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1. 1. După segmentul anatomic afectatDupă segmentul anatomic afectat::
• otită externă
• otită medie
• otită internă

2. 2. După evolutia clinicăDupă evolutia clinică::
• acută     - pielea devine eritematoasă
• cronică  - inflamatii proliferative

3. 3. După natura agentului cauzalDupă natura agentului cauzal::
• bacteriene
• micotice
• parazitare
• de corpi străini
• alergice
• carentiale

4. 4. După leziunile histologice si caracterul inflamatorDupă leziunile histologice si caracterul inflamator::
• eritematoasă-scvamoasă
• eritematoasă-ceruminoasă
• scvamoasă-crustoasă
• verucoasă-proliferativă
• ulcerativă-purulentă
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Principalele cauze Principalele cauze Principalele cauze Principalele cauze Principalele cauze Principalele cauze Principalele cauze Principalele cauze 
ale otitelor la carnivoreale otitelor la carnivoreale otitelor la carnivoreale otitelor la carnivoreale otitelor la carnivoreale otitelor la carnivoreale otitelor la carnivoreale otitelor la carnivore
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Factorii primari Factorii primari Factorii primari Factorii primari Factorii primari Factorii primari Factorii primari Factorii primari 
ai otitelorai otitelorai otitelorai otitelorai otitelorai otitelorai otitelorai otitelor

• corpii străini 
• dermatita atopică
• alergia la întepătura de purice
• ectoparazitii 
• tulburări de cheratinizare si ale glandelor sebacee
• hipotiroidism
• tulburări ale hormonilor sexuali
• adenita seboreică
• seboreea idiopatică
• bolile autoimune (pemfigus, lupusul eritematos sistemic)
• bolile virale (virusul jigodiei)
• etiologia necunoscută (celulita juvenilă)
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• Predispozitie anatomică - Conformatia urechii:
• Traumatismele iatrogene sau autoinduse 
• Boli auriculare obstructive (neoplasme, polipi);

• Temperaturi ambientale ridicate asociate cu umezeală excesivă;

• Boli sistemice
• Umiditate excesivă în ureche

Factorii predispozanti ai otitelorFactorii predispozanti ai otitelorFactorii predispozanti ai otitelorFactorii predispozanti ai otitelorFactorii predispozanti ai otitelorFactorii predispozanti ai otitelorFactorii predispozanti ai otitelorFactorii predispozanti ai otitelor
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ParaziParaziParaziParaziParaziParaziParaziParazittttttttiiiiiiiiiiiiiiii

Otodectes cynotisOtodectes cynotisOtodectes cynotisOtodectes cynotisOtodectes cynotisOtodectes cynotisOtodectes cynotisOtodectes cynotis
► 50%50% OE la pisici 

► 5 5 -- 10%10% OE la câini

• cauză comună a O.E. la cătei si pisici tinere, 
• greu de detectat la câine 
• chiar si nr. mic poate cauza OE severe si hipersensibilizare 
• ciclul de viată: 3 3 -- 4  4 săptsăpt.,., în totalitate pe aceasi gazdă 
• acarienii irită glandele ceruminoase = cerumen brun, gros 
• furnizează mediul favorabil pentru levurile din genul Malassezia

• Infestatia generalizată: câinii si pisicile trecute de vârsta de un anvârsta de un an
• otodecsii sunt asociati cu hematomul auricular la câine
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Demodex canisDemodex canisDemodex canisDemodex canisDemodex canisDemodex canisDemodex canisDemodex canis
• simbiont al pielii câinilor, (la 50-60% din câinii considerati sănătosi)

• rase sensibile: Boxer, Teckel, Dalamtian, Doberman, Dog, SharBoxer, Teckel, Dalamtian, Doberman, Dog, Shar--peipei

• întalnită si la: Yorkshire, Botail, ChowYorkshire, Botail, Chow--chow.chow.

• masculii sunt mai afectati. 

• carenta vitaminelor A, C, K, B, excesul glucido-lipidic cresc receptivitatea 

• starea pielii, pilozitatea, rezistenta organismului, influenteză receptivitatea

• demodicoza debutează clinic îîntre 3 luni si un an.ntre 3 luni si un an.

Demodex felisDemodex felisDemodex felisDemodex felisDemodex felisDemodex felisDemodex felisDemodex felis
• rezident al foliculilor pilosi si glandelor sebacee la pisică; 

• cauzează putin O.E., dar prezenta = suferintă metabolică sau b. autoimună

• ceva mai frecventă la rasele Siameză si BirmanezăSiameză si Birmaneză.. 

• generalizarea observată în bolile asociate: diabet, leucoză, lupus, hiper-
adrenocorticism si imunodeficientă felină

DemodexDemodexDemodexDemodexDemodexDemodexDemodexDemodex
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• incidenta reală a râiei in otită la câine încă imprecis cunoscută
• receptivitate mare în cazurile: subnutritie, gestatie, lactatie, întretinere 
• necorespunzătoare si în cazul folosirii abuzive de unguente cu corticoizi
• nu pare să fie legată de vârstă, sex, rasă sau învelisul pilos 
• evolutia clinică poate îmbrăca aspecte diferite 
• incidenta este crescută iarna si primăvaraiarna si primăvara

Sarcoptes canisSarcoptes canisSarcoptes canisSarcoptes canisSarcoptes canisSarcoptes canisSarcoptes canisSarcoptes canis
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• rareori diagnosticată la câine fiind cauzată de Notoedres cati

• pisicile fără stăpân, mai ales masculii se îmbolnăvesc frecvent
• cazurile sunt numeroase la sfărsitul iernii, începutul primăverii 
• pisicile tinere si cele debilitate prin retroviroze sunt foarte receptive

Notoedres Spp.Notoedres Spp.Notoedres Spp.Notoedres Spp.Notoedres Spp.Notoedres Spp.Notoedres Spp.Notoedres Spp.
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• Cheiletiella yasguri parazitează la câine câine 
• Cheiletiella blakei parazitează la pisicăla pisică
• Infestatii si contagiozitate puternică mai ales la gazdele tineregazdele tinere
• pisicile cu păr lungpăr lung sunt mai frecvent parazitate. 
• răspândirea bolii este încă imprecis cunoscută. 
• frecventă totusi rară si din cauza tratamentelor contra puricilor

Cheiletiella yasguri Cheiletiella yasguri Cheiletiella yasguri Cheiletiella yasguri Cheiletiella yasguri Cheiletiella yasguri Cheiletiella yasguri Cheiletiella yasguri 
Cheiletiella blakeiCheiletiella blakeiCheiletiella blakeiCheiletiella blakeiCheiletiella blakeiCheiletiella blakeiCheiletiella blakeiCheiletiella blakei
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• Otobius megnini „ear tick sau spinose ear tick”
• Lepus campestris si 
• Lepus callotis (Jack rabbit) 

Otobius megniniOtobius megniniOtobius megniniOtobius megniniOtobius megniniOtobius megniniOtobius megniniOtobius megnini

CCCCăpuselepuselepuselepuseleCCCCăpuselepuselepuselepusele
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• în zona temperată numărul generatiilor e limitat - afectiuni sezoniereafectiuni sezoniere
• ciclul biologic complet între 22--12 luni12 luni
• câine pruritul poate fi generalizat
• pisici dermatite papuloase, papulo-crustoase, pustuloase cu/fără prurit
• afectează capul, urechile si/sau labele
• trebuie făcută diferenta fată de Otodectes

• diagnosticul este usurat de faptul că larvele sunt colorate rosucolorate rosu--oranjoranj
intens si aderă ferm la piele

Trombicula Trombicula Trombicula Trombicula Trombicula Trombicula Trombicula Trombicula 
autumnalisautumnalisautumnalisautumnalisautumnalisautumnalisautumnalisautumnalis
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aa)). D. Dermatita atopicăermatita atopică
bb)). D. Dermatita de sensibilizare alimentarăermatita de sensibilizare alimentară
cc)). Eruptiile medicamentoase . Eruptiile medicamentoase 
dd)). Alergiile de contact. Alergiile de contact

Bolile alergice Bolile alergice Bolile alergice Bolile alergice Bolile alergice Bolile alergice Bolile alergice Bolile alergice 
manifestate prin otitemanifestate prin otitemanifestate prin otitemanifestate prin otitemanifestate prin otitemanifestate prin otitemanifestate prin otitemanifestate prin otite
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Din punct de vedere clinic seboreea se poate 
clasifica în trei tipuri morfologice:

•• seboreea uscată seboreea uscată (seborrhea sicca) (seborrhea sicca) 
•• seboreea uleioasă seboreea uleioasă (seborrhea oleosa), (seborrhea oleosa), 
•• dermatită seboreicădermatită seboreică

Fig. 14. Dermatită seboreică – aspect lezionale 

Complexul seboreicComplexul seboreicComplexul seboreicComplexul seboreicComplexul seboreicComplexul seboreicComplexul seboreicComplexul seboreic
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CorpiCorpiCorpiCorpiCorpiCorpiCorpiCorpiiiiiiiii sssssssstratratratratratratratraininininininininiiiiiiii Procesele Procesele Procesele Procesele Procesele Procesele Procesele Procesele 
neoplazice si neoplazice si neoplazice si neoplazice si neoplazice si neoplazice si neoplazice si neoplazice si 

polipiipolipiipolipiipolipiipolipiipolipiipolipiipolipii
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Boli autoimune manifestBoli autoimune manifestBoli autoimune manifestBoli autoimune manifestBoli autoimune manifestBoli autoimune manifestBoli autoimune manifestBoli autoimune manifestateateateateateateateate clinic prin otiteclinic prin otiteclinic prin otiteclinic prin otiteclinic prin otiteclinic prin otiteclinic prin otiteclinic prin otite

a). Carenta de acizi grasi esentiali
b). Carenta de proteine 
c). Carenta de Vitamina A
d). Carenta de zinc. 
e). Carenta în cupru

b). Lupusul eritematos

a). Pemfigusul foliaceu

Deficitul de IgADeficitul de IgADeficitul de IgADeficitul de IgADeficitul de IgADeficitul de IgADeficitul de IgADeficitul de IgA
Teckel, Shar-pei, Dalmatian, Chow chow, West Highland white terrier, 
Schauzer pitic, Beagle, Ciobănesc german si Cocker spaniel

Carentele nutritionaleCarentele nutritionaleCarentele nutritionaleCarentele nutritionaleCarentele nutritionaleCarentele nutritionaleCarentele nutritionaleCarentele nutritionale
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►Bacteriile
►Levurile (Malassezia, Candida)

► Fungii (Microsporum, Trichophyton, Aspergillus, Penicilium)

• Modificări proliferative în canalul auditiv;

• Hipersensibilitate de contact / dermatite iritative;

• Erori de tratament

Factorii perpetuanti ai otitelorFactorii perpetuanti ai otitelorFactorii perpetuanti ai otitelorFactorii perpetuanti ai otitelorFactorii perpetuanti ai otitelorFactorii perpetuanti ai otitelorFactorii perpetuanti ai otitelorFactorii perpetuanti ai otitelor
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BacteriiBacteriiBacteriiBacteriiBacteriiBacteriiBacteriiBacterii incriminate incriminate incriminate incriminate incriminate incriminate incriminate incriminate îîîîîîîîn n n n n n n n etiologiaetiologiaetiologiaetiologiaetiologiaetiologiaetiologiaetiologia otitelorotitelorotitelorotitelorotitelorotitelorotitelorotitelor
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StafilocociiStafilocociiStafilocociiStafilocociiStafilocociiStafilocociiStafilocociiStafilococii

• izolat în proportie de 39,25% în cultură pură
• 23,30% în combinatie cu Malassezia, din cazurile de OE la câine

• izolat si de la câini si de la pisici. 
• la câine este un reprezentant al florei cutanate si cavitătii bucale
• în egală măsură prezent în flora oculară. 
• la pisică, poate fi asociată cu otite, abcese, dermatite, conjunctivite si cistite

Staphylococcus aureus subsp. aureus,Staphylococcus aureus subsp. aureus,Staphylococcus aureus subsp. aureus,Staphylococcus aureus subsp. aureus,Staphylococcus aureus subsp. aureus,Staphylococcus aureus subsp. aureus,Staphylococcus aureus subsp. aureus,Staphylococcus aureus subsp. aureus,

Staphylococcus intermediusStaphylococcus intermediusStaphylococcus intermediusStaphylococcus intermediusStaphylococcus intermediusStaphylococcus intermediusStaphylococcus intermediusStaphylococcus intermedius

• izolat în proportie mult mai redusă decât S. intermedius, 
• participă la declansarea otitelor extern  în proportie de 4-6%

Staphylococcus schleiferiStaphylococcus schleiferiStaphylococcus schleiferiStaphylococcus schleiferiStaphylococcus schleiferiStaphylococcus schleiferiStaphylococcus schleiferiStaphylococcus schleiferi
• rar izolat in otitele ale carnivorelor

Staphylococcus felisStaphylococcus felisStaphylococcus felisStaphylococcus felisStaphylococcus felisStaphylococcus felisStaphylococcus felisStaphylococcus felis
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• determină infectii ale pielii
• otite
• faringite
• amigdalite
• infectii genitale - avorturi - mamite
• infectii urinare
• infectii respiratorii si endocardite 
• S. canis este frecvent prezent în vaginul pisicilor
• la femelele (contaminarea poate atinge 50-100% la pisici sub 2 ani)

StreptocociiStreptocociiStreptocociiStreptocociiStreptocociiStreptocociiStreptocociiStreptococii
Streptococii betaStreptococii betaStreptococii betaStreptococii betaStreptococii betaStreptococii betaStreptococii betaStreptococii beta--------hemolitici si hemolitici si hemolitici si hemolitici si hemolitici si hemolitici si hemolitici si hemolitici si 
Streptococcus canisStreptococcus canisStreptococcus canisStreptococcus canisStreptococcus canisStreptococcus canisStreptococcus canisStreptococcus canis
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CorinebacteriileCorinebacteriileCorinebacteriileCorinebacteriileCorinebacteriileCorinebacteriileCorinebacteriileCorinebacteriile

• frecvent izolată pe pielea si din urechea externă a câinilor, 

• din cele sase suse trei trei au fost izolate din otite, ceea ce a determinat  

• denumirea speciei de auricanis auricanis 

• considerată foarte slab patogenă iar izolarea ei nu este relevantă

• habitatul si mecanismul patogen al bacteriei C. auricanis nu sunt 

încă cunoscute cu certitudine. 

Corynebacterium auricanisCorynebacterium auricanisCorynebacterium auricanisCorynebacterium auricanis
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PseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonas

- frecvent izolată din otitele cronice supurative 
- aparitia se datorează folosirii prelungite si excesive a antibioticelor
- infectiile au fost cel mai frecvent observate la rasa Cocker spaniel

Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa
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ProteusProteusProteusProteusProteusProteusProteusProteus
- speciile acestui gen sunt patogeni oportunisti larg răspânditi, 
- cel mai frecvent se izolează:
• Proteus mirabilis, 
• Proteus vulgaris si 
• Proteus penneri. 
- in otite la carnivore, frecvent izolate în asociatie cu Pseudomonas 

aeruginosa si cu stafilococii coagulazo pozitivi
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ColiformeleColiformeleColiformeleColiformeleColiformeleColiformeleColiformeleColiformele

•- ubicuitară si comensală a tractului g.i.
•- colonizarea - în primele 10 zile de viată 
•- E. coli la câine este asociat in otite

Escherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coli
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Alte bacterii implicateAlte bacterii implicateAlte bacterii implicateAlte bacterii implicateAlte bacterii implicateAlte bacterii implicateAlte bacterii implicateAlte bacterii implicate

Bacteria EFBacteria EFBacteria EFBacteria EFBacteria EFBacteria EFBacteria EFBacteria EF--------44444444
• la 30% din câinii cu afectiuni gingivale, fiind implicată si în otitele câinilor

Acestea sunt izolate din infectiile: respiratorii, urogenitale, abcese, otite 
externe, cutanate, septicemii si cele ale sistemului nervos central

Clostridium perfringensClostridium perfringensClostridium perfringensClostridium perfringensClostridium perfringensClostridium perfringensClostridium perfringensClostridium perfringens
• rar izolat din otitele carnivorelor

Pasteurella dagmatis, P. stomatis, Pasteurella specie B,Pasteurella dagmatis, P. stomatis, Pasteurella specie B,Pasteurella dagmatis, P. stomatis, Pasteurella specie B,Pasteurella dagmatis, P. stomatis, Pasteurella specie B,Pasteurella dagmatis, P. stomatis, Pasteurella specie B,Pasteurella dagmatis, P. stomatis, Pasteurella specie B,Pasteurella dagmatis, P. stomatis, Pasteurella specie B,Pasteurella dagmatis, P. stomatis, Pasteurella specie B,
• prezente la animale sănătoase, 50-92% la câine si 50-99% la pisică
• Pasteurella canis si susele taxonului 16 sunt specii dominante la câine, 
• Pasteurella multocida este specia reprezentativă pentru pisică

Arcanobacterium pyogenesArcanobacterium pyogenesArcanobacterium pyogenesArcanobacterium pyogenesArcanobacterium pyogenesArcanobacterium pyogenesArcanobacterium pyogenesArcanobacterium pyogenes
• considerat germen oportunist patogen, 
• la pisica prezentând o otită externă cronică produsă de A. pyogenes
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ImplicaImplicaImplicaImplicaImplicaImplicaImplicaImplicattttttttia fungilor si levurilor ia fungilor si levurilor ia fungilor si levurilor ia fungilor si levurilor ia fungilor si levurilor ia fungilor si levurilor ia fungilor si levurilor ia fungilor si levurilor îîîîîîîîn otiten otiten otiten otiten otiten otiten otiten otite



28

• principala levură zoofilică implicată principala levură zoofilică implicată îîn otiten otite

• aprox. 50% din câini sunt purtători Malassezia

• zonele corporale bogate în glande sebacee 
(conduct auditiv, perineu, saci anali) surse 
importante

• rase predispuse: Baset hound, Cocker spaniel, 
Caniche, Ciobănesc german, Collie, Shetland, Jack 
Russel, Silky, Australian terrier, Springer spaniel, 
Shar-pei, beagle, Teckel, Labrador, Saint hubert

• corticoterapia contribuie la diminuarea apărării 
locale a organismului. 

• antibioticoterapia asociată poate favoriza 
proliferarea Malasseziei. 

• distrugerea bacteriilor si diminuarea imunitătii 
locale favorizează aparitia micozelor

Malassezia pachydermatisMalassezia pachydermatisMalassezia pachydermatisMalassezia pachydermatisMalassezia pachydermatisMalassezia pachydermatisMalassezia pachydermatisMalassezia pachydermatis
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Candida albicansCandida albicansCandida albicansCandida albicansCandida albicansCandida albicansCandida albicansCandida albicans

• saprobiot,
• pentru a deveni patogen necesită interventia factorilor favorizanti
• umezeala excesivă este un factor favorizant esential
• otita candidozică greu de deosebit clinic de alte otite parazitare 
• imunodepresoarele, radioterapia, corticoizii, antibioticele 
(tetraciclina, cloramfenicolul si penicilinele favorizează aparitia lor.
• tineretul si cei în vârstă receptivi datorita deficitului imunologic
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Aspectele clinice si diagnosticul otitelorAspectele clinice si diagnosticul otitelorAspectele clinice si diagnosticul otitelorAspectele clinice si diagnosticul otitelorAspectele clinice si diagnosticul otitelorAspectele clinice si diagnosticul otitelorAspectele clinice si diagnosticul otitelorAspectele clinice si diagnosticul otitelor
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• frecarea de obiectele din jur a zonei auriculare

• scărpinatul

• scuturatul capului si neliniste

• scurgerea de secretii din conductul auditiv

• murdărirea zonei si miros neplăcut

• obturarea conductului auditiv

• scăderea acuitătii acustice până la surditate

• înclinarea capului si deplasarea cu capul înclinat spre urechea bolnavă

• durere la deschiderea gurii, la presarea zonei auriculare si palpare

• cresterea în volum a limfonodurilor pe partea urechii afectate

• anorexie, febră, depresie (rareori)

• semnele clinice apar rapid sau progresiv pe parcursul a câteva zile

Principalele semnele clinice ale otitelor:Principalele semnele clinice ale otitelor:Principalele semnele clinice ale otitelor:Principalele semnele clinice ale otitelor:Principalele semnele clinice ale otitelor:Principalele semnele clinice ale otitelor:Principalele semnele clinice ale otitelor:Principalele semnele clinice ale otitelor:
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Principalele Principalele Principalele Principalele Principalele Principalele Principalele Principalele 
examinexaminexaminexaminări in otiteri in otiteri in otiteri in otiteexaminexaminexaminexaminări in otiteri in otiteri in otiteri in otite
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Furnizează clinicianului informatii pentru diagnostic si prognostic, 
facilitând prelevarea de probe, scazând riscul aparitiei 
traumatismelor iatrogene ale structurilor urechii. 

Documentatia fotografică a cazurilor clinice îmbunătăteste actul 
medical, comunicarea si educatia clientului. 

Desi otoscopul facilitează diagnosticul si terapia, el nu poate înlocui 
celelalte teste importante de diagnostic cum ar fi evaluarea pentru 
atopie, alergie alimentară si boli care afectează imunitatea. 

OtoscopiaOtoscopiaOtoscopiaOtoscopiaOtoscopiaOtoscopiaOtoscopiaOtoscopia
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Aspectul otoscopic al membranei timpaniceAspectul otoscopic al membranei timpaniceAspectul otoscopic al membranei timpaniceAspectul otoscopic al membranei timpaniceAspectul otoscopic al membranei timpaniceAspectul otoscopic al membranei timpaniceAspectul otoscopic al membranei timpaniceAspectul otoscopic al membranei timpanice

perforată, 
traumatizată

intactăIntegritate

tulbure
mată

cu denivelări
îngrosat 

neuniform

translucidă
lucioasă
netedă

Suprafată

rosieticăstrălucitoareCuloare

convexăconcavăFormă

PatologicPatologicFiziologicFiziologicMembrana Membrana 
timpanicătimpanică

-la câine grosimea membranei timpanice este între: 0,80,8--3,1 mm (media 2,6 mm)3,1 mm (media 2,6 mm)
-cartilajul anular proximal are o consistentă redusă fată de cartialjul anular distal
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Caracterul exsudatului oticCaracterul exsudatului oticCaracterul exsudatului oticCaracterul exsudatului oticCaracterul exsudatului oticCaracterul exsudatului oticCaracterul exsudatului oticCaracterul exsudatului otic

500pisică
ExsudatExsudat maronmaron îînchisnchis5-100câine

Otodectes cynotis

Acarieni

1923pisică

Exsudat Exsudat cucu nuannuanţţee de la de la maronmaron

deschisdeschis la la maromaronn îînchisnchis

((ciocolatiuciocolatiu)

50-8315-49câine
Malassezia spp.

Levuri
ExsudatExsudat galbengalben deschisdeschis140câineE. coli

ExsudatExsudat galbengalben deschisdeschis, , ulceraulceraţţiiii şşii

cronicizăricronicizări
110câineProteus spp.

DurereDurere, exsudat , exsudat cucu nuannuanţţee de la de la 

galbengalben deschisdeschis la la verdeverde
200,4câinePseudomonas aeruginosa

Bacterii Gram negative

ExsudatExsudat galbengalben deschisdeschis cu cu nuannuanţţee

de de maronmaron deschisdeschis
1016câineStreptococi

(beta hemolitici)

ExsudatExsudat maromaro deschisdeschis

sausau galbengalben palpal
22-409-20câine

Stafilococi 
(coagulazo pozitivi), 

incluzând S. Intermedius

Bacterii Gram pozitive
Cu otităSănătoşi

Descriere exsudat
Frecvenţa

izolării germenilor (%)SpeciaMicroorganism
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Radierea ultravioletă, prin sticlă Wood, va releva, la majoritatea 
tulpinilor de M. canisM. canis o fluorescenfluorescenţţă galbenă galben/verzuie/verzuie specifică. 

Examenul negativ nu exclude nu exclude diagnosticuldiagnosticul de dermatofitoză. 

Examinatorul trebuie să diferentieze rezultatulrezultatul pozitivpozitiv de 
iridescenta particulelor de nisip, sau fluorescenta medicamentelor

De retinut că Trichophyton patogen nu nu producproducee fluorescenfluorescenttăă

Examinarea cu Lampa WoodExaminarea cu Lampa WoodExaminarea cu Lampa WoodExaminarea cu Lampa WoodExaminarea cu Lampa WoodExaminarea cu Lampa WoodExaminarea cu Lampa WoodExaminarea cu Lampa Wood
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Utilizarea colorantilor (ex. lactofenol, cerneala "Quink") ajuta diagnosticul 
alte procedee de colorare: albu-calco-fluor, albastru Evans si KOH

Examenul cultural se poate efectua în practică folosind DTM (Dermatophyte DTM (Dermatophyte 
Test Medium)Test Medium), mediu similar cu Sabouraud cu adaos de dextroză si 
completată cu antibiotice (gentamicină si clortetraciclină) si clorhexidină 
pentru a inhiba dezvoltarea ciupercilor saprofite. 

Contine ca indicator de pH rosu fenol.pH rosu fenol.

Ciupercile patogene în decurs de 33--10 zile (uneori 14 zile)10 zile (uneori 14 zile) determină virarea 
indicatorului de culoare în rosurosu--bordo. bordo. 

Examenul raclatului pielii si firelor de par Examenul raclatului pielii si firelor de par Examenul raclatului pielii si firelor de par Examenul raclatului pielii si firelor de par Examenul raclatului pielii si firelor de par Examenul raclatului pielii si firelor de par Examenul raclatului pielii si firelor de par Examenul raclatului pielii si firelor de par 
(trichograma)(trichograma)(trichograma)(trichograma)(trichograma)(trichograma)(trichograma)(trichograma)
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Diagnosticul hematomului auricularDiagnosticul hematomului auricularDiagnosticul hematomului auricularDiagnosticul hematomului auricularDiagnosticul hematomului auricularDiagnosticul hematomului auricularDiagnosticul hematomului auricularDiagnosticul hematomului auricular

• deformare concavă a suprafetei urechii urmata de hemoragie. 

• sursa hemoragiei este ramificatia marii artere auriculare care 

penetrează cartilajul auricular. 

• vătămare autoindusă prin scărpinat si scuturarea capului. 

• cauze: procesele inflamatorii, paraziti, alergii si corpi străini.
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Examenul radiologicExamenul radiologicExamenul radiologicExamenul radiologicExamenul radiologicExamenul radiologicExamenul radiologicExamenul radiologic

•• Indicat Indicat îîn otitele cronice, n otitele cronice, îîn aprecierea gradului de n aprecierea gradului de îîncărcare a ncărcare a 
bulei timpanice. bulei timpanice. 

••  Aproximativ  Aproximativ 25% d25% din otitele de la câine si pisică nu prezintă in otitele de la câine si pisică nu prezintă 
modificări radiograficemodificări radiografice. . 

•• Examenul radiografic al bulei osoase indicat Examenul radiografic al bulei osoase indicat îîn cazurile când n cazurile când 
tesuturile proliferate tesuturile proliferate îîmpiedică o vizualizare adecvată a mpiedică o vizualizare adecvată a 
membranei timpanice, când otita e membranei timpanice, când otita e îînsotită de semne neurologicensotită de semne neurologice..
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Diagnosticul proceselor neoplazice din urecheDiagnosticul proceselor neoplazice din urecheDiagnosticul proceselor neoplazice din urecheDiagnosticul proceselor neoplazice din urecheDiagnosticul proceselor neoplazice din urecheDiagnosticul proceselor neoplazice din urecheDiagnosticul proceselor neoplazice din urecheDiagnosticul proceselor neoplazice din ureche

• Neoplasmele apărute în urechea externă pot proveni de la piele 
sau de la anexele acestuia, sau de la tesutul conjunctiv 
subcutanat. 

• Neoplasmele obisnuite includ adenoame sau adenocarcinoame 
ale glandelor ceruminoase, sebacee, papiloame, carcinoame ale 
celulelor scvamoase, histiocitoame, tumori ale celulelor de 
legătură, carcinoame ale celulelor bazale si melanosarcoame. 

• Tumorile glandelor ceruminoase sunt singurele tumori unice ale 
pavilionului auricular. 

• Carcinoamele pot metastaza cu afectarea limfonodurilor 
regionale

• Procesele neoplazice din cavitatea urechii medii si de la nivelul 
structurilor adiacente sunt neobisnuite. 

• Semnele clinice sunt în general asociate cu otita medie. 
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Examenul histopatologicExamenul histopatologicExamenul histopatologicExamenul histopatologicExamenul histopatologicExamenul histopatologicExamenul histopatologicExamenul histopatologic

• Biopsia este adesea dificil de realizat. 

• Totusi, când se execută rezectia laterala a urechii sau ablatia 
canalului auditiv si se suspectează un proces neoplazic, 
tesutul excizat trebuie supus examenului histopatologic.
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Diagnosticul complexului pemfigusDiagnosticul complexului pemfigusDiagnosticul complexului pemfigusDiagnosticul complexului pemfigusDiagnosticul complexului pemfigusDiagnosticul complexului pemfigusDiagnosticul complexului pemfigusDiagnosticul complexului pemfigus
Diagnosticul definitiv se bazează pe examenul histopatologic care 
localizează formarea veziculelor în straturile epidermului

Diagnosticul lupusului eritematos sistemic (LES)Diagnosticul lupusului eritematos sistemic (LES)Diagnosticul lupusului eritematos sistemic (LES)Diagnosticul lupusului eritematos sistemic (LES)Diagnosticul lupusului eritematos sistemic (LES)Diagnosticul lupusului eritematos sistemic (LES)Diagnosticul lupusului eritematos sistemic (LES)Diagnosticul lupusului eritematos sistemic (LES)
Anticorpii antinucleari în mod normal se pun în evidentă prin 
imunofluorescentă. 

Diagnosticul lupusului eritematos discoid (LEDDiagnosticul lupusului eritematos discoid (LEDDiagnosticul lupusului eritematos discoid (LEDDiagnosticul lupusului eritematos discoid (LEDDiagnosticul lupusului eritematos discoid (LEDDiagnosticul lupusului eritematos discoid (LEDDiagnosticul lupusului eritematos discoid (LEDDiagnosticul lupusului eritematos discoid (LED))
Leziunile întâlnite în mod obisnuit sunt: dermatită nazală cu 
depigmentatii, eritem, eroziuni, ulceratii, furfură si cruste. LED a 
fost descris si la pisică. 

Diagnostic diferential fata de:Diagnostic diferential fata de:Diagnostic diferential fata de:Diagnostic diferential fata de:Diagnostic diferential fata de:Diagnostic diferential fata de:Diagnostic diferential fata de:Diagnostic diferential fata de:
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Diagnosticul dermatitei atopice la câine si pisicaDiagnosticul dermatitei atopice la câine si pisicaDiagnosticul dermatitei atopice la câine si pisicaDiagnosticul dermatitei atopice la câine si pisicaDiagnosticul dermatitei atopice la câine si pisicaDiagnosticul dermatitei atopice la câine si pisicaDiagnosticul dermatitei atopice la câine si pisicaDiagnosticul dermatitei atopice la câine si pisica
Dintre testele complementare, cea mai sigură este testul intradermic 
efectuat in vivo (ex. Kitul Allerderm ID test, Virbac).

Diagnosticul alergiei alimentareDiagnosticul alergiei alimentareDiagnosticul alergiei alimentareDiagnosticul alergiei alimentareDiagnosticul alergiei alimentareDiagnosticul alergiei alimentareDiagnosticul alergiei alimentareDiagnosticul alergiei alimentare
Teste cutanate i.d. si măsurarea in vitro a anticorpilor IgE prin 
testele: radio-alergo-absorbtie sau ELISA pot fi folosite pentru a 
demonstra prezenta hipersensibilitătii. 

Alte tehnici folosite:Alte tehnici folosite:

• testul de degranulare a bazofilelor, 
• testul de absorbtie selectivă a zaharurilor si 
• testul gastroscopic al alimentelor.
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Diagnosticul dermatitei alergice la Diagnosticul dermatitei alergice la Diagnosticul dermatitei alergice la Diagnosticul dermatitei alergice la Diagnosticul dermatitei alergice la Diagnosticul dermatitei alergice la Diagnosticul dermatitei alergice la Diagnosticul dermatitei alergice la îîîîîîîîntepntepntepntepătura puricilortura puricilortura puricilortura puricilorntepntepntepntepătura puricilortura puricilortura puricilortura puricilor
Prezenta puricilor sau a fecalelor de purice în blana animalului sunt 

elemente de ajutor.

Diagnosticul eruptiilor medicamentoaseDiagnosticul eruptiilor medicamentoaseDiagnosticul eruptiilor medicamentoaseDiagnosticul eruptiilor medicamentoaseDiagnosticul eruptiilor medicamentoaseDiagnosticul eruptiilor medicamentoaseDiagnosticul eruptiilor medicamentoaseDiagnosticul eruptiilor medicamentoase
Sunt incriminate: 

• antibioticele (cefalosporine, peniciline, neomicina)

• sulfamidele potentate

• antihelmintice/filaricide (levamisol, dietilcarbamazina, praziquantel)

• fungicidele (itraconazol)

•vaccinurile (pt. turbare, rinotraheită, caliciviroză)

• acaricidele (amitraz, moxidectin), sampoane, pulicide (fipronil) 

• aditivii alimentari
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Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta îîîîîîîîn zincn zincn zincn zincn zincn zincn zincn zinc
Caracteristică - extinderea paracheratozei în infundibulul folicular
În derm - dermatită perivasculară superficială, cu infiltrat polimorf, 
bogat în eozinofile 

Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta îîîîîîîîn vitamina An vitamina An vitamina An vitamina An vitamina An vitamina An vitamina An vitamina A
Diagnosticul diferential fată de paracheratoză 

Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta Carenta îîîîîîîîn proteine sau aminoacizin proteine sau aminoacizin proteine sau aminoacizin proteine sau aminoacizin proteine sau aminoacizin proteine sau aminoacizin proteine sau aminoacizin proteine sau aminoacizi
Pe baza manifestărilor clinice generale si cutanate, asociate cu 
analiza ratiei, examenul hematologic si biochimic al sângelui etc. 

Diagnosticul tulburDiagnosticul tulburDiagnosticul tulburDiagnosticul tulburărilor cheratoseboreicerilor cheratoseboreicerilor cheratoseboreicerilor cheratoseboreiceDiagnosticul tulburDiagnosticul tulburDiagnosticul tulburDiagnosticul tulburărilor cheratoseboreicerilor cheratoseboreicerilor cheratoseboreicerilor cheratoseboreice
La câinii bătrâni se efectuează: hemograma, profilul biochimic si 
analiza urinii

Diagnosticul dermatozelor nutritionaleDiagnosticul dermatozelor nutritionaleDiagnosticul dermatozelor nutritionaleDiagnosticul dermatozelor nutritionaleDiagnosticul dermatozelor nutritionaleDiagnosticul dermatozelor nutritionaleDiagnosticul dermatozelor nutritionaleDiagnosticul dermatozelor nutritionale
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Etapele examenului citologic al exsudatului auricularEtapele examenului citologic al exsudatului auricularEtapele examenului citologic al exsudatului auricularEtapele examenului citologic al exsudatului auricularEtapele examenului citologic al exsudatului auricularEtapele examenului citologic al exsudatului auricularEtapele examenului citologic al exsudatului auricularEtapele examenului citologic al exsudatului auricular

1.1. Stabilirea Stabilirea 
diagnosticuluidiagnosticului

1.1.

2.2.

2. Recoltarea2. Recoltarea
exsudatuluiexsudatului

Exsu
d

at o
tic

3.3.

3. Etalarea3. Etalarea exsudatuluiexsudatului
oticotic colorarea frotiuluicolorarea frotiului

4.4.

4. Examinarea frotiului 4. Examinarea frotiului 
cu rezolutii cu rezolutii ob. ob. xx 1010 -- 4040

CUANTIFICARECUANTIFICAREAA
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Schema Schema Schema Schema Schema Schema Schema Schema examenuluiexamenuluiexamenuluiexamenuluiexamenuluiexamenuluiexamenuluiexamenului citologiccitologiccitologiccitologiccitologiccitologiccitologiccitologic
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Examenul citologic Examenul citologic Examenul citologic Examenul citologic Examenul citologic Examenul citologic Examenul citologic Examenul citologic elementeelementeelementeelementeelementeelementeelementeelemente specificespecificespecificespecificespecificespecificespecificespecifice dededededededede recunoastererecunoastererecunoastererecunoastererecunoastererecunoastererecunoastererecunoastere

MalasseziaMalassezia

Celule epiteliale Celule epiteliale 
anucleateanucleate

Coci Gram +Coci Gram +

Bacili Gram Bacili Gram --

Celule epiteliale Celule epiteliale 
nucleatenucleate
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CorelaCorelaCorelaCorelaCorelaCorelaCorelaCorelattttttttiaiaiaiaiaiaiaia evoluevoluevoluevoluevoluevoluevoluevoluttttttttiiiiiiiieeeeeeee clinic clinică    ă    -------- flora microbian flora microbianăă îîîîîîîîn otiten otiten otiten otiten otiten otiten otiten otite
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Etapele izolEtapele izolEtapele izolEtapele izolării rii rii rii Etapele izolEtapele izolEtapele izolEtapele izolării rii rii rii ssssssssi identifici identifici identifici identificării bacteriilor rii bacteriilor rii bacteriilor rii bacteriilor i identifici identifici identifici identificării bacteriilor rii bacteriilor rii bacteriilor rii bacteriilor Gram pozitiveGram pozitiveGram pozitiveGram pozitiveGram pozitiveGram pozitiveGram pozitiveGram pozitive
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Etapele izolEtapele izolEtapele izolEtapele izolării rii rii rii Etapele izolEtapele izolEtapele izolEtapele izolării rii rii rii ssssssssi identifici identifici identifici identificării bacteriilor rii bacteriilor rii bacteriilor rii bacteriilor i identifici identifici identifici identificării bacteriilor rii bacteriilor rii bacteriilor rii bacteriilor Gram negativeGram negativeGram negativeGram negativeGram negativeGram negativeGram negativeGram negative
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Izolarea Izolarea Izolarea Izolarea Izolarea Izolarea Izolarea Izolarea ssssssssi identificarea cocilor i identificarea cocilor i identificarea cocilor i identificarea cocilor i identificarea cocilor i identificarea cocilor i identificarea cocilor i identificarea cocilor Gram pozitiviGram pozitiviGram pozitiviGram pozitiviGram pozitiviGram pozitiviGram pozitiviGram pozitivi
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Microorganisme izolate frecvent din Microorganisme izolate frecvent din Microorganisme izolate frecvent din Microorganisme izolate frecvent din Microorganisme izolate frecvent din Microorganisme izolate frecvent din Microorganisme izolate frecvent din Microorganisme izolate frecvent din 
otitele carnivorelootitele carnivorelootitele carnivorelootitele carnivorelootitele carnivorelootitele carnivorelootitele carnivorelootitele carnivorelorrrrrrrr

CâineCâineCâineCâineCâineCâineCâineCâine PisicPisicPisicPisicPisicPisicPisicPisicaaaaaaaa

Staphylococcus intermedius

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Proteus spp.

Streptococcus grup G

Corynebacterium spp.

Malassezia pachydermatis

Candida albicans

Microsporum canis

Pasteurella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Staphylococcus spp.

Proteus spp.

Streptococcus grup G

Malassezia spp.

Microsporum canis
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Etapele izolEtapele izolEtapele izolEtapele izolării rii rii rii Etapele izolEtapele izolEtapele izolEtapele izolării rii rii rii ssssssssi identifici identifici identifici identificării rii rii rii i identifici identifici identifici identificării rii rii rii fungilorfungilorfungilorfungilorfungilorfungilorfungilorfungilor
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Etapele izolării Etapele izolării ssi identificării levurilori identificării levurilor MalasseziaMalassezia
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Asocierea aspectului clinic cu microorganismele izolateAsocierea aspectului clinic cu microorganismele izolateAsocierea aspectului clinic cu microorganismele izolateAsocierea aspectului clinic cu microorganismele izolateAsocierea aspectului clinic cu microorganismele izolateAsocierea aspectului clinic cu microorganismele izolateAsocierea aspectului clinic cu microorganismele izolateAsocierea aspectului clinic cu microorganismele izolate
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Etapele terapiei Etapele terapiei Etapele terapiei Etapele terapiei Etapele terapiei Etapele terapiei Etapele terapiei Etapele terapiei îîîîîîîîn otiten otiten otiten otiten otiten otiten otiten otite
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Igienizarea urechiiIgienizarea urechiiIgienizarea urechiiIgienizarea urechiiIgienizarea urechiiIgienizarea urechiiIgienizarea urechiiIgienizarea urechii



59

1). Debriurile produc un microclimat care favorizează 
proliferarea bacteriilor si a levurilor, pot împiedica contactul 
medicamentului cu peretii canalului auditiv si inactiva unele 
componente.

2). Curătirea agresivă a urechii puternic inflamate si cu 
procese de proliferare (obstructii ale canalului auditiv) 
trebuie evitată
 
3). Aceste urechi se tratează în primul rând cu glucocorticoizi 
(în doze antiinflamatorii) si antibiotice topice sau sistemice.
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4). Proprietarii trebuie educati in a folosi solutiile topice 
ceruminolitice si/sau de spălare tipice în vederea curătirii 
urechii. 

5). Agentii ceruminolitici sunt în general surfactanti si 
detergenti care emulsifică, înmoaie, dislocă cerumenul si 
exsudatele. (ex. sulfosuccinatul de sodiu, carbamatperoxidul, 
propilenglicolul, glicerina, uleiurile etc. 

6. Carbamat peroxidul în prima fază umectează prin eliberarea 
ureei si ulterior prin eliberarea oxigenului creează actiunea 
detersiva. 

7. Produsele miscibile cu apa au avantajul că murdăresc mai 
putin comparativ cu cele uleioase.
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8. Agentii ceruminolitici se introduc în ureche cu 5-15 minute 
înainte de a începe procedura de spălare pentru a facilita 
dislocarea debriurilor. 

9. Combinatia dintre agentii ceruminolitici si substantele sicative 
(ex. acizii: lactic, salicilic, benzoic, malic, boric), reduce 
semnificativ pH-ul, are actiune keratolitică, usoară actiune 
antibacteriană si antimicotică. 

10. Dacă canalul auditiv este extrem de inflamatDacă canalul auditiv este extrem de inflamat, u, umflat si mflat si 
stenotic, este bistenotic, este bine ca initial să se efectueze un tratament ne ca initial să se efectueze un tratament 
antinflamatoriu iar examenul otoscopic să se repete după antinflamatoriu iar examenul otoscopic să se repete după 33--7 zile7 zile

11. Probele de secretie otică se vor recolecta din profunzimea 
canalului auditiv vertical, pentru examenul citologic. 

12. Probele de secretie otică sunt prelevate pentru examenul 
bacteriologic si antibiogramă, recomandat recomandat îîn toate cazurile de n toate cazurile de 
otită cronicăotită cronică!!
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Principii de tratament ale otitelor bacterienePrincipii de tratament ale otitelor bacterienePrincipii de tratament ale otitelor bacterienePrincipii de tratament ale otitelor bacterienePrincipii de tratament ale otitelor bacterienePrincipii de tratament ale otitelor bacterienePrincipii de tratament ale otitelor bacterienePrincipii de tratament ale otitelor bacteriene

1). testarea comportamentului fată de antibiotice obligatorietestarea comportamentului fată de antibiotice obligatorie

2). aminoglicozidele si cloramfenicolulaminoglicozidele si cloramfenicolul au eficacitate bună în otite

3). dar aminoglicozidele prezintă potential ototoxic 

4). Optim:Optim: medicamentele care urmează a fi folosite la tratamentul  
otitelor externe prin terapie sistemică, să nu fie utilizate sub formă 
topică = dezvolta fenomene de rezistentădezvolta fenomene de rezistentă. 

5). DezinfectantiiDezinfectantii o alternativă la antibiotice. 

6). Produsele pe bază de iod si clorhexidină sunt o alegere bună 
împotriva bacteriilor si levurilor, dar pot fi ototoxici. 

6). Acidul acetic 2% este eficace asupra speciilor de Pseudomonas iar la 
5%5% actionează împotriva tuturor bacteriilor patogene implicate în 
otita externă.
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Sistemic:Topic
► toate animalele exceptând gestantele

Medicamente:

► griseofulvina 50-120 mg/kg/zi în 2 doze, 
administrat cu alimente grase; 

► ketokonazol 10 mg/kg/zi, 3-4 săpt.
► itraconazol 5-10 mg/kg/zi, 3-4 săpt.
► terbinafin 10-20 mg/kg/zi 6 săpt.

cazuri refractare/rezistenta 30 mg/kg/zi.
► vaccinare profilactică si terapeutică  

vaccin inactivat la pisici a fost introdusă 
prima dată în SUA. Acest vaccin poate fi 
folosit pentru prevenirea si tratamentul 
leziunilor dar nu pt. prevenirea infectiei.

tunderea părului in benzi late de 2-3 cm ⊳⊳⊳⊳
pisicile cu forme cronice tunse în totalitate ⊳⊳⊳⊳

dupa tuns, primele 7-10 zile agraveaza ⊳⊳⊳⊳
eliminarea asternutului ⊳⊳⊳⊳ 

dezinfectia uneltelor de igienă si cusca ⊳⊳⊳⊳

Sampoanele eficiente:
iod polividonă 1%, ⊳⊳⊳⊳

captan 3%, ⊳⊳⊳⊳
sulfati 2% ⊳⊳⊳⊳ 

clorhexidină ⊳⊳⊳⊳
In leziunile conturate = imidazolice: 

miconazol ⊳⊳⊳⊳
clotrimazol ⊳⊳⊳⊳

Solutiile de îmbăiere:
0,2% enilconazol ⊳⊳⊳⊳ 

 la pisică nu este permis 

Dezinfectanti eficienti:
hipocloriti ⊳⊳⊳⊳

glutaraldehidele ⊳⊳⊳⊳ 
clorură de benzalconiu ⊳⊳⊳⊳

DermatofitiDermatofitiDermatofitiDermatofitiDermatofitiDermatofitiDermatofitiDermatofiti
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SistemicTopic

► ivermectina 

300 – 600 mcg / kg / 24 h cu precautii
(verapamil, diltiazem, nifedipina, nicardipina, 
tamoxifen, megestrolul acetat, progesteron, 
eritromicina, ketokonazol, cefoperazona, 
ceftraxona, ciclosporinele A, fenotiazinicele 
si quidinele) 

Doze:
S. scabiei = 0,2-0,4 mg/kg p.o. si s.c., 1-2 

administrări la 14 zile; 

Cheyletiella spp. = 0,3 mg/kg s.c., 2 adm. la 

interval de 21 zile; 0,2 mg/kg p.o. sau s.c. 

Notoedres cati, 2 adm. la 14 zile; 0,2-0,4 

mg/kg p.o. sau s.c. 

în cazul lui O. cynotis, 1-2 adm. la 14 zile 

► milbemicina 
► moxidectinul (p.o.)  

Amitrazul (Mitaban 19,9%) ⊳⊳⊳⊳

Îmbăieri:

0,025% 14 zile consecutiv ⊳⊳⊳⊳

sau 0,05%, 7 zile consecutiv ⊳⊳⊳⊳

Tratamentul ectoparazitilorTratamentul ectoparazitilorTratamentul ectoparazitilorTratamentul ectoparazitilorTratamentul ectoparazitilorTratamentul ectoparazitilorTratamentul ectoparazitilorTratamentul ectoparazitilor
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   Recomandări     Rezistentă

Topic:
► sulfitul de seleniu, 

► clorhexidină 2% 

►miconazol 2%

► ketokonazol 

► econazol

► solutie acid acetic 2-5%

Sistemic:
► ketokonazol 10-20 mg/kg/zi 3-4 săpt. 

► itraconazol în doză de 5 mg/kg/zi

Griseofulvina si terbinafinul nu 
⊳⊳⊳⊳ sunt active împotriva lui 

Malassezia

MalasseziaMalasseziaMalasseziaMalasseziaMalasseziaMalasseziaMalasseziaMalassezia
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   Recomandări     Candidoza superficială

Topic:
► Econazol 

► miconazol x 2 ori/zi zi  15 zile. 

► enilconazolul 0,2% x 2 aplicări / 
săpt.

► betadină solutie sau cremă. 

Sistemic:
► ketokonazol 10 mg/kg/zi 

► fluconazol 5 mg/kg/zi 

► etokonazol 10 mg/kg/zi 

uscare leziuni de la nivelul pielii ⊳⊳⊳⊳

Nistatin ⊳⊳⊳⊳

violet de gentiana (1:10000) ⊳⊳⊳⊳ 

miconazol cremă ⊳⊳⊳⊳ 

amfotericină B lotiune ⊳⊳⊳⊳ 

clotrimazol solutie cutanată 1% ⊳⊳⊳⊳

Candida spp.Candida spp.Candida spp.Candida spp.Candida spp.Candida spp.Candida spp.Candida spp.
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   Recomandări     Fenomene de rezistentă

►novobiocina, 

►enrofloxacinul, 

►ampicilina, 

►ceftiofurul, 

► sulfamide – trimetoprim 

► cloramfenicolul.

      Rezistentă < 5% 

cefalexin ⊳⊳⊳⊳

cefadroxil ⊳⊳⊳⊳

oxacilin ⊳⊳⊳⊳

dicloxacilin ⊳⊳⊳⊳ 

amoxicilină + clavulanic ⊳⊳⊳⊳ 
gentamicină ⊳⊳⊳⊳ 

tobramicină ⊳⊳⊳⊳ 

enrofloxacină ⊳⊳⊳⊳ 

bacitracină ⊳⊳⊳⊳

polimixina B ⊳⊳⊳⊳

Rezistenta 20 - 37%          

lincomicină ⊳⊳⊳⊳

clindamicină ⊳⊳⊳⊳

eritromicină ⊳⊳⊳⊳

StaphylococcusStaphylococcusStaphylococcusStaphylococcusStaphylococcusStaphylococcusStaphylococcusStaphylococcus
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    Recomandări          Rezistentă

►polimixine, 

► peniciline, 

► cefalosporine din a treia generatie, 

► aminoglicozide,

► fluoroquinolone 

► ticarcilin.

► În infectiile otice mai pot fi folosite:

a). sulfadiazinele 1%,

b).Tris (trometamina), 

c). EDTA (acidul etilen-diamino-tetraacetic)

fenomene de rezistentă multiplă la 
antibiotice, asociat cu prezenta 

factorului R.factorului R.

PseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonas



69

    Recomandări                   Rezistentă

► penicilina G 

► ampicilină 

► amoxicilină 

► lincomicina 

► eritromicina 

► clindamicina 

► enrofloxacinului

► cloramfenicolul

tulpini rezistente la sulfamide ⊳⊳⊳⊳

StreptococcusStreptococcusStreptococcusStreptococcusStreptococcusStreptococcusStreptococcusStreptococcus
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    Recomandări                        Rezistentă

►ampicilină, 

► penicilină, 

► piperacilină, 

► cefotaxamină, 

► cetriaxonă, 

► cloramfenicol, 

► tetraciclină, 

► pristamicină, 

► pefloxacină, 

► ciprofloxacină, 

► trimethoprim-sulfametoxazol

Lincomsamidele ⊳⊳⊳⊳

Cefalosporinele (I - generatie) ⊳⊳⊳⊳

Semnalata si la: 

eritromicină ⊳⊳⊳⊳

claritromocină ⊳⊳⊳⊳ 

oxazolidinonă ⊳⊳⊳⊳

PasteurellaPasteurellaPasteurellaPasteurellaPasteurellaPasteurellaPasteurellaPasteurella
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    Tehnica chirurgicalăMedicamentos

► Reducerea chirurgicală asociat 
cu compresiune postoperatorie

►Drenarea hematomului fără 
incizie chirurgicală

antiinflamatorii ⊳⊳⊳⊳
imunosupresive ⊳⊳⊳⊳

Glucocorticoizi p.o. ⊳⊳⊳⊳

prednisolon ⊳⊳⊳⊳

2 mg/kg în primele 2 săptămâni, 
reducere doza la ½ în următoarele 

2 săpt. cu rezultate satisfăcătoare

Tratament homeopatic ⊳⊳⊳⊳

Corticosteroidicele ⊳⊳⊳⊳
în doze antipruriginoase asociate 

cu heparină

TratamentulTratamentulTratamentulTratamentulTratamentulTratamentulTratamentulTratamentul hematomuluihematomuluihematomuluihematomuluihematomuluihematomuluihematomuluihematomului auricularauricularauricularauricularauricularauricularauricularauricular
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Tehnici chirurgicaleMedicamentos

►rezectia laterală a canalului 

auricular (RLCA, procedura Zepps 

modificată), 

► ablatia verticală a canalului 

auditiv (AVCA) 

► ablatia totală cu osteotomia bulei 

timpanice, cu abordare laterală sau 

ventrală (ATCA/OBT).

 Infiltratii locale cu: 

bupivacaină ⊳⊳⊳⊳ 

lidocaină ⊳⊳⊳⊳ 

hostacaină ⊳⊳⊳⊳ 

procaină ⊳⊳⊳⊳ 

(o cantitate suficientă pt. a acoperi 

toată zona, fără a depăsi 2 mg/kg ⊳⊳⊳⊳

Zona care urmează a fi supusă 
anesteziei locale nu se spală cu cel 
putin 20 min. înainte de medicatie

ManagementulManagementulManagementulManagementul chirurgical al chirurgical al chirurgical al chirurgical al otitelorotitelorotitelorotitelor
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-

morfină – 0,4 mg/kg în momentul extubaţiei, 

0,4 mg/kg la 3 ore şi 0,2 mg/kg la 7 h sau

tramadol 0,25 mg/kg per os/ 8h, 2-5 zile

Analgezie postoperatorie

izofluran sau halotan + O2izofluran sau halotan + O2

Întreţiere

izofluran; propofol - 4 mg/kg asociat cu

diazepam – 0,27 mg/kg şi

ketamină – 5,5 mg/kg sau cu 

tiopental – 10 mg/kg, administrat i.v.

propofol – 4 mg/kg asociat cu 

diazepam – 0,25 mg/kg şi

ketamină – 5 mg/kg sau cu 

tiopental – 10 mg/kg, administrat i.v.

Inducţie

atropină – 0,02-0,04 mg/kg s.c., i.m., sau

glicopirolat - 0,005-0,011 mg/kg s.c., i.m., 

asociat cu 

butorfanol – 0,2-0,4 mg/kg s.c., i.m. sau cu

buprenorfină -5-15µg/kg i.m.

atropină – 0,02-0,04 mg/kg s.c. sau i.m.

glicopirolat – 0,005-0,011 mg/kg s.c., 

i.m., asociat cu 

oximorfinice – 0,05-0,1 mg/kg s.c., i.m.

Premedicaţie

PisicăCâine
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TineretInjectabil

Premedicatie: 
►midazolam 0,1-0,2 mg/kg i.m., s.c., i.v.; 
► diazepam 0,1-0,3 mg/kg i.v.; 
► acepromazină 0,025-0,05mg/kg i.m., s.c.
► atropină 0,01-0,02 mg/kg s.c., i.m., iv; 
► glicopirolat 0,01-0,02 mg/kg im., iv.; 

sau asocierile: 
► acepromazină 0,03-0,05mg/kg + morfină 
0,02mg/kg s.c., i.m., la interval 20-30 min;

Inductie:
►propofol 2-6 mg/kg sau
► diazepam 0,2mg/kg + ketamină 5-10 
mg/kg i.m.

Întretinere: 
► isofluran sau halotan + O2;

Analgezie postoperatorie:
► morfină 0,05-0,2 mg/kg s.c., i.m.,
► antiinflamator nesteroidian 0,1 mg/kg, 
► fentanyl 2 µg/kg/oră, 
► butorfanol  0,05-0,3 mg/kg s.c., i.m., i.v.

  Anestezie generală:
metomidină 10-20µg/kg ⊳⊳⊳⊳

morfină 0,1-0,3mg/kg ⊳⊳⊳⊳ 
ketamină 5-10mg/kg ⊳⊳⊳⊳
i.v., în aceeasi seringă, 

  Asociat cu anestezie locală:
 lidocaină 2-4 mg/kg ⊳⊳⊳⊳ 

atropină 0,02-0,04 mg/kg s.c. i.m. ⊳⊳⊳⊳ 
acepromazină 0,15 ml/10 kg, ⊳⊳⊳⊳ 
ketamină 5-10mg/kg i.v., i.m. ⊳⊳⊳⊳

diazepam 0,2 mg/kg i.v., i.m. ⊳⊳⊳⊳ propofol 
4-6 mg/kg i.v. ⊳⊳⊳⊳

tiopental 10 mg/kg ⊳⊳⊳⊳

Tehnici de anestezie Tehnici de anestezie Tehnici de anestezie Tehnici de anestezie îîîîn otiten otiten otiten otite
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ConConConConConConConConcluziicluziicluziicluziicluziicluziicluziicluzii
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Cabinet veterinar

••RasRasăă
••VârstăVârstă

••SexSex
••Aspectele cliniceAspectele clinice
••Factori climaticiFactori climatici

••EtiologieEtiologie

•• ootoscoptoscop
•• mmănuănussi consultatie i consultatie 
•• tuburi recoltat probetuburi recoltat probe sterile sterile 
•• lamelame si lamelesi lamele microscopmicroscop
•• microscop opticmicroscop optic
•• baterie colorant GRAMbaterie colorant GRAM
•• medii de culturămedii de cultură, , 
•• sisteme multitest APIsisteme multitest API
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Parametrii de urmParametrii de urmParametrii de urmParametrii de urmParametrii de urmParametrii de urmParametrii de urmParametrii de urmaaaaaaaarit:rit:rit:rit:rit:rit:rit:rit:

Parametrii clinici

►Exsudat 

►Eritem

►Stenoză

►Escoriatii

►Durere

►Disconfort

Parametrii
microbiologici

Malassezia⊳⊳⊳⊳

Coci⊳⊳⊳⊳

Bacili ⊳⊳⊳⊳
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VVVVVVVVaaaaaaaa multumesc pentru atentie!multumesc pentru atentie!multumesc pentru atentie!multumesc pentru atentie!multumesc pentru atentie!multumesc pentru atentie!multumesc pentru atentie!multumesc pentru atentie!


