.  

Studii efectuate la oameni au arătat că 
numărul celulelor Langerhans diferă de la o 
zonă la alta a pielii şi chiar diferă de la un 
individ la altul.  

Când se face numărătoarea celulelor 
Langerhans dintr-o leziune se va lua ca 
etalon o porţiune de piele normală. 

                 
 

Fig.3. Straturile pielii 
www.nature.drugdiscovery.htm (72) 

 
2.2.5. Stratul granular 

 
Stratul glanular este variabil reprezentat 

în pielea acoperită de păr.  
În regiunile unde este prezent are o 

grosime de unul sau două straturi de celule. 
În cazul pielii glabre sau la inserţia foliculului 
pilos stratul granular poate avea o grosime de 
4 pâna la 8 celule.  

Celulele acestui strat sunt aplatizate, 
bazofile şi conţin nuclei micşorati si granule 
keratohialine, puternic bazofile, în citoplasmă.  

Granulele keratohialine sunt 
pseudogranule deoarece le lipseşte 
membrana, acestea pot fi descrise ca 
agregate insolubile (43). 

 
2.2.6. Stratum lucidum 

 
Stratum lucidum este un strat subţire, 

compact, format din celule moarte, complet 
cheratinizate. Acest strat este anuclear, 
omogen cu picături refractile de eleidină.  

Stratul lucidum este cel mai bine 
dezvoltat în zona cuzineţilor şi este mai puţin 
dezvoltat în planul nazal şi este absent în alte 
porţiuni ale pielii (8a, 26, 27, 34, 43).  

 
2.2.7. Stratul cornos 

 
Stratul cornos este un strat extern format 

din ţesut complet cheratinizat şi este în 
permanenţă înlocuit.  

Acest strat, care este format din celule 
aplatizate, anucleare eozinifilice, fiind mai 
gros în cazul pielii glabre.  

Descuamarea continuă este compensată 
prin proliferarea celulelor bazale, ceea ce 
păstreaza o grosime constantă a epidermei. 

Corneocitul diferenţiat are o structura 
externă înalt specializată numită şi înveliş 
celular, care are funcţie de protecţie.  

Acesta se dezvoltă sub membrana 
plasmatică a celulelor epidermice stratificate, 
în teaca rădăcinii interne şi medulara 
foliculului pilos precum şi în cuticula 
ghearelor.  
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Formarea învelişului celular este asociată 
cu o activitate crescută a transglutaminazei 
calciu dependente, care catalizeaza legarea 
încrucişată a precursorilor proteici formând 
polimeri insolubili de dimensiuni mari (22, 27). 

Învelisul cornos oferă suport mecanic 
celulei pentru a rezista invaziei 
microorganismelor şi factorilor nocivi din 
mediu.  

Totuşi nu pare să aibe un rol semnificativ 
în reglarea permeabilitaţii.  

Suprafaţa stratului cornos este 
neuniformă mai ales în ceea ce priveşte 
zonele acoperite cu păr (5, 43).  

Acestea este acoperit de un film omogen 
care are tendinta de a acoperi structura 
scvamelor şi joncţiunile intercelulare ale 
acestora. La o examinare mai atentă, 
suprafaţa este formată din celule hexagonale 
şi o substanta amorfă.  

Baza tecii foliculului pilos este astupată 
de o substanţă amorfa (formată din lipide de 
origine sebacee şi cutanată) şi scvame (22). 

Se consideră că lipidele joacă un rol 
important în structura, diferenţierea şi funcţia 
epidermei (39). 

Compoziţia lipidică a epidermei se 
schimbă dramatic în timpul cheratinizării, 
începând cu cantităţi mari de fosfolipide, ca la 
sfârşit să predomine ceramidele, colesterolul 
şi acizii graşi.  

Lipidele de pe suprafaţa pielii câinilor şi 
pisicilor au fost studiate prin metoda 
cromatografiei în strat subţire. 

S-a constatat că acestea conţin mai mulşi 
esteri ai sterolului, cholesteroli liberi, esteri ai 
colesterolului şi ceruri, dar mai puţine 
trigliceride, monogliceride, acizi graşi liberi, 
ceruri monoesterificate, decât pielea umană.  

S-a sugerat că lipidele de pe suprafaţa 
pielii câinilor sunt în principal de origine 
epidermică, în timp ce la oameni sunt în 
principal de origine sebacee (22, 29, 43, 51). 

 
2.2.8. Membrana bazala 

 
Membrana bazală este o interfaţă 

fiziochimică, aflată între epidermă şi alte 
structuri ale pielii, (structuri auxiliare, 
nervoase, vasculare, muşchi netezi) si ţesutul 
conectiv adiacent (dermul).  

Această zonă are importanţă în 
ancorarea epidermei la derm, în mentinerea 
funcţiei proliferative a epidermei, în 
menţinerea arhitecturii tisulare, repararea 
leziunilor şi funcţie de bariera.  

Zona membranei bazale se diferenţiază 
greu în cazul colorării cu hematoxilină şi 

eozină, dar se coloreaza uşor prin metoda 
PAS. Este cel mai bine reprezentată în 
zonele fără pilozitate şi la jonctiunile 
mucocutanate (23). 

Ultrastructural membrana bazala poate fi 
împărţită în 4 componente, ordinea fiind de la 
epiderm la derm: membrana celulelor bazale, 
lamina lucida, lamina densa şi sublamina 
densa, care include fibre de ancorare (27, 30, 43, 
44, 64). 

 
2.2.9. Dermul 

 
Dermul (corium) este o parte integrantă a 

ţesuturilor conjunctive ale organismului şi 
este de origine mezodermică.  

În zonele slab acoperite de păr dermul 
are grosimea cea mai mare, mai ales dacă 
epiderma este subţire. În cazul pielii foarte 
subţiri, aceasta se datorează faptului că 
dermul este foarte subţire.  

Dermul este compus din fibre şi celule.  
Conţine, de asemenea, structuri auxiliare 

ale epidermei, muşchi,vase limfatice şi 
sanguine, nervi. Deoarece pielea cu pilozitate 
normală a câinilor nu posedă o reţea 
reticulară, papilele dermale nu pot fi 
observate în mod normal (27, 43, 50, 51). 

 
2.3. Vascularizaţia pielii 

 
Are rol important în termoreglare şi 

hemodinamică.  
Dispoziţia vaselor sanguine cutanate 

variază destul de mult cu specia, rasa, sexul, 
regiunea şi gradul de acoperire cu păr.  

Se pot distinge trei plexuri vasculare 
interconectate: superficial, mijlociu şi profund, 
vasele din reţeaua profundă au pereţii formaţi 
din cele trei straturi cunoscute (adventicia, 
media şi intima).  

Pe măsură ce se divid, vasele rezultate 
au pereţii din ce în ce mai subţiri. Glandele 
cutanate sunt vascularizate destul de 
neuniform, probabil în funcţie de activitate şi 
de modul de secreţie (2, 29). 

La câine şi pisică vascularizaţia glandelor 
cutanate este destul de săracă.  

Prezenţa şunturilor arterio-venoase 
asigură evitarea blocajelor şi previne 
pierderile de căldură în mediul rece.  

Vasele limfatice asigură drenajul lichidului 
tisular din derm (27, 30, 34, 43, 46, 50) . 

 
2.4. Ecologia pielii 

 
Pielea formeaza o barieră protectoare, 

fără de care viaţa nu ar fi posibilă.  
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Această barieră are 3 componente: fizică, 
chimică şi microbiană.  

Părul constituie prima bariera fizică şi 
previne contactul patogenilor cu pielea şi 
minimalizează agresiunea elementelor fizice 
şi chimice. Părul, de asemenea, poate fi 
sediul unor microorganisme. 

Stratul cornos constituie principala barieră 
fizică. Este un strat gros, cu celule 
cheratinizate, puternic aderente între ele, 
care sunt acoperite de o emulsie de sebum.  

În afară de funcţie, proprietăţile fizice, 
emulsia formează şi o barieră chimică 
împotriva potenţialilor patogeni (27,30,34,43,64,72). 

Substanţele hidrosolubile ale emulsiei 
conţin săruri anorganice şi proteine care 
inhibă microorganismele.  

Clorura de sodiu şi componentele 
antivirale cum ar fi: interferonul, albumina, 
transferina, complementul şi imunoglobulinele 
se regăsesc de asemenea în emulsie.  

În pielea normală a canidelor IgG şi IgM 
se găsesc în spaţiile interstiţiale ale dermului, 
în vasele intradermice şi în papilele piloase.  

IgM se regăseşte în membrana bazală a 
epidermei, foliculii piloşi şi glandele sebacee. 
IgA este prezent în glandele sudoripare 
apocrine, sugerând că are funcţie de 
imunoglobulină secretată de piele, C3 se 
găseşte în stratul cornos şi spaţiile interstiţiale 
ale dermului (43). 

Singurul factor, care are o influenţă 
hotărâtoare asupra florei microbiene, este 
gradul de hidratare a stratului cornos. 
Creşterea cantităţii de apă la suprafaţa pielii 
prin creşterea temperaturii ambientale, 
creşterea umidităţii relative sau ocluziile, 
cresc spectaculos numărul de 
microorganisme.  

În general zonele umede sau cele care 
sunt mai unse suportă cele mai numeroase 
populaţii de microorganisme.  

În afara efectului asupra microflorei, 
cantitatea de apă este importantă în reglarea 
creşterii epidermale, cheratinizare şi 
permeabilitate . 

Microflora normală contribuie de 
asemenea la apărarea pielii.  

Bacterii, ocazional levuri şi fungi 
filamentoşi sunt localizaţi în epiderma 
superficială, mai ales în spaţiile intercelulare 
şi în infundibulul foliculului pilos.  

Microflora normală este un amestec de 
bacterii care trăiesc în simbioză.  

Aceasta poate suferi variaţii odată cu 
schimbarea mediului cutanat, implicaţi fiind 

factori ca pH-ul, salinitatea, umiditatea, nivelul 
de albumină şi nivelul acizilor graşi.  

Relaţia strânsă dintre gazdă şi 
microorganisme face ca bacteriile să ocupe 
anumite nişe şi să inhibe colonizarea 
acestora de către micoorganisme patogene. 

Anumite organisme se pare că trăiesc şi 
se multiplică pe suprafaţa pielii formând 
populaţii permanente, acestea sunt denumite 
populaţii rezidente, iar numărul acestora 
poate fi redus, dar ele nu pot fi eliminate prin 
procedee de dezinfecţie.  

Flora rezidentă nu este împărţită în mod 
egal pe toată suprafaţa pielii, ea este 
agregată în microcolonii de diferite 
dimensiuni. 

Alte microorganisme, care în mod normal 
sunt luate din mediu pot fi îndepărtate prin 
metode simple de igienă.  

Recent s-a clasificat şi a treia categorie 
de microorganisme denumite nomade.  

Aceste microorganisme sunt pregătite să 
profite de schimbările microclimatului cutanat 
şi astfel se pot stabili şi pot prolifera pe 
suprafaţa şi în straturile mai profunde ale 
pielii (29, 43). 

Majoritatea studiilor efectuate asupra 
florei microbiene normale de la nivel cutanat 
la câini au fost calitative (29). 

Pielea este un excelent exemplu de 
biotop, care oferă condiţii ideale pentru 
înmulţirea multor microorganisme şi o 
rezidenţă temporară pentru altele. 

La câini majoritatea studiilor indică 
populaţii de Micrococcus spp, stafilococi 
coagulazo-negativi, streptococi α-hemolitici, 
Acinetobacter spp. ca fiind rezidenţi normali 
ai pielii. Stafilococi coagulazo-negativi şi 
coagulazo-pozitivi, mai ales S. intermedius, 
S. xylosus şi S. epidermidis, se izolează 
frecvent din pielea şi părul câinilor sănătoşi, şi 
nu se poate face o netă diferenţiere calitativă 
sau cantitativă între speciile de stafilococci şi 
diferite zone ale pielii.  

Zonele anală, nazală şi joncţiunile 
mucocutanate orale sunt locaţii importante 
pentru S. intermedius. Studiile recente au 
arătat că şi specia Propionibacterium acnes 
poate fi regăsită într-un număr semnificativ pe 
suprafaţa pielii şi pe firele de păr, pentru a 
putea fi considerată ca făcând parte din flora 
canină normală (43).  

În plus, se cunoaşte că multe specii de 
ciuperci saprofite, incluzând Malassezia 
pachydermatis, Alternaria spp., Aspergillus 
spp. şi Penicillium spp., pot fi cultivate de pe 
suprafaţa pielii câinilor sănătoşi (30, 34, 43, 65, 72). 
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2.5. Histochimia epidermei 
 
Studii histochimice de piele a câinilor 

sănătoşi au demonstrat că în toate straturile 
pielii, exceptând stratul cornos, există o 
activitate enzimatică oxidativă. In plus s-a pus 
în evidenţă o puternică reacţie la esteraze 
nespecifice, mai ales în stratul granular.  

Enzimele oxidative găsite includ: 
citocromoxidaza, succinat dehidrogenază, 
glucozo-6-fosfat dehidrogenaza, isocitrat 
dehidrogenază, lactat dehidrogenază şi 
monoamin oxidază.  

Enzimele hidrolitice regăsite includ: 
fosfataza acidă, β-glucuronidaza şi leucin 
aminopeptidază. Nu s-au observat reacţii 
pozitive la colinesterază (43).  

Modelul enzimatic al epidermei canine 
sănătoase arată puţine similarităţi cu 
epiderma umană, mai ales în ceea ce 
priveşte distribuţia esterazelor (27, 50).  

3. Afecţiuni dermatologice cunoscute la 
animalele de companie 

 
Pielea este un organ complex, 

conjunctivo - epitelial de origine 
ectomezoblastică, îndeplinind funcţii multiple.  

Afecţiunile sale pot fi proprii sau 
simptomatice, apărute în evoluţia altor boli 
primare.  

Cele mai frecvente entităţi morfoclinice 
ale fanerelor şi ale pielii vor fi prezentate în 
continuare după o prealabilă clasificare a lor.  

Clasificarea dermatopatiilor a fost făcută 
de diverşi autori în raport cu o varietate foarte 
mare de criterii:  

• etiologice,  
• patogenice,  
• morfoclinice etc. 
HARVEY R. şi MANSON I. (1993) cit. 

Pop şi. Cristina (34) clasifică dermatopatiile la 
câini şi pisici în următoarele categorii: 

Tabel 1. 
Clasificarea dermopatiilor la câini şi pisici  

(după Harvey R. şi Manson I. (1993) cit. de P, Pop şi R.T. Cristina (34) 
 

1. Dermatopatii alergice 
Dermatită de tip hipersensibilizant Dermatită prin hipersensibilizare hormonală 
Atopie canină (alergia inhalantă) Dermatită alergică de contact 
Atopia felină Dermatită alergică la muşcătura de căpuşe 
Dermatită alergică la alimente şi prin intoleranţă 
alimentară 

Dermatită alergică la Otodectus cynotis 

Dermatită prin autosensibilizare  
 2. Dermatopatii de natură endocrină  
Dermatopatie de tip hipotiroidian Dermatopatie hipoadrenocorticală - Sindrom 

Cushing 
Dermatopatie de tip hipofizo-somatotropă Dermatopatie de hiperestro-genic 
Dermatopatie de tip hipoestrogenic Dermatopatie de tip hipogonadic la masculi 
 3. Dermatopatii de tip kerato-seboreic 
Dermatopatie seboreică idiopatică Dermatopatie hiperkeratozică a perniţelor plantare 
Dermatopatie prin deficit secundar în cheratinizare Dermatită lichenoidă psorioziformă 
Dermatopatie de tip displazic a epidermului Dermatopatie de tip plachetar 
Ichtioza Dermatopatie prin displazie foliculară 
Dermatopatie prin deficit de acizi graşi Aneea 
Dermatoze zinc dependente Dermatopatie de tipul sindromului Schnautzer-

Comadon 
Dermatoze prin hipovitaminoză A Dermatopatie discheratozică 

4. Dermatopatii autoimune 
Lupulus eritematos Uveodermatita sau sindromul Vogt-Kaianogi-

Harada-Like 
Pemfigusul Alopecia aerată 
Pemfigoidul Sclerodermia 
Erupţia medicamentoasă Sindromul Sjögren 
Eritem multiform Dermatita herpetiformă 
Celulita juvenilă Dermatita pustulo-subcorneană 
Piogranulomul steril Pustulita eozinofilică sterilă 

5. Dermatoze unice ale pisicilor 
Complexul granular eozinofilic Imunodeficienţa virală 
Dermatita miliară Sindromul hipereozinofilic 
Alopecia simetrică Pododermatita plasmo-celulară 
Neurodermatita sau alopecia psihogenă Xantomatoza 
Leucemia virală a pisicii  
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Fig.4. Tipurile de alergeni frecvenți la câine 
www.yesko.com/ stock-medical-veterinary-illust.(77). 

 
3.1. Alopecia 

 
Alopecia areata (zonală) reperezintă lipsa 

fanerelor de acoperire pe zone circumscrise, 
iar lipsa lor pe suprafeţe întinse uneori pe 
întreaga suprafaţă a corpului poartă 
denumirea de alopecie generalizată sau 
completă (34). 

Alopecia poate fi congenitală condiţionată 
genetic sau ca urmare a unor fetopatii. 
Alopecia genetică se transmite prin gene 
recesive, putînd fi letală sau neletală. 
Frecvent, alopeciile congenitale sunt şi de 
ordin carenţial în iod, vitaminele complexului 
B, sau de ordin disendocrin, hipotiroidian, 
hipofizar, hiposuprarenalean, hipogonadic. 
Alopecia congenitală este frecvent 
generalizată. Alopecia câştigată simptomatică 
apare circumscrisă sau difuză cu tendinţe 
spre extindere variabilă, dependentă de 
cauză. 

Etiologie. Cauzele alopeciei pot fi interne 
sau externe, congenitale sau câştigate. 
Cauzele interne primare pot fi de ordin 
genetic şi rezulat al unor organopatii. Cele 
externe pot fi nutriţionale, parazitare, 
infecţioase, fizice, chimice, mecanice, rezultat 
al stresului sau terapiei improprii (iatrogene). 

Patogeneza. Este explicată prin 
disgenezia sau disfuncţia bulbilor piloşi sau 
plumiferi care vor afecta troficitatea şi 
dezvoltarea fanerelor de acoperire, rezultând 
atrichoza, hipotrichoza, alopecia, aplumaţia, 
deplumaţia. 

Tabloul clinic. Implică rărirea sau 
absenţa firelor de păr. Alopecia poate fi 
generalizată sau localizată, circumscrisă sau 
difuză. Pielea poate avea fie un aspect 
normal, lipsit de prurit, fără leziuni şi 

depigmentată sau poate prezenta prurit, 
leziuni de grataj, sau erupţii de aspect diferit 
ca formă şi întindere. În forma câştigată, 
alopecia poate debuta prin rărirea firelor de 
păr şi prin pseudotundere, după care pot să 
apară complicaţii prin infecţie cu germeni 
epifiţi piogeni. 
 

 
 

Fig.5. Alopecie la câine 
http://www.animalmedia.eu/alopecia.htm (58) 

 

 
 

Fig.6. Alopecie la câine 
http://www.animalmedia.eu/alopecia.htm (58) 
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Fig.7. Alopecie la câine 
http://www.animalmedia.eu/alopecia.htm (58) 

 

 
 

Fig.8. Alopecie la câine 
http://www.animalmedia.eu/alopecia.htm (58) 

 

Dintre formele eredeopatologice cu 
semnificaţie mai deosebită pot fi menţionate: 

• Displazia foliculară a părului negru la 
câine, presupune o genă homozigotă 
autosomală, fără a fi identificat caracterul 
dominant sau recesiv al acesteia. Ea constă 
din apariţia alopeciei zonale circumscrise, la 
scurt timp după naştere, pe zonele cu păr 
negru, în timp ce regiunile cu păr alb rămân 
intacte. Zonele afectate prezintă fire de păr 
foarte fin şi scurt; 

• Alopecia congenitală prin mutaţie 
genetică la câinele african, implică aspectul 
nud al corpului, prezentând doar o şuviţă de 
păr în frunte şi în vârful cozii. 

Diagnosticul clinic este uşor de 
precizat, este mai dificil de stabilit 
diagnosticul etiopatologic, impunându-se 
investigaţii de laborator.  

Evoluţia depinde de etiologie, putând fi 
considerată, frecvent, cronică. 

Prognosticul este dependent de factorul 
cazual. 

Tratamentul va consta din aplicarea 
măsurilor igeno-dietetice, presupunând 
optimizarea condiţiilor de adăpost, igienă 
corporală, administrarea raţiilor bogate în 
principii vitaminici (A,B,H,E) şi oligoelemente 

(zinc, iod). În măsura în care este posibil se 
va interveni etiotrop, prin combaterea 
parazitozelor, a dismetaboliilor, a bolilor 
infecţioase şi toxice, a disendocrinozelor, a 
manifesteărilor alergice şi pruriginoase, a 
dermatomicozelor. Tratamentul local implică 
toaleta şi dezinfecţia locului, roburante pe 
bază de camfor, iod, acid salicilic, soluţie 
alcoolică, unguent ichtiolat, vezicători etc. 

Reactivitatea generală poate fi stimulată 
prin vitamine (A, B, H), Gerovital la carnivore, 
premixuri mineralo-vitaminice, proteinoterapie 
sau extracte proteice, preparate arsenicale 
sulfurate, iodate şi hepatoprotectoare.  

 
3.2. Hipertrichoza 

 
Hipertrichoza presupune creşterea 

excesivă a părului în grosime şi lungime. 
Poate fi un defect genetic sau reprezintă un 
caracter de rasă la unele specii (taurine, 
caprine, suine, canine, feline). Alteori este 
rezultatul acţiunilor iritante mecanice.  

Hipertrichoza este rezulatul subnutriţiei, a 
carenţelor proteice, a organopatiilor cronice 
(hepatice), a acţiunii prelungite a frigului care 
determină năpârlirea întârziată, persistând 
părul lung de iarnă, dând aspectul neuniform 
al robei sau creşterea excesivă a părului 
secundar de acoperire(34). Hipertrichoza 
generalizată se întâlneşte mai rar la animale, 
fiind mai frecvent rezultatul disendocrinozelor 
suprarenale, ovariene, hipofizare, 
caracterizată prin apariţia hirsutismului la 
femele şi nu numai. 

 
3.3. Trichorexia nodoasă 

 
Trichorexia nodoasă constă din 

îngroşarea firelor de păr sub aspect nodular 
sau fusiform, în special în zonele cu păr lung, 
fără a exclude părul de acoperire. Aceste 
aspecte implică tulburări de nutriţie a folicului 
pilos, ca urmare a unor iritaţii chimice (băi 
prea dese cu săpun prea alcalin, detergenţi, 
şampoane excesive, soluţii antiparazitare), a 
deficienţelor de igienă corporală (lipsa 
pansajului), al ectoparaziţilor (pediculoză, 
micoză, scabie), al raţiilor carenţate, respectiv 
al afecţiunilor mecanice locale. În asemenea 
situaţie firul de păr se desface în microfibre şi 
nu prezintă cuticulă şi medulară. Capătul rupt 
al părului are aspect de perie (34). 

Clinic se remarcă zonele cu 
pseudotundere, rezistenţa părului redusă, 
rupându-se în dreptul modificărilor nodulare. 
Pielea poate fi nemodificată sau prezintă 
scuame, cruste, grataj. Starea generală este 
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nemodificată, poate fi afectat şi 
temperamentul productiv.  

Diagnosticul se stabileşte pe baza 
preudotunderii şi a modificărilor nodulare sau 
fusiforme pe lungimea firelor de păr. 

Evoluţia este cronică, vindecarea se 
produce spontan sau prin tratamentul în 
decurs de 3-4 luni. 

Profilaxia implică evitarea cauzelor. 
Tratamentul constă din respectarea 

normelor de igienă corporală, de adăpostire şi 
alimentaţie. Nutriţional se recurge la raţii 
echilibrate în vitamine (A, H, B2), în proteine 
şi microelemente pentru stimularea 
reactivităţii generale (20). 

 

3.4. Seboreea- Steatoreea 
 

Seboreea reprezintă o hipersecreţie de 
sebum, insuficient clarificată din punct de 
vedere etiologic. Etiopatogeneza, implică fie 
alimentaţie excesivă prin forţaj productiv, fie 
subnutriţie, respectiv malnutriţie.m Stările 
carenţiale în zinc, vitamine (A, B, H), acizi 
graşi esenţiali prin utilizarea înlocuitorilor de 
lapte sau stările anemice, în hepato şi 
nefropatii cronice, eczemă, ectoparazitism pot 
fi însoţite şi de seboree. 

Clinic. Din punct de vedere morfoclinic se 
pot întâlni seboreea uscată sau umedă, 
generalizată sau localizată.  

În seboreea umedă (uleioasă) părul şi 
piela sunt unsuroase, iar părul şi pielea 
emană un miros neplăcut. Această formă se 
întâlneşte mai frecvent la bovine şi canine. 

În seboreea uscată, denumită şi ptiriazis 
seboreic sau furfurceu, apar zone cutate cu 
exfolieri şi pelicule de sebum aglomerat, 
imprimând aspectul tărâţos sau de mătreaţă. 

Culoarea acestor pelicule este albicioasă 
sau brună, iar prin presarea lor pe hârtie lasă 
urme de grăsime. Mirosul pieli este neplăcut, 
rânced (27, 34). 

 

 
 

Fig. 9. Seboree la câine 
http://www.animale.ro/forum/showthread.php?t=3749

0&page=3 (78) 

  
 

Fig. 10. Seboree plantară la câine 
http://www.animale.ro/forum/showthread.php?t=3749

0&page=3 (78) 
 

Ptiriazisul seboreic şi furfuraceu se poate 
asocia şi complica cu dermatită exudativă, 
generând alopecia. La câine, forma uscată 
apare mai frecvent localizată pe faţă, gât, 
corp, dorso-lombo-sacral, iar forma umedă pe 
zone cu păr rar și în pavilionul auricular. 

Diagnosticul. Se stabileşte pe baza 
aspectelor clinice ale părului şi ale pielii. 

Diagnosticul diferenţial se va face faţă de 
hiperkeratoză, în care lipseşte aspectul uleios 
al părului, piele îngroşată, hiperkeratinizată. 

Evoluţia şi prognosticul depind de 
cauză, evoluţie cronică sau sezonieră. 

Profilaxia este de ordin igienic sau 
nutriţional, eventual genetic prin selecţie. 

Tratamentul – se orientează după 
aspectul etiologic şi cel igienic.  

Pentru troficitatea pielii se recomandă: 
proteinoterapie, vitaminoterapie (A, B, C, D, 
H, PP), preparate iodate (iodisept, colagen 
iodat), pe bază de arsenic, sulf şi se 
recomandă restricţionarea grăsimilor din 
alimentaţie. 

Local, în formele uşoare incipiente, se 
recomandă utilizarea săpunului cu sulf, cu 
gudron sau borax pentru îmbăierişi loţiuni 
astringente (20, 34). 

 
3.5. Acneea juvenilă a căţeilor 

 
Reprezintă o foliculită de tip edematos, 

putând fi şi familială. Se manifestă prin 
deformarea buzelor, pleoapelor şi chiar a 
urechilor, respectiv a capului, de unde şi 
denumirea de anazarcoză juvenilă. Regiunile 
menţionate devin calde, dureroase, 
edematoase şi, uneori, flegmonoase. Punctul 
de plecare îl reprezintă buzele. Zonele 
implicate sunt depilate, sau prezintă fire de 
păr rar şi erectil (9, 20, 34).  

Deformările sunt simetrice, infecţiile sunt 
produse de stafilococi şi streptococi. 
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Pustulele sunt foarte rare. Alături de 
aceste aspecte clinice apar tulburări 
funcţionale de prehensiune, masticaţie, 
deglutiţie, de vedere, dispnee, auditive, 
putând ajunge până la cofoză, epiforă, febră, 
reacţii limfonodulare submandibulare şi 
retrofaringiene, simptome de tip septicemic. 

 

 
 

Fig.11. Acneea juvenilă la câine 
http://www.pubmed.com (56) 

 

 
 

Fig.12. Acneea juvenilă la pisică 
http://www.pubmed.com (56) 

 
Diagnosticul clinic în acneea de retenţie 

şi în foliculita pilară se bazează pe aspectul 
formaţiunilor inflamate, pe topografia lor şi, 
eventual, pe implicarea firului de păr.  

Se impune precizarea diagnosticului 
etiologic în care scop se recurge la 
investigaţii de laborator.  

Râia demodecică se identifică pe baza 
localizării leziunilor facial, cervical, pectoral la 
câine sau cervical și cu tendinţă de 
generalizare, la pisică. 

Evoluţia este frecvent acută (1-2 
săptămâni), când se poate vindeca spontan 
sau în urma tratamentului.  

La câine apare tendinţa de generalizare 
când evoluţia devine cronică. 

Prognosticul depinde de etiologie şi de 
forma clinică de evoluţie. 

Profilaxia implică evitarea cauzelor prin 
practici de igienă corporală (pansaj, 
îmbăiere), evitarea sedentarismului, 
obezităţii, expunere la soare şi în spaţii 
aerate. Existând riscul transmiterii infecţiei de 
la animale la om şi de la om la animale se 
impune dezinfecţia mâinilor şi a obiectelor de 
pansaj, precum şi igienizarea spaţiilor de 
adăpostire. 

Tratamentul va viza îndepărtarea 
cauzelor, a dopurilor cornoase, drenarea 
colecţiilor, optimizarea condiţiilor de 
adăpostire, igienizarea suprafeţelor cutanate 
afectate, asigurarea libertăţii de mişcare în 
aer liber şi la soare, dar nu expuneri 
excesive, supraîncălzire. Tratamentul 
medicamentos va fi local şi general (34). 

Tratamentul local va consta în tunderea 
zonei afectate, dezinfectarea locului şi 
vidarea colecţiei în acneea punctată, urmată 
de o nouă dezinfecţie cu soluţii alcoolice sau 
cu alcool salicilat.  

În acneea inflamatorie şi în celelalte 
forme mai complicate, după toaleta locului 
prin spălare cu săpun pe bază de sulf sau 
gudron se va face dezinfecţia cu soluţii 
alcoolice degresante şi astringente de genul: 
trietanolamină 1g; apă distilată 100 sau 
tinctură benzoe 2g, mentol 0,5g; amidon 1g. 

Comedoanele se pot îndepărta şi cu 
ajutorul unui extractor special simplu sau 
compus. După îndepărtarea comedoanelor se 
dezinfectează locul şi, apoi, se aplică o 
medicaţie astringentă pe bază de sulf, 
rezorcină, camfor, acid salicilic, antibiotice, 
sulfamide, săruri cuaternare de amoniu, 
săruri de cupru, zinc, aluminiu sub formă de 
soluţii, loţiuni, unguente sau pudre.  

Se pot aplica unguente pe bază de 
antiinfecţioase şi corticosteroizi, unguente 
camforate, cu sulf, rezorcină sau se recurge 
la soluţii de pioctanină. Chiştii seboreici se 
tratează chirurgical şi se aplică eter camforat. 

Tratamentul general va consta din 
antiinfecţioase cu sau fără glucocorticoizi, 
eventual se recurge la autovaccin sau la 
stocvaccin antistafilococic. În unele forme mai 
grave se fac incizii în vederea drenării 
colecţiei, după care se aplică tratamentul 
postoperator local şi general.  

Stimularea reactivităţii generale se poate 
face prin proteinoterapie (homeopatie, 
seroterapie, extracte tisulare etc.), 
vitaminoterapie (A,D,C,complex B), preparate 
arsenicale şi sulfurate sau desensibilizare cu 
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hiposulfit de sodiu, sulfat de magneziu. 
Acelaşi lucru se poate face şi în formele 
trenante ale acneei, indiferent de aspectul 
clinic. 

 
3.6. Discromiile cutanate 

 
3.6.1. Hipercromiile 

 
Hipercromiile se întâlnesc mai rar la 

animale, probabil ca urmare a măsurilor de 
selecţie, înregistrând, totuşi, o frecvenţă mai 
mare la animalele de companie.  

Ele se pot prezenta sub formă de lentigo 
şi efelide, implicând frecvent stări 
disendocrinice de tip: hipofizar, tiroidian, 
suprarenalenian, congenital, câstigată sau 
nutriţional-alergice. 

Lentigo sunt pete hipercrome congenitale 
de culoare negricioasă sau neagră spre 
deosebire de nervii vasculari care au culoare 
roşie-albăstruie şi care dispar la 
vitropresiune.  

În hiperpigmentarea nervilor sunt 
implicate melanocitele care stau şi la originea 
lor. Pot avea origine tumorală benignă sau 
malignă, origine nutriţională prin carenţa de 
zinc, hipovitaminoza PP, A, B12, carenţa în 
proteine, origine exogenă prin expuneri 
repetate la ultraviolete sau la traumatisme 
repetate; origine alergică la ectoparaziţi 
instalându-se o hipersensibilitate de tip I şi IV 
sau alergie de contact, infecţioasă etc. 

Efelidele sunt pete hipercrome câştigate, 
de culoare brună mai puţin intensă. 

Hipercromiile apar în urma alopeciilor, 
tunderii, helioterapiei, după tratarea eczemei 
în dermatitele cronice, în Acanthosis 
negricans, precum şi după expunerea la 
ultraviolete, în cazul unor disendocrinoze, 
boala lui Adison sau boala bronzantă din 
hipocorticism (34, 38). 

 
3.6.2. Hipocromiile 

 
Hipocromiile se pot reprezenta sub mai 

multe aspecte clinice: albinsm, nevi 
acromatici vitiligo, bot de broască etc. 

Albinismul este o dematopatie hipocromă 
congenitală generalizată transmisă autosomal 
recesiv. Poate apărea şi la carnivore. Ea 
afectează şi anexele pielii: părul, unghiile, 
ghearele şi irisul. Exemplarele afectate 
prezintă reactivitate scăzută şi, uneori, 
fotofobie şi fotodermatoză (34). 

Nevii acromatici sunt pete hipocrome 
congenitale, de regulă bine circumscrise. 

Leucodermia este o discromie câştigată 
sau congenitală de aspect hipocrom. Ea 

apare ca urmare a unor tulburări nervoase 
somatice sau vegetative, al unor 
disendocrinii, a cicatricilor, acţiunii prelungite 
a unor secreţii, în urma administrării 
adrenalinei sau a unor boli infecţioase 
(anemia), parazitate (durina). 

Vitiligo apare sub formă de pete 
acromatice câştigate, cu contur regulat sau 
neregulat, dând uneori aspectul unui desen 
cartografic.  

Combaterea discromiilor cutanate se 
adresează bolii primare. Simptomatic se 
acţionează în scop de mascare a unor 
defecte (impurităţi) de rasă sau de exterior 
(îmfăţişare) prin mijloace cosmetice.  

Decolorarea se poate face cu apă 
oxigenată, suc de lămâie, preparate alcoolice 
sau salicilate 1:15, ori rezorcinal 1:5.  

Colorarea petelor depigmentate se 
realizează cu permanganat de potasiu, 
tinctură de iod sau vopsele utilizate în 
cosmetică la om. 

 
3.7. Dermatopatii distrofice 

 
Acanthosis nigricans ( Rezatoza neagră – Acanthoza) 

 
Dermatopatie de tip hiperkeratinizant, 

este o dermatoză simetrică întâlnită la câine, 
caracterizată prin hipertrofie papilară şi 
hiperpigmentarea straturilor cutanate 
superficiale ale dermului (stratul papilar)(34). 

Etiopatogeneza implică stările 
disvitaminice (A), disendocrinoze (hipofizare, 
suprarenale, gonadice, tiroidiene), distonice 
de tip simpaticoton, neoplazice, 
autointoxicaţii, acţiuni mecanice locale, stări 
alergice etc. 

Tabloul clinic. Iniţial în regiunea axilară, 
pe faţa internă a coapselor, faţa ventrală a 
gâtului, apoi submandibular, buze, pleoape, 
urechi şi alte regiuni, pielea devine 
hipercromă- negricioasă, îngroşată 
(sclerodermie), uscată, cutată, asemănător 
scoarţei de stejar.  

Leziunile se pot extinde şi la mucoase 
(bucală, palpebrală, vaginală), care, la fel, se 
tumefiază, devin melanocrate (hipercrome) şi 
primesc un aspect nodular, rugos.  

Diagnosticul se pune pe baza localizării 
leziunilor. 

Evoluţia este cronică, uneori ondulantă. 
Tratamentul recurge la hormonii gonadici 

(testosteron, stilbestrol) la animalele bătrâne, 
hormoni tiroidieni sau tireostimulină, terapie 
prelungită cu corticoizi, suprarenalectomie.  

Tratamentul local constă din medicaţie 
iodată, salicilată, fizioterapie etc (20, 34). 
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3.8. Hiperkeratoza 
 
Este o afecţiune a pielii din regiunea 

nasului şi a cuzineţilor plantari ce constă într-
o producere în exces de derm. 

Hipercheratoza nazo-digitala se produce 
la nivelul trufei (zona nasului pigmentată care 
cuprinde narinele) mai exact, şi la cuzineţi 
plantari (suprafaţa de sprijin) prin apariţia şi 
persistenţa unui strat cornos de piele, care 
este uscată şi dură la palpaţie cu crăpături 
care pot sa devină sîngerînde (34). 

Hipercheratoza trufei însoţeşte de obicei 
jigodia fiind specifică acestei boli şi care nu 
se asociază cu hipercheratoza digitală. 

Simptomatologie: Nasul, mai exact trufa 
este uscată, acoperită cu un strat cornos care 
prezintă crăpături, cald la atingere, stratul 
cornos de consistenţă friabilă, ce duce la 
crăpături şi ulcere. 

- digital se constată îngroşarea dermului 
la nivelul labei piciorului (plantar), consistenţa 
dură şi friabilă, care la efort se crapă şi 
sîngereaza oferind un teren propice infecţiilor 
bacteriene. 

Hipercheratoza nasului nu este 
obligatoriu asociată cu cea digitală, aceasta 
din urma se întîlneşte cu precădere la câini 
de talie mare, la care se şi complică cu infecţii 
secundare din cauza efortului fizic realizat la 
nivel plantar. 

 

 
 

Fig.13. Hipercheratoza plantară 
http://www.animalmedia.eu/hipercheratoza.html (61) 
 

Diagnosticul clinic se stabileşte pe baza 
leziunilor de tip hiperkeratinic, eventual pe 
descoperirea factorilor cauzali. 

Evoluţia este cronică şi progresivă. 
Prognosticul este rezervat spre grav. 
Profilaxia vizează evitarea cauzelor, pe 

cât posibil. 
Tratament Se tratează boala Carre, după 

care se tratează afecţiunea în sine prin 
aplicarea de soluţii şi băi antiseptice care 

produc hidratarea şi previn infecţiile 
secundare bacteriene, după care imediat se 
aplică vaselina cu scopul de a menţine 
umiditatea (20, 34). 

 
3.9. Psoriazisul 

 
Dermatopatie de tip eritemo-scuamos, cu 

evoluţie cronică, care apare şi la carnivore. 
Etiologia este neclară, se consideră că 

ar fi unele tulburări metabolice, endocrine, 
iritaţii sau microtraume repetate. 

Tabloul clinic constă din erupţii cutanate 
de tip eritemo-crustos, în special pe faţă, gât, 
picioare, regiunea dorsală, fără ca starea 
generală să fie afectată.  

Zonele afectate sunt hiperemiate, 
acoperite de scuame sidefii, fine, groase, 
rotunde, uscate şi friabile. Prin îndepărtarea 
crustelor se observă pielea lucioasă, umedă, 
de culoare roşie-violacee, putând să apară şi 
picături de sânge (34). 

Diagnosticul se pune pe baza leziunilor 
de tip scvamos şi/sau crustos localizate pe 
faţă, torace şi membre. 

Tratamentul local va consta din aplicarea 
unguentului cu gudron, cu acid salicilic, cu 
corticoizi, Fluocinolon N, cu Oleum cadini (10-
20%) şi radiaţii cu ultraviolete, iar pe cale 
generală se vor administra vitamina A, B12, D 
şi corticoizi (9, 34, 34). 

 
3.10. Keratoza facială simetrică 

 
Dermatopatie de tip hiperkeratozic cu 

localizare facială simetrică, este cunoscută şi 
sub denumirea de dermatopatie simpatică 
endocrină. Boala se întâlneşte mai frecvent la 
câine, în special la rasele: Boxer, Bull-Dog, 
Saint-Bernard etc. 

Etiopatogeneza implică o distonie 
neurovegetativă regională, de tip 
simpaticoton, la care se poate admite şi 
intervenţia unor disendocrinii tiroidiene şi 
suprarenaliene (21). 

Tabloul clinic se caracterizează prin 
keratoza facială simetrică, prin 
hiperkeratinizarea pielii de pe bot, din 
regiunea facială, periocular şi în conchia 
auriculară.  

Alteori leziunile apar şi la gât, olecran şi 
în zona ischiadică, jaret. În aceste regiuni 
pielea se îngroaşă progresiv, devine rugoasă, 
dură, prezintă crevase şi este de culoare 
cenuşie, lipsită de păr.  

Lipseşte pruritul, dermul este îngroşat 
având papilele hipertrofiate. Starea generală 
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poate fi afectată din cauza subfebrilităţii, 
subiecţii sunt irascibili şi slăbesc progresiv. 

Diagnosticul se stabileşte pe baza 
leziunilor de tip hiperkeratozic, localizate 
facial simetric şi absenţa pruritului. 

Evoluţia este cronică şi progresivă. 
Prognosticul este rezervat. 
Tratamentul recurge la extracte tiroidiene 

aplicate timp îndelungat, la simpaticolitice 
(tartrat de ergotamină, ginergen). 
Simpaticoliticele se administrează s.c. timp 
de câteva zile, continuând apoi cu 
administrarea orală, zilnic.  

Tratamentul local se face cu soluţie 
alcoolică sau unguent pe bază de acid 
salicilic. 

 
3.11. Leishmanioza cutanată 

 
Etiologie. Boala este produsă de 

protozoarul Leishmania tropica. Forma 
parazitului este sferică ovoidă sau fusiformă. 
Dimensiunile sunt: 2-6µm lungime şi 1-2 µm 
lăţime (8, 27. 30, 34). 

Simptomatologie. În forma cutanată, 
simptomatologia este destul de ştearsă, 
animalele vindecându-se în 3-4 zile fără a se 
interveni medicamentos. 

Leziuni pe pielea animalelor parazitate 
apar butoni proeminenţi cu centrul acoperit de 
o crustă , sub care se găseşte o ulceraţie. 
Leziunea, în evoluţia sa trece prin trei stadii: 

• nodul profund care se simte numai la 
palpare; 

• nodul superficial şi ulceraţie 
superficială. Ulceraţiile sunt localizate la nări, 
şi mai rar la faţa internă a urechilor, la 
marginea buzelor sau ploapelor.  

Boala se transmite de la câine la câine 
prin contact direct, iar la om prin intermediul 
flebotomilor. 

 

 
 

Fig.14. Leishmania tropica(79) 
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://mefanet.
upol.cz/res/anot-visceralni-leishmanioza-jako-pricina  

Diagnosticul de certitudine se stabileşte 
prin identificarea parazitului în frotiurile 
efectuate din serozităţile ulceraţiilor şi 
colorate panoptic (MGG). 

Tratamentul leişmaniozei cutanate este 
similar cu cel înteprins în forma generală a 
bolii. În acest caz se recomandă utilizarea de 
antimoniu pentavalent sub formă de 
stibogluconat de sodiu, în doză de 10 mg/kg 
i.v, la 24 de ore interval, timp de zece zile, 
zece zile pauză şi un nou tratament tot de 
zece zile. La om a fost folosit cu scucces în 
forma cutanată a bolii, Ketoconazolul. 

Tratamentul este dificil şi adesea 
ineficient, câinii bolnavi se recomandă a fi 
eutanasiaţi deoarece pot transmite boala şi la 
om. 

 
3.12. Prototectoza cutanată a pisicii 

 
La pisică boala se manifestă ca o infecţie 

cutanată. 
Agentul etiologic este un organism 

sferic sau oval considerat a fi o mutantă 
acrolofilică a unor alge verzi şi considerat ca 
fiind netransmisibil de la un animal la altul (27, 
30). Forma cutanată a bolii este determinată de 
Prototheca wickerhanii.  

Contaminarea la pisică se face prin 
infectarea plăgilor cutanate. 

Leziunile. Sub piele se constată apariţia 
de granuloame, iar pe piele leziuni ulcerative. 
Nodulii sunt cantonaţi, de regulă, pe cap şi 
membre. 

Simptomatologia. În general, pisicile cu 
noduli pe sau sub piele sunt clinic sănătoase, 
dar pot apărea semene clinice atunci când 
sunt afectate alte ogane ca: ficatul, rinichii, 
creierul, cordul, pulmonii etc. 

Diagnosticul se stabileşte după 
identificarea parazitului în frotiurile din 
ţesuturile afectate, colorate cu soluţie Lugol, 
PAS sau impregnare argentică. 

Tratamentul constă din administrarea de 
Nistatin, Amfotericin B, Polimixin B, 
Gentamicină. 

 
3.13. Dermatita rhabditienă a câinelui 

 
Este o parazitoză care afectează pielea 

câinelui, determinând: eritem, alopecie, 
îngroşarea pielii, crevase, pustule etc. 

Etiologie. Boala este produsă de larvele 
nematodului Rhabditis strongyloides, care se 
dezvoltă pe solurile umede şi în frunzărişuri 
infestate cu excrementele animalelor (34). 

Modificări morfopatologice – animalele 
prezintă zone depilate la baza gâtului, apoi pe 
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zona dorsală, cea posterioară a coapselor, 
regiunea ventrală a toracelui şi abdomenului, 
zona inghinală, rotulă, jaret.  

La început, pielea este inflamată, 
eritematoasă, îngroşată şi umedă. Ulterior 
leziunile se usucă, se pigmentează, pielea se 
îngroaşă, se lichefiază, apar crevasele şi 
pustulele. La marginea leziunilor perii se 
smulg uşor şi au baza acoperită cu un 
material gălbui. 

Manifestări clinice. Animalele afectate 
prezintă un tablou simptomatologic variat. 
Pruritul poate fi intens sau poate lipsi. 
Leziunile nu au localizare precisă şi au 
aspecte evolutive multiple. Astfel, poate 
apare un eritem simplu sau papulos.  

Poate fi umed, zemuind, când este urmat 
de hipercheratoză, seboree, alopecie. 
Leziunile menţionate se pot complica cu 
piodermită. 

Diagnosticul clinic este dificil, motiv 
pentru care se recurge la examinarea 
raclajului din zonele afectate, în care se 
depistează larvele de 600 -620 µm lungime, 
foarte mobile. 

Tratamentul constă în aplicaţii locale, 
zilnic, cu Clorhexidină în concentraţie de 
0,25%, asociat cu un tratament antiparazitar 
local cu organofosforice în concentraţie de 
2‰ Fenclorvos, Cumafos.  

Tot local se pot folosi Thiabendazolul 
asociat cu tratamentul simptomatic cu 
antiinflamatorii şi antibiotice. Tratamentul 
antiseptic va dura 14 zile, vindecările 
complete fiind după 30 zile de la instituirea 
tratamentului. 

 
3.14. Râia notoedrică a pisicilor 

 
Notoedroza sau râia capului este des 

întâlnită la pisicile vagaboande şi în special la 
motani, în perioada împerecherii (34). 

Etiologie. Agentul cauzal este acarianul 
Notoedres cati. 

Patogenie, simptomatologie, leziuni – 
Notoedrii se localizează în galerii pe care le 
sapă în epidermă, iritând puternic 
terminaţiunile nervoase. 

În evoluţia bolii se poate vorbi de o fază 
de debut, una de stare şi o fază terminală: 

• faza de debut se caracterizează printr-o 
uşoară pliere transversală a marginii 
anterioare a pavilioanelor urechilor, care la 
palpare sunt rugoase. Ulterior procesul se 
extinde pe cap, pielea plisându-se 
longitudinal şi sinuos, iar perii cad; 

• faza de stare reprezintă, de fapt, 
amplificarea simptomelor şi leziunilor din faza 

de debut a bolii, Astfel, hipercheratoza se 
extinde conducând la formarea pe cap a unei 
carapace groasă de cca 1 cm, de culoare gri, 
cu numeroase fisuri; 

• faza terminală, în cazul în care animalul 
nu a fost tratat durează 1-2 luni şi se termină 
cu moartea acestuia, deoarece leziunile sunt 
extinse şi apar tulburări de ordin general: 
prostaţie, inapetenţă, slăbire accentuată. 

Diagnosticul. Localizarea pe cap şi 
extinderea în zonele învecinate, 
contagiozitatea şi pruritul intens conduc la 
stabilirea diagnosticului clinic. 

Prognosticul este favorabil atunci când 
boala este diagnosticată în fază incipientă. 

Tratamentul se stabilește în urma 
stabilirii diagnosticului, animalele se tund şi 
se splaă cu şampoane cheratolitice, 
antiseboreice şi cheratomodulatoare, după 
care se aplică tratamentul de bază cu 
acaricide (Amitraz, Semcar) sau Ivomec în 
doză de 0,4-0,5 mg/kg s.c, repetat la interval 
de 12 zile (27). 

 
3.15. Râia otodectică 

 
Otodectoza, otocarioza, râia otodectică 

sau otita parazitară este o arahnoză 
determinată de parazitul Otodectes cynotis 
care se localizează în canalul auricular extern 
la câine, pisică,vulpe, dihor (34). 

Etiologie. Otodectes cynotis varietatea 
canis sau cati este un acarian de formă ovală 
lipsit de perişori pe zona dorsală şi 
propodosoma. 

Epizootologie. Parazitul se întâlneşte 
atât la câine cât şi la pisică, transmiterea 
încrucişată fiind uşor de realizat. La pisicile cu 
vârstă mai mare de doi ani, parazitul este 
prezent la peste 30% dintre animale. 

Patogeneză, simptomatologie, leziuni. 
Pentru a se hrăni, paraziţii îşi înfundă piesa 
bucală direct în ţesuturi, având o salivă 
iritantă. Prin înţepături şi iritaţii determină 
hiperplazia epidermei, cu îngroşarea stratului 
scuamos şi formarea de acantosis, alături de 
hiperplazia glandelor sebacee şi 
ceruminoase.  

De asemenea, se mai constată 
hiperemia, edemul şi infiltrarea dermului cu 
mastocite, limfocite şi plasmocite. Boala 
poate conduce la apariţia dermatitei miliare a 
pisicii, ca o manifestare de hipersensibilitate 
imediată. 

Iniţial se constată o hipersecreţie de 
cerumen cleios, de culoare brun-închis şi 
portul anormal al uneia sau ambelor urechi.  
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Scărpinatul intens şi infecţiile secundare 
conduc la apariţia unei eczeme la baza 
urechii şi chiar pe obraji, unde se constată şi 
o evidentă pseudotundere. Animalele scutură 
din cap, prezintă torticolis, epilepsie, ataxie, 
anizocorie şi midriază. 

Diagnosticul. Localizarea (pe faţa 
internă a urechii), prezenţa creumenului 
cleios şi abundent, crustele groase şi leziunile 
de grataj sunt elemente suficiente pentru 
stabilirea diagnosticului. Examenul 
microscopic al crustelor evidenţiază prezenţa 
paraziţilor. 

Tratamentul constă în înmuierea 
crustelor şi îndepărtarea lor.  

Se recomandă spălarea conductului 
auditiv cu soluţii slabe de detergenţi şi 
antiseptice. Ca tratament medicamentos se 
pot aplica sub formă de instilaţii auriculare 
bisăptămânale, timp de 4-5 săptămâni, 
următoarele produse medicamentoase: 
Amitraz (Semcar), soluţie 0,025%, Neguvon, 
soluţie 0,2-0,3% prin spălarea conductului 
auditiv, la care se pot adăuga antibiotice şi 
antimicotice în concentraţii obişnuite.  

La câine Ivermectinele aplicate local, 1-2 
picături pentru fiecare ureche, repetat de 2-3-
ori, la interval de 7-10 zile, elimină toţi 
paraziţii. La pisică doza se recomandă a fi 
dublată. 

 
3.16. Râia sarcoptică 

 
Este o boală foarte contagioasă, cu 

potenţial zoonotic, eczematoasă şi 
pruriginoasă, fiind frecvent întâlnită la câini, 
mai ales în regiunile calde. 

Etiologie. Agentul cauzal este acarianul 
Sarcoptes canis. 

Epizootologie. La câine, scabia 
sarcoptică este mai des întâlnită la 
exemplarele subnutrite, la cele gestante sau 
la cele în lactaţie, indiferent de rasă , vârstă, 
sex, lungimea părului şi este mai frecventă 
iarna şi primăvara (27, 30). 

Patogeneză. Hrana paraziţilor constă în 
limfă şi celule epidermice. Saliva lor este 
toxică, antigenică şi litică. La aceasta 
contribuie şi iritarea mecanică a 
terminaţiunilor nervoase, care prin 
suprapunere determină un prurit violent, cu 
eliberarea unei cantităţi mari de histamină. 

Simptomatologia. Primele leziuni 
cutanate sunt macule de dimensiuni mici şi 
de culoare roşie, care, în timp, se transformă 
în papule şi ulterior în vezicule pline cu lichid. 
Prin rupere şi infectare acestea se transformă 
în pustule şi apoi în cruste.  

Cu timpul pielea se îngroaşă, 
edemaţiindu-se, părul începe să cadă, iar în 
zonele afectate pielea se încreţeşte şi 
formează pliuri. 

La câinele adult se pot distinge trei faze 
evolutive: de debut, de stare şi terminală. 

• faza de debut începe cu afectarea 
zonelor din jurul botului, ochilor, pavilioanelor 
urechilor, feţei laterale a articulaţiei umărului, 
regiunii tarsiene, regiunii abdominale 
inferioare; în această fază pruritul este 
prezent, câinele se scarpină şi apar crustele; 

• faza de stare se caracterizează prin 
creşterea în intensitate a pruritului, extinderea 
leziunilor cutanate, cu excepţia zonelor 
dorsală şi lombară. Pielea este îngroşată şi 
formează falduri; 

• faza terminală (scuamoasă) se 
caracterizează printr-o piele puternic plisată, 
crustoasă şi urât mirositoare (miros rânced). 
În această faza pot apărea infecţii suprapuse 
ce conferă aspectul de eczemă, cu mari zone 
supurante. 

Diagnosticul se stabileşte pe baza 
semnelor clinice: prurit spontan sau provocat, 
modificările determinate de grataj şi a 
examenului microscopic care evidenţiază 
paraziţii în raclatul profund, recoltat de la 
periferia zonelor afectate. 

Tratamentul. Râia sarcoptică incipientă 
se poate trata, cu succes, prin aplicarea 
acaricidelor specifice, cu repetare la 14 zile, 
în timp ce cazurile cronice necesită utilizarea 
preliminară a unor substanţe cheratolitice.  

Dintre substanţele folosite cu succes în 
combaterea râiei sarcoptice sunt amintite: 
Crotoxifosul 10 ml la 2 l de apă, aplicat prin 
pulverizare sau frecare, cu repetare la 14 zile.  

Avermectinele în injecţii subcutante în 
doză de 0,4-0,6 mg/kg repetate la 12 zile (nu 
se recomandă la rasa Collie), Amitrazul (sub 
diferite forme comerciale) este eficace în 
concentraţii de 0,25% sub formă de îmbăieri 
sau perieri de 5-6 ori la 4 zile interval (48). 

 
3.17. Râia demodecică a câinelui (Demodicoza) 

 
Demodecia este o arahnoză parazitară, 

adesea şi infecţioasă, caracteristică 
animalelor tinere, în special din rasele de 
vânătoare.  

Boala este determinată de prezenţa şi 
multiplicarea în foliculii piloşi şi în glandele 
sebacee a acarianului – Demodex canis (34). 

Etiologie. Demodex canis face parte din 
familia Demodecidae, care are un singur gen 
Demodex cu foarte multe specii, fiecare 
adaptată la un grup determinat de gazde. 
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Epizootologie. Demodecia afectează 
câinii tineri, în vârstă de 3-12 luni şi, mai ales, 
pe cei din rasele cu păr scurt, care au glande 
sebacee mai bine dezvoltate (27, 34). 

Sursa de paraziţi o constituie animalele 
bolnave şi purtătorii. 

Patogeneză. Paraziţii acţionează 
mecanic şi iritativ determinând ruperea 
foliculului. Acţiunea toxică determină necroză 
locală şi hipersecreţie seboreică, care 
conduce la apriţia unor leziuni nodulare.  

Acţiunea antigenică se datorează 
acumulării produselor metabolice ale 
parazitului, cât şi a celor rezultate în urma 
distrugerii celulelor epiteliale. 

 

 
 

Fig. 15. Demodex canis 
http://www.animalmedia.eu/demodecia-râia-

caine.htm (60) 
 

Simptomatologie. Leziuni.  
Demodicoza câinelui poate evolua diferit 

în funcţie de diferiţi factori favorizanţi. În 
general, boala poate evolua sub două forme: 
uscată şi supurală. 

 

 
 

Fig.16. Demodicoza câinelui 
http://www.animalmedia.eu/demodecia-râia-

caine.htm (60) 
 

a. Demodicoza uscată este localizată 
periocular, la comisura buzelor, pe obraji, la 
baza şi părţile laterale ale urechilor,în zona 
ventrală a gâtului, pe faţa anterioară a 
antebraţului, pe olecran, iar principalele 
simptome sunt: 

- eritemul, care apare la 6-8 săptămâni, 
înaintea depilaţiilor formând „pete 
predemodecice”. Acestea sunt de formă 
regulată, au culoare roşie-arămie, uneori 
lucioase. La animalele cu pielea pigmentată 
se constată doar creşterea temperaturii; 

- depilaţii apar iniţial în jurul ochilor, 
formând „ochelarii demodecici”. La început 
acestea sunt bine delimitate, apoi se extind şi 
devin difuze; 

- tulburările de cheratogeneză: pe piele, 
paracheratoza conduce la formarea de 
scuame fine, pitiriaziforme, albicioase sau 
albe-gălbui, care au un caracter unsuros şi un 
miros dezagreabil.  

Cheratoza foliculilor conduce la formarea 
unui dop ce obturează foliculul, îl dilată şi-i 
conferă un aspect rugos. Ulterior acestor 
modificări, apare pigmentarea albastră-gri în 
centrul leziunii depilate. Pruritul lipseşte în 
această fază a bolii. 

 

 
 

Fig.17. Câine cu demodicoză 
http://www.animalmedia.eu/demodecia-râia-

caine.htm (60) 
 

În funcţie simptomatologia menţionată, 
demodecia uscată evoluează sub două forme 
succesive: numulară şi difuză (66). 

Forma numulară sau circinată sau 
pseudopeladică este caracterizată de apariţia 
de zone depilate, de 3-4 cm diametru, 
singulare sau confluente. Această formă 
poate dura de la 15 zile la câteva săptămâni 
(30). 

Forma difuză sau scuamoasă este 
continuarea fazei numulare şi se 
caracterizează prin apariţia de zone de 
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calvescenţă slab delimitate. Pielea din zonele 
respective este eritematoasă şi intens 
pigmentată. Paracheratoza este prezentă 
intens pe pielea animalului şi conduce la 
formarea scuamelor amestecate cu sebum. 
Starea generală este nemodificată. 

La animalele bine întreţinute această 
formă se poate vindeca spontan. În cazuri 
contrare se ajunge la demodicoza supurantă, 
datorită suprapunerii peste leziunile 
menţionate a unor infecţii de natură 
bacteriană (8, 18). 

b. Demodicoza supurantă sau 
piodemodecia. 

Această formă este întotdeauna 
urmarea celei uscate şi este caracterizată de 
apariţia unor pustule profunde, de culoare 
violacee. Prin deschidere, acestea elimină 
puroi, care prin uscare formează la suprafaţa 
pielii cruste de culoare gri, sub care se 
găseşte tot puroi.  

Animalele exhală un miros de unt 
rânced, pielea este inflamată şi acoperită cu 
cruste gri-maronii. Prin confluarea pustulelor, 
sub cruste se formează zone flegmonoase şi 
ulceroase. Boala provoacă grataj intens, fiind 
foarte pruriginoasă. Starea generală a 
animalului se modifică, acesta devenind trist, 
abătut. Pielea devine cutată, conferind 
animalului aspectul de câine bătrân. În 
această formă evolutivă apar complicaţii 
renale- nefrită albuminurică. Datorită slăbirii 
accentuate, animalele devin caşectice şi 
sfârşesc prin moarte. 

Diagnosticul. În cazul celui clinic, se 
iau în considerare anamneza, vârsta 
animalului, caracteristica leziunilor cutanate şi 
simptomatologia. 

Tratamentul. În demodicoza uscată se 
poate folosi uleiul de cedru ca unguent sau 
un amestec în părţi egale de ulei comestibil şi 
eter cu care se fricţionează părţile afectate. 

Ivomecul administrat subcutan este 
eficient în formele incipiente, localizate şi 
necomplicate; Stronghold, se va administra 
conform prospectului. 

Neguvonul, soluţie 5%, se va aplica prin 
buşumare pe zonele afectate şi concomitent, 
se va administra subcutan.  

Tratamentul se repetă la 7 zile şi are 
eficacitate de 95%. În caz de intoleranţă se 
administrează atropină. În formele 
generalizate pustuloase se fac aplicaţii 
cutanate cu neguvon soluţie 10%, timp de 5-7 
zile consecutiv, concomitent cu administrarea 
per os. Tratamentul se repetă de 4 ori, la 
intervale de câte 10 zile (27, 34). 

Dintre organofosforice s-a mai folosit 
Ronnel. Amitrazul se utilizează sub formă de 
băi sau spălături, Closantel, subcutan, o dată 
pe săptămâna (30). 

În formele supurative este obligatoriu a 
se asocia tratamentul specific şi unul 
antibacterian, de regulă cu produse 
antistafilococice ca: Oxacilină, Cefalexină, 
Eritromicină etc. timp de 10 zile.  

În demodicoza generalizată se 
recomandă tratamentul cu Ivomec, Amitraz 
sau Levamisol, care conduce la vindecarea 
tuturor animalelor. În formele purulente se 
intervine şi cu antibiotice, de regulă stabilite 
în urma efectuării antibiogramei. 

Tot în tratamentul demodeciei se mai 
recomandă: Grisetin şi Avermectin. La rasa 
Collie, în caz de de intoleranţă la Ivomec, se 
recomandă administrarea de calmante, 
rehidratare şi hepatoprotectoare (27, 30, 34). 
 

3.18. Lynxacarioza 
 

Lynxacarioza este o ectaparazitoză 
cauzată de Lynxacarus radovskyi mai ales la 
pisică. Parazitul se ataşează la baza firelor de 
păr, de unde îşi procură hrana.  

Pisicile parazitate prezintă depresiuni, 
epilare moderată, blana este pătată, iar pielea 
poate fi normală sau acoperită cu cruste 
solzoase sau/şi cu dermatită miliară.  

Boala nu depinde de blană, rasă sau 
sex, putând fi întâlnită la toate vârstele, rasele 
atât la motani, cât şi la femele.  

Diagnosticul se confirmă prin 
identificarea parazitului în raclatul cutanat 
examinat microscopic (34). 

Ca tratament se recomandă îmbăieri 
săptămânale cu Acaricide sau pulverzări cu 
Piretine, timp de 3-4 săptămâni sau 
Stronghold. 
 

3.19. Cheiletieloza 
 
Cheiletieloza este o dermatită 

furfuracee ce afectează câinele, pisica, 
vulpea, iepurele, nutria şi omul (34). 

Etiologia. Speciile din genul 
Cheyletiella sunt responsabile de apariţia 
cheiletielozei. 

Epizootologia. Deşi boala nu este 
dependentă de vârstă, rasă şi sex, cele mai 
numeroase cazuri au fost întâlnite la 
animalele tinere, pisicile cu păr lung fiind mai 
des parazitate. Boala este intens contagioasă 
şi sunt posibile infestaţii încrucişate între 
diverse specii de paraziţi. Transmiterea se 
realizează prin contact direct. 
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Patogeneză, Leziuni, Simptomatologie. 
 

Acarienii trăiesc în stratul descuamat al 
epidermei. La câine se observă în mod 
constant depilaţii periorbitale, scuame în 
regiunea dorso-lombară şi noduli miliari. 
Intensitatea pruritului este de la moderat până 
la puternic. De regulă se constată două forme 
de manifestare: exfoliantă şi crustoasă. 

În prima formă este caracteristică 
exfolierea, ceea ce conferă un aspect de 
mătreaţă în zona dorsală a trunchiului.  

În cea de-a doua formă, cea crustoasă, 
se observă cruste alopecice, multiple, 
circulare atât pe linia dorsală,cât si pe feţele 
laterale ale trunchiului. Leziunile cutanate 
seamănă cu forma crustoasă din seboree.  

La căţei se mai pot observa noduli mici, 
uscarea tegumentului, cruste mici, cenuşii, 
mătreaţă „mergătoare” pe spate, dermatită cu 
exfolieri furfuracee. 

La pisică se constată seboree uscată 
pe zona dorsală a corpului, dermatită miliară. 
La pisică, cheiletieloza este una dintre 
cauzele dermatitei miliare feline. Animalele 
parazitate prezintă prurit de intensităţi diferite. 

 
 

Fig. 18. Cheiletioză câine(59) 
http://www.animalmedia.eu/cheyletieloza-caine.htm  

 

Diagnosticul. Pentru vizualizarea 
paraziţilor, animalele se perie cu o perie 
aspră, iar debriurile rezultate se examinează 
cu lupa sau la microscop. 

Tratamentul. Pentru evitarea infestării se 
recomandă folosirea colierelor impregnate cu 
diazinon. Îmbăierile cu Lindan sau cele cu 
Alungan au efecte bune atât la câini, cât şi la 
pisici. De asemenea, sunt eficiente îmbăierile 
sau ştergerea corpului cu Amitraz.  

Se recomandă ca o dată cu îmbăierea 
animalelor să se deparaziteze şi adăposturile 
cu aceleaşi soluţii. La pisică s-a mai folosit cu 
succes şi Ivermectinul în injecţii, la interval de 
cinci săptămâni. De asemenea, băile 

săptămânale, sau aplicaţiile locale cu 
Malathion 0,5% două săptămâni la rând, au 
avut rezultate bune. Au mai fost utilizate, cu 
succes, şampoanele cu resmetrin, 
pulverizările cu Carbamat sau Piretrin, timp 
de două săptămâni consecutiv (34). 

 
3.20. Trombiculoza 

 
Boala este produsă de larvele a zece 

specii de acarieni din familia Trombiculidae. 
Etiogeneza. La câine, larvele produc 

leziuni vizibile interdigitale şi provoacă un 
prurit generalizat. La pisică, trombiculele 
produc dermatite papuloase sau chiar 
pustuloase. În centrul acestor leziuni se pot 
observa larvele. Pruritul poate fi prezent sau 
poate lipsi. Sunt afectate: capul, urechile şi 
labele (34). 

Atât la animale cât şi la om larvele 
provoacă aşa numitul „eritem autumnal”. 

Tratamentul constă în aplicarea, o 
singură dată, local, a unor acaricide. În 
cazurile cu prurit intens se administrează 
glucocorticoizi. 

 
3.21. Tricofiţia (Trichofitoza) 

 
Este o micoză cronică şi contagioasă cu 

localizare externă, întâlnită atât la câine, cât 
şi la pisică (30, 34). 

Agentul etiologic este Tricophiton 
mentagrophytes. 

  

 
 

Fig.19. Tricophiton mentagrophytes(77) 
www.yesko.com/ stock-medical-veterinary-illustg 

 

Epizootologia. Focarele de boală apar 
şi evoluează mai grav la animalele tinere, 
subnutrite, lipsite de igienă. Boala este mai 
frecventă toamna şi iarna şi este favorizată şi 
de alte boli în care se produc modificări ale 
pielii. 

Contaminarea se realizează prin 
contact direct, cât şi indirect prin atingerea 
animalelor de pereţi, garduri contaminate, 
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aşternut, alte obiecte. Câinii şi pisicile pot fi 
vectori, vehiculând sporii. 

Datele clinice. Debutează prin apariţia 
de noduli miliari cutanaţi eritemo-crustoşi, 
albicioşi care se măresc treptat. 

Cu timpul crustele se stratifică, iar firele 
de păr devin friabile şi se rup, generând 
fenomenul de pseudo-tundere. Leziunile au 
formă circulară cu diametrul de 1-2 cm şi pot 
fi singulare (placarda tricofitică) sau 
confluente. Localizarea este cu predilecţie la 
cap, periorbitar, auricular, submandibular, dar 
şi în alte regiuni ale corpului. Leziunile se pot 
suprainfecta, căpătând aspect exudativ, devin 
dureroase şi uşor pruriginoase. Formele 
cronice, netratate devin hipercheratozice şi 
prezintă crevase şi dermatite. În formele 
simple, starea generală a animalelor nu este 
afectată, iar pruritul este absent. 

Diagnosticul clinic se poate stabili 
după aspectul leziunilor, însă trebuie 
confirmat prin examenul de laborator. 

Tratamentul se realizează cu 
antimicotice local şi/sau general. Local se 
aplică derivaţi imidazolici: Clortrimazol, 
Ketoconazol, Miconazol sau Povidon iodat 
sau Clorhexidină. La animalele cu tricofiţie 
extinsă, pe lângă tratamentul local se instituie 
şi un tratament general cu Griseofulvină sub 
monitorizare permanentă (34). 

 
3.22. Favusul (Acharioza) 

 
Este o dermatomicoză sporadică cu 

evoluţie cronico-enzootică, prezentă la 
cabaline, carnivore, galinacee şi la om. 
Leziunea de la nivelul pielii are formă 
discoidală, cu o depresiune centrală – godeu 
favic şi este însoţită de eritem, cruste şi 
depilaţii (27). 

Agentul etiologic este reprezentat de 
specii ale genului Achorian (Trichophyton). 

Epizootologia. Sunt receptivi câinii şi 
pisicile de toate vârstele şi toate rasele. 
Apariţia bolii este determinată de condiţiile de 
igienă precară, de unele carenţe proteino-
minerale, cât şi de existenţa unor microleziuni 
de la nivelul pielii. 

Datele clinice. Leziunile apar iniţial pe 
labe, la baza ughiilor, pe laturile pieptului, la 
baza urechilor, pe coate, apoi se extind pe 
cap, gât, faţa ventrală a toracelui şi pe 
abdomen. La îndepărtarea crustelor leziunile 
sângerează. În regiunea membrelor, la pisică, 
ulcerele progresează profund până la os. 
Datorită distrugerii foliculilor piloşi, zonele 
afectate rămân definitiv fără păr şi prezintă 

cicatrici. Animalele bolnave degajă miros de 
şoarece. Pruritul este slab sau lipseşte (30). 

Diagnosticul se stabileşte pe baza 
aspectului clinic al leziunilor, care sunt 
caracteristice. Confirmarea se face prin 
examen microscopic. 

Tratamentul, ca în oricare altă 
dermatomicoză, se realizează cu 
antimicotice, aplicate local şi/sau administrat 
pe cale generală. 

Gliseofulvina se administrează oral timp 
de 6-8 săptămâni. Nu se administrează la 
animalele gestante. Local, la pisică se poate 
utiliza suspensia apoasă de Enilclonazol 
0.2% o dată la 4 zile, timp de 2-3 săptămâni. 

La câine, general, se utilizează 
Griseofulvină, Buclosamid sau Ketoconazol 
(34). 
 

3.23. Microsporia (Microsporoza) 
 

Este o micoză cutanată frecventă la 
carnasiere şi la om, cabaline, capră, porc etc. 

Agentul etiologic îl reprezintă specii 
ale genului Microsporum: canis (lanosum); 
gypseum; distortum; audouini. 

Epizootologia. Boala are un caracter 
sporadic, însă în canise poate deveni 
enzootică. Afectează, de regulă, câinii şi 
pisicile de toate vârstele şi rasele, având 
frecvenţă mai mare la pisicile în vârstă de la 1 
la 3 ani (8, 27). Pentru om, pisica reprezintă 
principala sursă de contaminare. 

Patogenia. După invadarea epidermei 
şi a firelor de păr, pe pielea animalului apar 
placarde. Iniţial leziunile apar pe cap, laturile 
corpului, flancuri şi, uneori, pe picioare.  

La debutul bolii apare depilaţia, perii se 
rup, iar la baza lor apare exudatul, care 
ulterior se transformă în cruste umede. În 
timp, crustele se usucă, iau aspectul de 
tărâţe, pielea se îngroaşă şi devine dureroasă 
la palpare (18, 34). 

 

 
 

Fig.20. Microsporie la câine 
www.yesko.com/ stock-medical-veterinary-illust...(77) 



Flavius Faltinski et al.                                                                                                                              Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

    

Year 3, �o. 2. July 2009 
 

 49 

Datele clinice. Poate evolua tipic sau 
atipic cu deosebire la pisică. 

Forma tipică este caracterizată prin 
apariţia de formaţiuni nodulare sau placarde 
bine circumscrise, solitare, cu dimensiuni 
cuprinse între 0,5-2cm, localizate predilect la 
nivelul capului, gâtului, membrelor anterioare 
şi, mai rar, pe corp, labe şi coadă.  

Zonele lezionate sunt pruriginoase, firele 
de păr se rup şi apare fenomenul de 
pseudotundere.  

Pe suprafaţa placardelor se observă 
scuame de culoare cenuşie şi de dimensiuni 
mici (ca tărâţele).  

Forma atipică se caracterizează prin 
apariţia leziunilor în regiunea supraorbitală 
sub formă de scuame fine şi pe faţa 
exterioară-posterioară a vârfului urechii, unde 
se constată doar o zonă de preudotundere. 

Diagnosticul se stabileşte pe baza 
leziunilor specifice. 

Tratamentul este similar cu cel 
recomandat în tricofiţie şi favus (34). 

 
3.24. Malassezioza 

 
Malassezioza ciuperca a pielii şi a 

canalelor auditive externe ale câinelui, 
produsă de Malassezia Pachydermatis - 
ciupercă saprobiontă a pielii şi a canalelor 
auditive externe la câine şi mai rar la pisică, 
evoluând ca otita externă, mai rar ca şi 
dermatita seboreică (34). 

Malassezia Pachydermatis se întâlneşte 
în conductul auditiv extern şi pe pielea 
animalelor sănătoase, parazitează 
carnivorele domestice, rareori omul sau alte 
specii de animale.  

Malassezia se poate multiplica în anumite 
condiţii de căldură, umiditate, sebuum în 
exces, devenind patogenă.  

Aceste condiţii se întâlnesc în otita 
externă şi în cazul tulburărilor de keratinizare 
de timp îndelungat când poate să apară o 
dermatită alergică foarte pruriginoasă numită 
dermatita cu malassezia şi care răspunde 
tratamentului antifungic (47, 27). 

Îmbolnavirea cu Malassezia este 
influenţată de calitatea conductului auditiv 
extern - umiditate crescută, macerarea 
stratului epidermic protector; hipersecreţie de 
cerumen, lungimea şi poziţia aplecată a 
conchiei auriculare, abundenţa perilor în 
conductele auditive înguste şi lungi.  

Câinele - este cel mai receptiv şi în cadrul 
speciei există o sensibilitate diferită în funcţie 
de rasă: Terrieri; Baset; Shar- Pei; Labrador; 

Ciobănesc German; Boxer; Pechinez; Lhassa 
Apso; Setter Englez (30). 

Vârsta este un alt factor care influenţează 
apariţia malasseziozei, receptive fiind 
animalele de pâna la un an.  

Alţii factori care influenţează apariţia 
malasseziozei sunt leziuni ale pielii din 
conductul auditiv extern şi ale pielii în general 
dezvoltarea populaţiei de stafilococi şi 
streptococi de pe piele, hipersensibilitatea 
animalelor, diverse maladii în special 
sistemice, imunitatea scăzuta a organismului, 
tratamente de lungă durată cu corticoizi şi 
antibiotice. 

Simptome - otita externă se manifestă 
prin: depozit de cerumen abundent, de 
culoare galbuie-brună, de consistenţă 
păstoasă sau purulentă; pruritul exagerat, iar 
la palpaţie se manifestă reflexul de prurit sau 
durere.  

Pe faţa internă a conchiei auriculare se 
observă edem, cruste, eritem, complicându-
se în evoluţia gravă cu otita medie în care 
simptomele descrise sunt mai grave . 

Dermatita seboreica se manifestă la 
buze, pleoape, regiunea inghinală, axilară; 
evoluează cronic cu hiperproducţie de 
sebuum, alopecie difuză, prurit, papule, care 
se transformă în vezicule şi formează cruste 
fine, hiperplazie şi hiperpigmentaţie.  

Malassezioza se dezvolta în asociere cu 
populaţiile de stafilococi de pe pielea câinelui 
având nişe comune cu aceştia: în jurul 
anusului, al buzelor, nas, spaţii interdigitale, 
urechi.  

Malassezia provoacă reacţii de 
hipersensibilitate manifestate prin prurit 
violent, hipersensibilitate demonstrată 
experimental prin administrarea de extract de 
Malassezia pachydermatis într-un procent de 
până la 100%, intensitatea manifestărilor 
alergice fiind mai mare la câini cu dermatită 
atopică, la care se face un tratament general, 
organismul nefiind capabil să răspundă la un 
tratament topic antifungic (10a). 

Diagnostic. Clinic se stabileşte pe baza 
otitei externe cu hipersecreţie de cerumen, 
alopecie difuza, prurit, seboree, dermatită,  
hiperpigmentaţie. 

- microscopic – prin izolarea ciupercilor 
din raclatele executate de pe piele care se 
examinează microscopic (30). 

Tratament. Dermatita seboreică - terapie 
antifungică şi controlul infecţiei asociate 
stafilococice, conduită keratomodulatoare.  

Terapia antifungică este reprezentată de 
enilconazol sub forma de băi săptămânale de 
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doua ori pe săptămână; în cazuri rebele se 
administrează ketoconazol per os timp de 
două săptămâni 10 mg /kg/zi. 

- otita externă - se fac instilaţii în 
conductul auditiv extern de soluţii 
cerumenolitice (perhidrol şi apă călduţă) după 
care se aplică medicaţia antifungică de 1-3 
ori/zi pâna la vindecare cu nistatin, 
clotrimazol, ketoconazol, miconazol, 
econazol, antibiotice sau se pot folosi cu 
succes produse medicamentoase care 
cuprind asociaţii medicamentoase - Surolan, 
Otibiotic, Dexoryl (1, 4, 10a, 27, 34, 53, 54). 

Profilaxie: Igienizarea mediului ambiant, 
combaterea umezelii, evitarea tratamentelor 
prelungite cu antibiotice şi cu 
imunosupresoare, terapii abuzive sau greşite. 

 

 
 

Fig.21. Câine cu malassezioză(62) 
http://www.animalmedia.eu/malassezioza-caine.htm  

 
Diagnosticul se stabileşte în urma 

examenului microscopic. 
Tratamentul local se realizează cu 

Miconazol, Tiabendazol, Clorhexidină, iar oral 
se administrează Ketoconazol (9, 30)  
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Din activitatea membrilor ANFPUVR 
 

Conferința anuală a  
IFAH – Europa – 2009 

 
Federaţia industriei europene din 

domeniul sănătăţii animale (IFAH-Europe) a 
organizat in data de 25.06.2009 o conferinţă 
anuala care a avut drept scop pregătirea 
revizuirii legislaţiei privitoare la produsele 
medicinale veterinare. La manifestare au fost 
prezenţi reprezentanţi ai DG Sanco, DG 
Întreprinderi, ai asociaţiilor fabricanţilor de 
medicamente, produse imunologice şi de 
diagnostic de uz veterinar, reprezentanţi din 
mediul academic şi mass-media.  

Dintre cei care au luat cuvântul menţionez 
numai o parte, respectiv pe cei care au ridicat 
cele mai semnificative probleme. 

Philip Tod, membru al cabinetului 
Comisarului Vassiliou, a amintit că politica UE 
in domeniul sanatatii animale si sanatatii 
publice pentru perioada 2007-2013 este 
axată pe principiul „prevenirea este mai bună 
decât tratamentul”, ceea ce înseamnă că se 
va acorda o atenţie deosebită cadrului legal, 
cercetării şi activităţii industriei producătoare 
de produse destinate utilizarii in activitatea 
veterinara. Acesta a subliniat în mod clar 
subliniat faptul ca datorită vaccinării s-a redus 
considerabil incidenta pestei porcine clasice 
şi rabiei şi se obţin actualmente rezultate 
bune în controlul Blue Tongue.  

De asemenea s-a specificat ca nu se va 
renunţa la vaccinare nici în viitor şi se va 
continua organizarea de bănci/stocuri de 
vaccinuri şi de antigene disponibile la nivelul 
UE. Pentru prevenirea riscului de rezistenţă la 
antimicrobiene, după publicarea raportului 
Autoritatii Europeană pentru Siguranţa 
Alimentelor (EFSA), Agenţiei Europeane a 
Medicamentelor (EMEA) şi al Centrului 
European de Control al Bolilor (ECDC), se 
vor adopta măsurile ce se impun in acest 
segment din activitatea de preventie a bolilor 
infectioase la animale. 

Rolf Eriksson, secretar de stat al 
agriculturii din Suedia, a afirmat că pentru 
preşedinţia ţării sale sectorul de sănătatea 
animalelor va fi o prioritate, orice problemă de 
sănătate ar urma să fie privită ca fiind si una 
de bunăstare a animalelor.  

In perioada imediat urmatoare se va 
acorda atenţie reducerii cheltuielilor si 

implicarii administrative, simplificării legislaţiei 
şi combaterii zoonozelor. De asemenea, va fi 
organizata o conferinţă asupra rezistenţei 
microbiene la antibiotice, in cursul careia se 
vor discuta măsurile de prevenire a acesteia 
şi eventualele schimbări care trebuie făcute în 
managementul acestor produse.  

Se va analiza ce măsuri de stimulare a 
fermierilor la nivel comunitar şi naţional se pot 
adopta pentru a-i implica mai eficient în 
combaterea bolilor prin implementarea de 
masuri de biosecuritate si reducerea utilizarii 
medicamentelor, in special a antibioticelor.  

Totodata in timpul presedentiei suedeze, 
se vor avea in vedere pentru sectorul de 
sanatate animala anumite disponibilizari de 
fonduri, la nivel comunitar si la nivele 
nationale. 

Europarlamentarul Avril Doyle - Irlanda, 
din cadrul Partidului Popular European - a 
afirmat că industria de medicamente 
investeşte numai 10% din cifra sa de afaceri 
(4 miliarde de € şi reprezintă 4,9% din locurile 
de muncă din UE) in domeniul cercetarii si 
inovarii comparativ cu 35% pentru 
demersurile si activitatile destinate menţinerii 
produselor pe piaţă.  

Având în vedere că întreg sectorul de 
industrie farmaceutica veterinara este privat, 
este necesar ca fiecare investiţie să fie 
recuperată, sa fie profitabila. De asemenea, a 
afirmat că legislaţia actuală in domeniu este 
prea rigidă şi prea mult legată de legislaţia din 
domeniul uman. Ca si concluzie, a afirmat că 
este necesar să se simplifice procedurile de 
autorizare prin acceptarea autorizaţiei dată 
într-un singur stat membru în toată UE.  

Actualmente, sunt 42 de agenţii care 
aprobă produse medicinale veterinare, deşi 
un sistem centralizat de aprobare a 
substanţelor active ar fi mult mai eficient.  

Piaţa de medicamente veterinare trebuie 
să devină cu adevărat o piaţă unică.  

In argumentatie a fost mentionat ca atat 
timp cat produsele obtinute de la animale 
tratate cu produse medicinale inregistrate in 
state diferite circula liber pe piata unica 
europeana, trebuie sa se gaseasca o directie 
legislativa prin care produsele inregistrate la 
nivel national sa poata circula liber, indiferent 
de statul in care acestea vor fi utilizate. 
Pentru aceasta se va urmari o armonizare a 
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timpilor de asteptare, in acest sens fiind oferit 
drept exemplu „discutiile interminabile privind 
ivermectina” care este considerata in mod 
diferit din punct de vedere al timpului de 
asteptare, in produse si state diferite. 

Martin Terberger, de la DG Întreprindere, 
a arătat eforturile recente ale Comisiei care 
au contribuit la ameliorarea disponibilităţii de 
produse veterinare, mai ales noile 
reglementări cu privire la limitele de reziduuri.  

Dificultăţile la autorizare sunt motivate de 
dorinţa de a se proteja sănătatea publică.  

Se constată o disponibilitate redusă de 
medicamente veterinare, un număr scăzut de 
inovaţii, bariere administrativă, că industria 
chimico-farmaceutică beneficiază puţin de 
avantajele pieţei unice. S-a specificat faptul 
ca la nivelul Comisiei se vor aborda 
sectoarele medicamentelor veterinare şi 
umane in mod separat, în funcţie de 
specificităţile fiecăruia. Se va ameliora cadrul 
legal şi se vor simplifica cerinţele pentru 
autorizare. 

Patrick Dehaumont, presedintele HMA 
(Agentii de reglementare a sectorului din 
Statele Membre), a afirmat că este necesar 
să se simplifice procedurile, să se 
perfecţioneze evaluarea riscului şi să se 
armonizeze produsele de referinţă. HMA va 
realiza o strategie pentru perioada 2011-2015 
cu privire la autorizarea pan-europeană a 
produselor de uz veterinar în condiţiile pieţei 
unice.  

Neil Craven, din partea IFAH-Europa, a 
susţinut necesitatea asigurarii unei piete 
unice pentru produsele medicinale veterinare, 
pe baza principiului „un dosar, o evaluare, o 
decizie” (principiul 1-1-1).  

Astfel, pentru fiecare produs se va 
întocmi un dosar de aprobare, care va fi 
evaluat o singură dată, iar decizia care se va 
adopta cu privire la comercializare va fi 
valabilă în toată tarile UE.  

Aceasta va mări disponibilitatea 
medicamentelor, va promova principiile pieţei 
unice şi ale Agendei Lisabona, va stimula 
inovaţia şi competitivitatea în UE şi va reduce 
eforturile şi costurile industriei.  

Autorităţile competente vor continua să 
aibă un rol de reglementare a pieţei locale, 
dar se are în vedere eventuala creare a unui 
organism central de coordonare.  

Legislaţia referitoare la medicamentele 
veterinare va trebui decuplată de cea umană 
acolo unde este necesar. Se impune să se 
asigure protecţia datelor o perioadă mai lungă 
decât cea prevăzută în legislaţia actuală 

pentru a se stimula investiţiile în inovaţie şi 
cercetare. 

În urma discuţiilor pe sectiuni, participanţii 
au fost de acord cu aplicarea „principiului 1-1-
1”, cu menţiunea că încrederea în autorizaţiile 
date de diferitele agenţii nu poate fi stabilită 
prin lege, ci se caştigă.  

In acest sens a fost ridicata problema 
confidentei si competentei sectorului public.  

Apariţia febrei catarale ovine a surprins 
UE nepregătită : dacă boala ar fi fost o 
zoonoză, cadrul legislativ actual nu ar fi făcut 
faţă cerinţelor de pe teren.  

Este necesar să se recunoască 
particularităţile produselor veterinare 
comparativ cu medicamentele de uz uman.  

Este necesara o viziune privind 
recunoasterea produselor utilizate in 
diagnosticul bolilor la animale si elaborarea 
unei legislatii specifice in acest domeniu. 

In privinta etichetarii produselor, s-a 
mentionat faptul ca nu sunt dovezi că ar fi 
necesară uniformizarea etichetelor pe tot 
teritoriul UE.  

Trebuie să se admită ca inovaţii, nu 
numai date ştiinţifice noi, ci şi tehnologii, 
procese şi metode noi, precum şi aplicaţii la 
specii, căi de administrare şi formule noi.  

Un medicament o dată aprobat, trebuie 
să poată fi comercializat. Perioada de 
asigurare a protecţiei datelor trebuie să fie 
marita. Este esenţială încurajarea investiţiilor 
în parteneriat public/ privat.  

Deoarece problemele sunt foarte 
complexe şi nu se pot găsi rezolvări simple, 
este necesar să se stimuleze dialogul dintre 
partenerii economico-sociali pentru găsirea 
celor mai bune soluţii la revizuirea legislaţiei 
comunitare privind produsele medicinale 
veterinare în 2010.  

In acest sens a fost mentionat faptul ca 
stategiile la diferite niveluri vor trebui sa fie 
realizate in urma consultarilor si tinand cont 
de opiniile companiilor din domeniul sanatatii 
animalelor (din toate sectoarele).  

Legislatia trebuie elaborata si 
implementata astfel incat sa fie, pe de-o parte 
proportionala cu riscurile implicate, iar pe de 
alta parte sa implice nivelul cel mai redus al 
costurilor administrative pentru companii.  

De asemenea este in mod imperios 
necesara imbunatatirea cooperarii si 
increderii dintre autoritatile competente 
nationale din domeniul reglementarii in 
industria farmaceutica veterinara. 

 
A consemnat Dr. G. Duicu 

Consilier A.N.F.P.U.V.R. 
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Curs invitat de farmacologie 
veterinară la FMV Timișoara 

 
La invitația catedrei de farmacologie și 

farmacie de la FMV Timișoara, organizat în 
cadrul programului Erasmus și pe baza 
relațiilor de colaborare și prietenie stabilite 
între disciplinele de farmacologie veterinară 
de la Timișoara și Viena, în perioada 10-
16.05.2009 a avut loc vizita domnului 
Profesor univ. Dr. Ivo Schmerold, titularul 
Institutului de farmacologie, din cadrul 
Universității de Medicină Veterinară Viena. 

 

 
 

Personalitate recunoscută în domeniul 
farmacologiei veterinare și prieten al 
Asociației noastre, domnul profesor 
Schmerold a susținut un curs de două ore, în 
fața unui numeros auditoriu compus din 
studenți și cadre didactice ale FMV Timișoara 
cu tema:   

Procedures for marketing 
authorization for veterinary drugs in the 
EU and the establishment of MRLs. 

 

 
 

Cursul prezentat în manieră modernă a 
fost bine receptat de către cei prezenți, 
maniera elegantă și competența oratorului 
asigurând reușita evenimentului. 

Întâlnire cu ocazia  
Zilei Medicului Veterinar 

 
Cu ocazia Zilei Medicului Veterinar, în 

data de 15.05.09. la Râșinari, Județul Sibiu a 
avut loc o întâlnire cu medicii veterinari din 
județele Sibiu și Brașov.  

La evenimentul organizat de către 
DSVSA Sibiu, au fost invitați domnii Marian 
Zlotea Domnului Preşedinte ANSVSA – 
Secretar de Stat și Profesorii universitari, Ivo 
Schmerold de la Universitatea de Medicină 
Veterinară Viena și Romeo Teodor Cristina 
de la Facultatea de Medicină Veterinară 
Timișoara (foto).  
 

 
 
La invitația colegilor sibieni acesta din 

urmă a prezentat un curs, în fața a 
aproximativ o sută de medici veterinari, în 
cadrul programului SNEC (Sistemul Național 
de Educație Continuă) în topicul 
nanotehnologiei medicamentului. 

Prezentarea a evidenţiat progresele 
făcute şi noile tehnologii folosite în prezent 
atât în medicina umană cât şi în cea 
veterinară.  

Organizat exemplar, cu aportul domnilor 
directori Dr. Țichindelean și Dr. Ștefănuță, din 
cadrul DVSVSA Sibiu,  evenimentul a fost 
unul de excepție el fiind de altfel oglindit și în 
presa naționala și locală. 

Preşedintele Marian Zlotea a subliniat în 
finalul întâlnirii faptul că noile tehnologii vor 
uşura mult munca medicilor veterinari:  

„Trebuie să folosim fondurile europene 
pentru a iniţia programe de training, la care 
medicii veterinari români să aibă posibilitatea 
unei continue perfecţionări, astfel încât aceste 
tehnologii de ultimă generaţie să poată fi 
folosite şi în practica veterinară uzuală de la 
noi din ţară” (News In). 
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Învățământul superior veterinar din 
Romania, racordat la Cadrul 
european al calificărilor 

  
În conformitate cu H.G. nr. 1357 / 2005, 

Agenţia Naţională pentru Calificările din 
Învăţământul Superior şi Parteneriat cu 
Mediul Economic şi Social (ACPART) este 
autoritatea naţională pentru stabilirea 
Cadrului Naţional al Calificărilor din 
Învăţământul Superior şi actualizarea 
periodică a acestuia. ACPART elaborează, 
gestionează şi actualizează periodic CNCIS, 
în parteneriat cu instituţiile de învăţământ 
superior şi cu partenerii economici şi sociali 
prin: 

• elaborarea, implementarea şi 
actualizarea CNCIS, privind dezvoltarea, 

• recunoaşterea şi atestarea calificărilor 
pe baza cunoştinţelor, abilităţilor şi 
competenţelor dobândite de beneficiarii 
sistemului de învăţământ superior; 

• analiza compatibilităţii curriculei 
specializărilor din cadrul domeniilor 
fundamentale ale învăţământului superior cu 
standardele CNCIS; 

• implicarea instituţiilor de învăţământ 
superior din România în dezvoltarea unei 
societăţi europene bazate pe cunoaştere şi 
productivitate, cu o economie competitivă şi 
dinamică; 

• promovarea deschiderii instituţiilor de 
învăţământ superior spre mediul economico-
social; 

• prin acţiuni de cooperare între instituţii 
de învăţământ superior, operatori economici, 
cercetarea pieţei forţei de muncă, dezvoltarea 
dimensiunii antreprenoriale a universităţilor 
din România şi pentru transferul de 
cunoştinţe. 

Prin proiectul POSDRU  2009 - 2011, 
inițiat de către ACPART, denumit: 
“Dezvoltarea unui sistem operaţional al 
calificărilor din învăţământul superior din 
România - DOCIS” 2/1.2./S/2/ se urmărește:  

• elaborarea şi revizuirea descrierii 
calificărilor corespunzătoare programelor de 
studiu de nivel licenţă şi/sau masterat din 
domeniul său de experienţă; 

• participarea la sesiunile regionale de 
instruire privind utilizarea metodologiei şi a 
instrumentelor Cadrului Naţional al 
Calificărilor din Învăţământul Superior; 

• participarea la sesiunile de validare a 
calificărilor universitare, în colaborare cu 

reprezentanţi ai partenerilor economici şi 
sociali; 

• participarea la acţiunile (seminarii, 
reuniuni de lucru) de pilotare şi instruire 
aferente realizării Registrului Naţional al 
Calificărilor din Învăţământul Superior 
(RNCIS). 

În vederea îndeplinirii acestor misiuni, 
ACPART constituie Consiliul pentru 
calificările din învăţământul superior, format 
din cadre didactice universitare, reprezentanţi 
ai studenţilor, ai asociaţiilor profesionale, 
mediului economic, administraţiei publice, 
comitetelor sectoriale şi sindicatelor. 

Activitatea ACPART, precum şi a 
Consiliului pentru calificările din învăţământul 
superior, este susţinută de comisii organizate 
pe domenii de specialitate, constituite din 
experţi selectaţi în urma unui apel deschis la 
nivel naţional. 

Expertul pe Termen Scurt nominalizat de 
către ACPART, va lucra sub coordonarea 
unui expert pe termen lung (ETL), care pentru 
Domeniul fundamental: Sănătate este Prof. 
Dr. Klara Brînzaniuc (de la UMF Târgu 
Mureș).  

Pentru Domeniul de studii: Medicină 
veterinară / Programul de studii: Medicină 
veterinară expertul nominalizat este Prof. dr. 
Romeo - Teodor Cristina, de la Universitatea 
de `tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară.  

Acesta va colabora cu reprezentanții 
universităților în cadrul Consorțiilor care s-au 
format cu această ocazie.  

Aceștia sunt: Prof. Dr. Vlăgioiu (FMV 
București), Prof. Dr. Andronie (CMV, Univ. 
Spiru Haret), Prof. Dr. Herman (FMV 
Timișoara) și Prof. Dr. Săvuța (FMV Iași).  

Deja s-a inițiat faza de consultare a 
mediului social-economic prin completarea 
formularelor Fişă pentru culegere de 
informaţii, pentru ca până la finele anului să 
poată fi Elaborarea descrierii calificării, care 
va cuprinde toți descriptorii de competențe și 
abilități pentru profesiunea de medic 
veterinar.  

De menționat că, alături de medicina 
umană și arhitectură, medicina veterinară 
este reglementată sectorial, fiind recunoscută 
în mare măsură de către toate statele UE. 

 
A consemnat Prof. dr. Valer Teușdea 
           Director executiv A.N.F.P.U.V.R. 
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Juvenaes alumni 
 

Romeo T. Cristina 
 

Continuăm prezentarea tinerilor de valoare ai profesiei noastre prin publicarea a trei CV-
uri ale unor doctoranzi la disciplina farmacologie din cadrul FMV Timișoara. 
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume HANGANU, Anca - Flavia 

Adresă Calea Aradului nr. 119, 300645, Timişoara, România  

Telefon Fix: +40 256 277 177 Mobil: +40 723 790 852 

Fax        +40 256 277 140 

E-mail flavia_hanganu@yahoo.com  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 22.02.1983 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Medicină Veterinară 

Experienţa profesională  

Perioada Din iulie – august; trei săptămâni la sfârşitul fiecărui an 
universitar (2003 - 2007) 

Funcţia sau postul ocupat Practică profesională 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Analize biochimice de sânge şi urină; Îngrijire animale sub 
tratament 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de `tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Clinica de patologie medicală – animale de companie 

Educaţie şi formare  

Perioada Din octombrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand la zi 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Reziduuri de medicamente din produsele de origine animală 
destinate consumului alimentar / Proiect de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de `tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului, Timişoara / Disciplina de Farmacologie şi Farmacie 
veterinară 

Perioada 2002 - 2008 
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Calificarea / diploma obţinută Medic Veterinar / Diplomă de medic veterinar 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Lucrare de diplomă : Aspecte paraclinice în insuficienţa renală 
cronică la câini 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de `tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului, Timişoara / Clinica de patologie medicală – animale 
de companie 

Perioada 1998 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Ajutor programator pe calculator  

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Naţional de Informatică Traian Lalescu - Hunedoara 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare  
scrisă 

Franceză 
C1 Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

experimentat 
B1 Utilizator 

independent 
B1 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 

Engleză C1 Utilizator 
experimentat B1 

Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independent A1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale • Spirit de echipă: experienţa muncii în echipă din facultate, 
când am participat la practica profesională din fiecare an; am 
făcut parte din echipa de publicitate din cadrul firmei Mercury 
Promotions România, cu activităţi de sampling pentru Garnier 
şi l'Oréal; 

• Adaptare la medii multiculturale : prin participare la 
simpozioane, seminarii, organizate anual în cadrul 
Universităţii şi nu numai, precum şi la diferite workshop-uri cu 
invitaţi din toată lumea; 

• Capacitate de comunicare, ca urmare a experienţei de 
sampling promoter (2 ani); 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Spirit organizatoric (logistică şi diverse proiecte); 
• Gestiune a proiectului ca urmare a formării profesionale 
dobândite la locul de muncă; 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

• Analize paraclinice de laborator pentru sânge şi urină, 
cunoştinţe dobândite în timpul formării profesionale; 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

• Diplomă de ajutor programator pe calculator – nivel A; cu o 
bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, 
PowerPoint, Excel); cunoştinşe elementare ale aplicaţiilor de 
grafică pe calculator PhotoShop, Adobe Illustrator 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

• Hobby : Desen şi artă fotografică; 

Alte competenţe şi aptitudini • Animalele, medicina naturistă 
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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume IACOB MONICA DIANA ( căs. OBI\TIOIU ) 

Adresa 38, Haga, 200688, Timişoara, România 

Telefon +40 256 277 177  Mobil: +40 724 395 795 

Fax +40 256 277140 

E-mail dianna4mail@yahoo.com 

Nationalitat Română 

Data naşterii 15.01.1982 

Sex Feminin 

                                               Stare civilă   Căsătorită 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Doctorand / Medicină veterinară 

Experienţa profesională  

                                                            
Perioada 

2002-2004 

                                 Funcţia sau postul 
ocupat 

Vânzătoare, agent de pază, promoter, angajat 
Solectron 

            Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Vânzarea în cadrul Complexului Comercial Euro de 
produse caracteristice firmei(ceramică), agent de 
pază în cadrul firmei Zen Security Srl. , promoter în 
cadrul firmei Mercury Promotions Romania, Nr. 15, 
Str.Sorin Titel, Timişoara 

                        Numele şi adresa 
angajatorului 

Mercury Promotions Romania, Nr. 15, Str.Sorin 
Titel, Timişoara, 
Lugera & Makler s.r.l.,29B Drubeta str,Timişoara, 
Zen Guard SRL Strada Giurgiu 22, Timişoara 

Perioada O lună la finele fiecărui an universitar (2005-2007)  

Funcţia sau postul ocupat Student practician 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi clinice la animalele de companie 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet veterinar West Animal Vet / Str. Orsova, 
nr. 15B, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cabinet medicină veterinară 

Educaţie şi formare  
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Perioada 2008 - Prezent 

Calificarea / diploma obţinută   Doctorand 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Farmacologie şi farmacie veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de `tiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului din Timişoara, Calea 
Aradului nr. 119 

Perioada  2004 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat contabilitate computerizată Nr. 8430 / 
27.02.2005 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Realizarea de contabilitate computerizată 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Informational Technology ELINF 

Perioada 2000-2008( întrupere studii durata 2 ani) 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Medicină Vetrinară 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Lucrare de licenţă: Evaluarea răspunsului imun 
produs de porcilis app şi de un autovaccin inactivat 
pentru pleuropneumonia infecţioasă a porcului  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de `tiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului din Timişoara, Calea 
Aradului nr. 119 

Perioada 1996-2000  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă liceu 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Chimie- biologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Lupeni  

Limba(i) străină(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Conversaţie Discurs  Exprimare 
scrisă 

Engleză  C2  C2  C1 C1  C1 

Franceză  B2  B2  B1 B1  B1 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Participând anual la practicarea meseriei de medic 
veterinar ca şi parte a perioadei de practică, precum 
şi a diferitelor job-uri am învăţat să mă adaptez 
rapid într-un mediu nou, să îmi dezvolt spiritul de 
conducător,ambiţia, să lucrez eficient atât în cadrul 
unei echipe cât şi individual, să mă folosesc de 
cunoştinţele dobândite de-a lungul anilor de 
facultate şi să îmi dezvolt abilităţile de comunicare 
interpersonale. 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe ale utilizării pachetului de programe MS 
Office (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point), 
Adobe Photoshop. 

Hobby Arta fotografică, muzica 
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Curriculum vitae  
 

Europass 

 
 
  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume Faltinski Flavius 

Adresă Str. Constructorul Bl. D, Sc. 1, Et.1, Ap. 6. Petroşani. HD 

Telefon Mobil: 0744380880 

E-mail mash_flavius@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 28.09.1981 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  Medicină veterinară,  
 

Experienţa profesională  

Perioada 2007- Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Doctor medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Medic veterinar clinician 

Numele şi adresa angajatorului CSVCA Petroşani  / Str. Bălcescu Nicolae nr. 10  
Petroşani, Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultaţii, tratamente, investigaţii, analize de laborator, 
recomandări, intervenţii chirurgicale 

Perioada 2002 - 2005  (Trei săptămâni la finele fiecărui an universitar) 

Funcţia sau postul ocupat Student practician 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Controlul alimentelor 

Numele şi adresa angajatorului CSVCA Petroşani  / Str. Bălcescu Nicolae nr. 10  
Petroşani, Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

expertiza si controlul produselor de origine animala 

Educaţie şi formare  

Perioada 2007 - Prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Farmacologie şi farmacie veterinară 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de `tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara, Calea Aradului nr. 119 

Perioada 2000 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Medicină Veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

_ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de `tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara, Calea Aradului nr. 119 

Perioada 1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire liceu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Chimie - Biologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic Mihai Eminescu Petroşani 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limbi străine cunoscute Engleză (mediu), franceză (începător) 

Competenţe  
şi abilităţi sociale 

Prin practicarea meseriei de medic veterinar am învăţat să 
mă adaptez rapid într-un mediu nou, să îmi dezvolt spiritul de 
conducător, să lucrez eficient în cadrul unei echipe şi 
individual, să mă folosesc de cunoştinţele dobândite de-a 
lungul anilor de facultate şi să dobândesc mereu noi 
cunoştinţe în domeniu . 

Competenţe  
şi aptitudini organizatorice 

Controlul alimentelor. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de laborator din cadrul CSVCA. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe ale utilizării pachetului de programe MS Office 
(Word, Excel, Internet Explorer, Power Point), Adobe 
Photoshop. 

Permis(e) de conducere Da  Categoriile B,C,E 
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Către, 
  
Editorul şef al Revistei „Veterinary drug / 

Medicamentul veterinar”, România, Prof. 
Dr. Romeo Teodor Cristina9 

 

Formular de transfer a Drepturilor de  

Autor  

 
Acest formular se refera la articolul care are 
titlul şi autorii următori după cum urmează:  

 

Titlul Articolului (Lucrării): 

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

........................................................... 

Autorul(ii):.............................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

........................................................... 

FiliaŃia...................................................

...........................................................

........................................................... 

Subsemnatul(Ńii) autor(i) ai Articolului 
(Lucrării) cu titlul şi conŃinutul mai sus 
menŃionat, prin prezenta transfer(ă) orice 
formă de drept de autor asupra Articolului, 
Editorului.  

                                                 
9 Prof. Dr. Romeo – Teodor Cristina 
Disciplina de Farmacologie şi Farmacie veterinară 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, Calea Aradului 119, 300645, RO. 
Tel: 0256277140 
Fax: 0256277118  
e-mail: rtcristina@yahoo.com    
 Web:  www.veterinarypharmacon.com                   

����                 

Autorul(ii) garantează că Articolul 
(Lucrarea) este original(ă) şi că sunt autorizaŃi 
să facă acest transfer.  

Este responsabilitatea autorului sa obŃină 
acceptul/autorizaŃia scrisă pentru a cita din 
alte lucrări deja publicate sub orice formă.  

Editorul recunoaşte drepturile şi acordă 
autorilor de mai sus dreptul de a reutiliza 
manuscrisul de mai sus.  

Autorul(ii) pot reutiliza tot sau părŃi din 
Articolul (Lucrarea) de mai sus în alte lucrări, 
mai puŃin publicarea articolului în aceeaşi 
formă.  

Autorul(ii) pot reproduce sau să 
autorizeze alte persoane să reproducă 
Articolul (Lucrarea) mai sus menŃionat(ă) 
pentru uz personal sau pentru folosire, dacă 
se menŃionează dreptul de autor al Editorului 
şef, că materialul nu este folosit astfel încât 
să implice aprobarea Editorului a unui produs 
sau serviciu pentru un angajat şi că articolul 
nu este vândut ca atare.  

Autorului(lor) i(li) se permite să acorde 
terŃilor dreptul de retipărire, republicare sau 
orice tip de refolosire a articolului.  

Autorii pot distribui într-un număr limitat 
părŃi din lucrare sau tot materialul înainte de 
publicare dacă informează Editorul sef de 
natura şi gradul acestei distribuŃii limitate.  

Autorii rămân cu toate drepturile  de 
proprietate asupra oricărui proces, procedură 
sau mod de realizare practică descris în acest 
Articol (Lucrare).  

Această înŃelegere devine nulă şi fără 
validitate, dacă această lucrare nu este 
acceptată pentru publicare sau dacă este 
retrasă de către Autori, înainte să fie 
acceptată de către Editorul şef spre publicare. 
 
 

Nume, ................................................ 
 
Prenume, ............................................ 
 

Semnătura autorizată  
(sau specimen, pentru TOłI AUTORII): 
 

1. .................................................... 

2. .................................................... 

3.   ................................................... 

4.   .................................................... 
 

Semnătura şi ştampila părŃilor terŃe 
(instituŃii)(doar dacă este necesar): 
........................................................... 

Localitatea, ..................................                                                                               
                                                   
Data: .......................................... 
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       ▼ InstrucŃiuni pentru autori 
 

Revista Medicamentul veterinar/Veterinary Drug 
(Med. Vet./Vet. Drug) este publicaŃia oficială a 
AsociaŃiei NaŃionale a FabricanŃilor de Produse de Uz 
Veterinar din România (ANFPUVR) cu apariŃie 
semestrială. 
Sunt aşteptate spre publicare lucrări din domenii 

conexe topicului acestei reviste, care să fie 
asimilabile următoarelor: 
 
a. Articole ştiinŃifice originale care să prezinte 

rezultate originale ale cercetării fundamentale ale 
medicamentului sau conexe; extindere 4-6 pagini; 
rezumat, în engleză, 200-300 cuvinte; 3-5 cuvinte 
cheie; 10-12 referinŃe bibliografice,  
 
b. Sinteze, extindere maximum 8 pagini, rezumat, 

în engleză, 200-300 cuvinte; 5-7 cuvinte cheie; 
referinŃe bibliografice conexe. 
 
c. Rapoarte de caz, care să prezinte rezultate 

originale ale practicii terapeutice; extindere 1-3 
pagini; rezumat, în engleză, 100-200 cuvinte; 3-5 
cuvinte cheie; 6-8 referinŃe bibliografice,  
 
d. Comunicări scurte, în care se poate face 

prezentarea unor rezultate parŃiale sau scurte 
observaŃii punctuale din cadrul fazelor cercetării 
ştiinŃifice sau a practicii curente veterinare, opinii 
ştiinŃifice etc, extindere 1-3 pagini; rezumat, în 
engleză, 100-200 cuvinte; 3-5 cuvinte cheie; fără 
referinŃe bibliografice sau, excepŃional, doar una - 
două titluri strict legate de tematică. 
 
e. Traduceri din literatura de specialitate, 

extindere 1-2 pagini; 3-5 cuvinte cheie; referinŃe 
bibliografice. 
 
f. AnunŃuri şi reclame, din domeniile conexe 

(apariŃii editoriale, evenimente, prezentări produse 
noi, agenda manifestărilor asociaŃiei etc). 
 
Structura editorială şi acoperirea tematică a 

publicaŃiei  
 
1. LegislaŃia medicamentului veterinar, 
2. Marketingul medicamentului veterinar, 
3. Biotehnologia medicamentului, 
4. Cercetarea medicamentului  
5. Varia  

 
În vederea publicării prezentarea lucrărilor către 

secretariatul ştiinŃific se poate face personal, prin 
poştă pe adresa: Dr. Romeo Teodor Cristina (F.M.V. 
Timişoara, Calea Aradului 119, 300645, tel. 
0256277140, fax. 0256277140, sau ca fişier ataşat, la 
adresa de e-mail: rtcristina@yahoo.com sau la 
www.veterinarypharmacon.com. 
Lucrările vor fi supuse analizei peer-rewiew de 

către Comitetul ŞtiinŃific al revistei, cu notificarea 
autorilor (în cazul lucrărilor acceptate în forma finală 
pentru publicare sau pentru scurte corecturi care se 
impun).  

Refuzarea unei lucrări de la publicare nu este 
obligatoriu notificată autorului. Întreaga 
responsabilitate privind autenticitatea, 
exactitatea şi onestitatea datelor prezentate în 
materialele prezentate spre publicare revine 
exclusiv autorilor ! 

Copyright© 

Legea Copyright-ului impune ca toŃi autorii să 
semneze un formular tipizat Copyright, prin care 
aceştia transferă către revistă, reprezentată de 
Editorul şef, dreptul de publicare al materialului 
trimis. Autorii lucrărilor acceptate la publicare vor 
primi din partea editorului şef un formular foarte 
simplu în format Word, care va trebui completat, 
semnat şi retrimis acestuia. După publicare, autorii 
vor putea folosi întotdeauna şi oriunde, fără nici un 
fel de notificare sau permisiune prealabilă articolul 
propriu (mai puŃin publicarea în aceeaşi formă), în 
conformitate cu deontologia redactării lucrărilor 
ştiinŃifice, cu citarea ca sursă primară de publicare a 
revistei: Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

 

 
InstrucŃiuni de redactare a lucrărilor ştiinŃifice 

originale: 
 

 

Număr pagini: în conformitate cu tipul de articol, 
Lucrările: redactate în limba română sau 
engleză, 
Rezumatul: obligatoriu în  engleză şi română, 
Format pagină: tip pagina: A4 (29,7 x 21cm), 
Oglinda paginii: în cm  

top-2,7;  
left-2,5;  
right-2,5;  
bottom-2,5;  
gutter-0, 

Header/Footer: 1,25 cm., 
Paginare:  centru – jos, 
Fonturi:   Arial, cu diacritice ă,â, î, ş, Ş, Ă, Â, 
Î, Ń,ł, 
Tabs-uri:  0,5 cm. 
 

 
   1. Titlul lucrării: majuscule, bold, centrat, 12 pt., 
bilingv, mai întâi în limba română, apoi în engleză. 
 
   2. Autorii:  centrat 10 pt., bold, întâi 
prenumele, apoi numele de familie. 
- prenumele bărbaŃilor - numai iniŃiala, prenumele 
femeilor – în întregime. 
InstituŃia (sub autori imediat) de care aparŃine 
fiecare autor (fără prescurtari), centrat, 9 p. 
- când autorii aparŃin mai multor instituŃii se 
marchează fiecare autor la sfârşitul numelui, cu un 
număr corespunzător (ca exponent),  
- fiecare număr va fi asociat unei instituŃii.  
   Exemplu:  

 
STUDIUL EFICIENłEI UNOR PRODUSE 

QUINOLONICE 
 

STUDIES ON SOME QUINOLONES EFFICACY 
 

R.T. Cristina1, Eugenia Dumitrescu1, Valer Teuşdea2 
 

1Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara,  
2Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti 
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   3. Cuvinte cheie: aliniat stânga la un tab, 9 pt., 
nebolduit, italic, blingv, în limba română, apoi în 
limba engleză, cât mai concis şi într-o ordine logică. 
 

Exemplu: 
   Cuvinte cheie: quinolone, eficacitate, farmacodinamie 
    Key words: quinolones, eficacy, pharmacodinamy 
 

 
   4. Rezumatul obligatoriu atât în limba engleza, (cu 
titlul: Abstract), cât şi în limba română – bold, 10 p., 
va fi centrat.  
- conŃinutul rezumatului, conform tip de articol, 9 
pt., aliniat stânga – dreapta (justify) 
 
    5. Introducere – dacă se impune, fără titlu, aliniat 
stânga – dreapta (justify), 9 p.  
 
   6. Subtitlurile lucrării: 

Material şi metodă  
Rezultate şi discuŃii 
Concluzii 

 

Toate aceste subtitluri: cu majuscule, bold, centrat, 
12 p., numerotate. Corpul textului lucrării: 11p., 
aliniat stânga–dreapta (justify). 
 
7. MulŃumirile (Acknowledgements), dacă este cazul, 
normal, centrat, italic, 9 p. 
- pot fi inscrise mulŃumiri la adresa unei anumite 
persoane, sponzor, sau se poate folosi formularea de 
tipul: „Lucrarea a fost realizată pe baza grantului 
nr..... obŃinut de către.... din partea ... etc.” 
 
   8. Bibliografia: cu majuscule, bold, centrat, 10 p.: 
ConŃinutul: aliniat stânga – dreapta justify bold, 9 p., 
Redactarea bibliografiei se face în ordinea strict 
alfabetică a primului autor. Se vor scrie: 
- numărul curent; 
- autorii (bold):  
- primul autor -numele, apoi prenumele, apoi ceilalŃi 
autori.  
- la bărbaŃi, doar iniŃiala prenumelui, 
- la femei, prenumele întreg; 
- anul în paranteze drepte, 
- denumirea publicaŃiei citate, preferabil în întregime 
sau folosind prescurtările consacrate în literatură, 
- pentru reviste: autor(i), anul apariŃiei denumirea 
articolului (normal), urmat de denumirea revistei 
(italic), volumul (cu bold), numărul (in paranteza), 
paginile (normal); 
- pentru cărŃi: autor(i), anul apariŃiei, denumirea 
cărŃii, capitolului, ediŃie, editură, oraş, (toate 
normal); 
- pentru teze: autor, anul apariŃiei, denumirea tezei, 
universitatea unde a fost susŃinută, localitatea, 
(toate normal).  
- citarea autorilor, în ordinea din lucrare. 
- în cazul lucrărilor scrise cu litere slave, arabe, 
asiatice etc. va fi efectuată transcrierea în alfabetul 
arab. 
 
   Exemple: 
   a. pentru cărŃi: 
Cristina R.T. (2006). Introducere în farmacologia şi 
terapia veterinara. Ed. Solness, Timişoara. 
   b. Lucrări ştiinŃifice: 
CERNEA, M., COZMA, V., CRISTINA CERNEA, SAS, C., 
ANCA MĂRCULESCU, (2004). Testarea in vitro a 

rezistenŃei cyathostomelor la albendazol. Lucr. Şt., 
Med. Vet. Timişoara, 37, 357-360. 
 
   c. Lucrările unor congrese sau organizaŃii: 
*** FEDESA (2000) – Antibiotics for animals. A FEDESA 
perspective on antibiotics, Animal Health and the 
Resistance Debate, vol. February: 6; 
*** EMEA Committee for Veterinary Medicinal 
Products – Doxycycline hyclate, Summary report (1), 
EMEA/MRL/270 /97- Final June 1997. 
 
   d. site-uri web 
www.noahcompendium.co.uk  
J. Antimicrob. Chemother.(2003)  
www.jac.oupjournals.org/cgi/content/abstract/dkh007v1 
 
   Citarea autorilor sau a lucrărilor în text: 
- autorii vor fi citati in text intre paranteze simple, 
numele autorului fiind urmat de anul aparitiei 
lucrării.  
- ex.: (Paştea, 1990). 
- dacă sunt doi autori, vor fi citaŃi ambii: ex. 
(Teuşdea şi Mitrănescu, 1999). 
- dacă sunt mai mulŃi de doi: ex. (Taylor şi col., 
2004). 
- dacă se face referire la un autor, care la rândul lui 
este citat de către alt autor: (Trif şi col. cit. de Oros, 
2006). 
- verificaŃi ca toŃi autorii din bibliografie să fie citaŃi 
în text şi viceversa, toŃi autorii din text să apară la 
bibliografie.  
- citarea lucrărilor se face înscriind numărul de ordine 
al lucrării (lucrărilor) în paranteze drepte, de regula, 
la sfârşitul frazei.   ex.:„Aceste aspecte au fost 
relevate de numeroşi autori din literatura de 
specialitate [1, 3, 15, 33]”. 
 
   Italicele: 
  se scriu obligatoriu cu italice:  
- cuvintele în limba latină: ad libitum, in vitro, in 
vivo, et al., per se, ad hoc, inter alia, inter se etc.  
- denumirile stiinŃifice ale speciilor: Haemonchus 
contortus, Brachyspira spp., Datura stramonium, 
Candida albicans etc.   
- constante şi necunoscute matematice, 
- prima folosire în text a unui termen special, 
- denumirile anatomice în limba latina: muşchiul 
latissimus dorsi, osul humerus, vena cava caudalis. 
nu se scriu obligatoriu cu italice: corpus luteum, via, 
N.B., i.m., i.v., s.c., post mortem, post partum etc.; 
 
   LiniuŃa de unire: 
- nu se recomandă despărŃirea în silabe la capătul 
rândului, ci scrierea cuvântului întreg.  
- poate fi utilizată după prefixe: anti-estrogenic, pre-
tratament, non-activ, post-partum, 
 
   Nerecomandabil 
- nu se admite limbajul echivoc, neştiinŃific şi 
imprecis. 
- nu sunt recomandate expresii ca: „Un bine cunoscut 
cercetător ...”„de la 10 la 12 ore” etc. 
 
Parantezele:  
- se pot utiliza toate cele trei tipuri, fără să existe o 
regulă generală. 
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Se scriu cu majusculă: 
- toate denumirile ştiintifice ale speciilor, numele 
claselor, ordinelor şi familiilor (bacteriene, virale, 
parazitare etc). 
- numele proprii ale persoanelor, instituŃiilor, 
abrevierile. 
- numele bolilor nu vor fi capitalizate. 
 
   Numeralele: 
- se folosesc litere pentru numeralele de la unu la 
nouă (ex.: doi, cinci, şapte) şi cifre peste nouă (ex.: 
10, 11, 231 etc.); 
- separarea zecimalelor: prin virgula în cazul 
redactării în limba romană şi prin punct, în cazul 
limbii engleze; 
- pentru numerele mari din text se vor adopta 
formulări cât mai scurte, ex.: 10.000.000 / 107; 
- pentru înmulŃire se foloseste semnul x; ex. 129 x 
236, 
- pentru împărŃire, semnul  /. Exemplu: 129/236. 
 
   UnităŃile de măsură:  
- se vor exprima conform standardelor intenaŃionale 
agreate şi utilizate în literatura de specialitate. 
- exprimarea concentraŃiei şi a compoziŃiei: se 
preferă exprimarea în moli (M sau mM) sau 
echivalenŃi (Eq sau mEq) (cu excepŃiile legate de 
procentul de mortalitate, exprimarea procentuală (%) 
a soluŃiilor sau alte valori simple care se pretează la 
această formă de prezentare fiind folosită 
recomandabil în aceste situaŃii). 
 
   Simbolurile: 
- conform standardelor matematice: ex. >,< ,=,±,≡,≥, 
≤, ≠, ≈, ∞, ♂, ♀ etc.  
- semnele statistice: ex. *P<0,05,**P>0,01,***P<0,001 
etc. 
 
   Abrevierile:  
- vor fi cele standard ex: FSH, LH, ACTH, DNA, RNA, 
approx., I.U.- internaŃional units; vs – versus etc. 
 
   Redactarea tabelelor: 
- tabelele vor fi concepute astfel încât să ocupe toată 
lăŃimea oglinzii paginii, fără să o depăşească.  
- dacă un tabel trece pe pagina următoare, el va fi 
precedat de o linie care să cuprindă repetarea 
capătului de tabel.  
- numerotarea tabelelor se face aliniat dreapta, 
italic, astfel: Tabelul 1, iar sub el, în engleză: Table1 
- titlul tabelului va fi redactat în limba romană şi în 
limba engleză, bold, centrat.  
- numerotarea şi titlul tabelelor vor fi redactate cu 
corpul de litera 9. 
- textul tabelului, în interiorul acestuia, va fi 
redactat de asemenea bilingv. 

- titlurile tabelelor să fie suficient de detaliate şi fără 
prescurtări.  
- tabelele (ca şi figurile) vor fi obligatoriu citate în 
text şi comentate.  
- dacă există tabele care conŃin note, acestea, ca şi 
legenda, se vor scrie imediat sub tabel. 
   Materialul ilustrativ: 
- este reprezenat de figuri (noŃiunea incluzând 
fotografii, desene, scheme, grafice etc.).  
- toate figurile vor fi prezentate în alb-negru sau 
color, cu un contrast cât mai bun.  
- dimensiunea acestora să nu depăşească ¼ din 
lăŃimea oglinzii paginii. 
- numerotarea figurilor se face sub figură, cu bold: 
Fig. 1.  
- titlul, urmează după numerotare, simplu, centrat, 9 
pt.  
- notările din cadrul figurilor se vor face cu corpul 
literă 8. 
- numerotarea şi textul figurilor vor fi redactate în 
limba română, apoi în limba engleză.  
- adnotările din figuri vor fi de asemenea redactate 
bilingv, întâi în limba română apoi, dedesubt, în 
limba engleză. 
- toate figurile vor fi citate în text (şi comentate). 
 
   Notele de subsol (footnotes) 
- acestea se vor marca cu cifre, mărimea fontului 8. 
- notele de pe o pagina trebuie să se regăsească în 
subsolul paginii respective. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head Editor 
Prof. dr. Romeo T. Cristina  
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