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Abstract 

 
In the article is presented the progress of indexing in international databases of the Journal Medicamentul 

Veterinar / Veterinary Drug (Med.Vet / Vet.Drug), his evolution from his apparition in 2007, to present and 
also, sites where can be visited the online edition. Also is announced the opening of subscriptions for whom 
are interested, starting from year 2011. 

 
Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

indexat BDI 
 

După trei ani de apariție continuă, 
publicația noastră a intrat în circuitul mare al 
valorilor, prin demararea procedurilor de 
evaluare internațională a revistei.  

În acest context dorim să informăm 
cititorii că revista este indexată BDI și este 
în plin proces de evaluare internațională: 
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php
?action=masterlist&id=5471  și  
http://journals.indexcopernicus.com/kartaPDF
zend.php?jour=5471). 

 

Astfel, activitatea susținută a colectivului 
redacțional dar și eforturile financiare ale 
Asociației Naționale a Fabricanților de 
Produse de uz Veterinar din România,  sunt 
răsplătite aducând satisfacție.  

Din luna octombrie a.c. revista noastră 
apare în întregime și pe internet la adresa: 
http://www.veterinarypharmacon.com/page/ve
t_drug_download, sau 
http://ro.veterinarypharmacon.com/page/desc
arca_revista de unde se poate vizualiza 
oricare din articolele apărute până acum. 

Transformarea în viitorul apropiat, dintr-o 
publicație finanțată de către  ANFPUR, într-o 
publicație autofinanțată este argumentul 
suprem al recunoasterii utilității si valorii ei.  

Din acest considerent creșterea audienței 
publicației este prioritară și adresăm 
rugămintea către forurile profesiei noastre: 
ANSVSA, Facultăți, AVMR, CMVR, Institute 
și Companii de profil etc. dar și către medicii 
veterinari și profesioniștii domeniului de a se 
implica în mod activ la dezvoltarea 
conceptului: Medicamentul veterinar / 
Veterinary Drug prin efectuarea de 
abonamente anuale.  

Acest fapt nu poate fi decât benefic, acum 
când România este supusă 
comandamentelor, impuse și asumate, în 

ralierea la circuitul regional, zonal si european 
și în domeniul științelor medical veterinare.  

Dintre argumentele noastre pentru 
sprijinirea acestei publicații, cele mai 
importante sunt: lipsa unei asemenea 
publicații, de profil, strict pe domeniu, în 
peisajul editorial de la noi, necesitatea unei 
informări la zi a specialistilor, promovarea 
medicamentului veterinar românesc, 
prezentarea noutăților conexe domeniului etc.  

Faptul că la fiecare sfert de oră apare un 
nou medicament este una dintre justificările 
solide si logice ale demersului nostru, 
alegerea celui mai potrivit remediu trebuind a 
fi privită de către medicii veterinari de azi mult 
mai complex. 

Se cuvine să aducem multumirile noastre 
tuturor celor care au avut încredere în 
proiectul Med. Vet. / Vet. Drug, autorilor de 
articole, echipelor per review, editorilor care 
au dedicat cu generozitate multe ore din 
timpul prețios în sprijinul creșterii calității 
publicației, domnului dr. Sorin Paul Stănescu, 
președintele ANFPUVR, care a sprijinit fără 
rezerve, cu înțelepciune, sesizând valoarea 
adăugată pe care o poate aduce o publicație 
proprie de specialitate, toate activitățile 
Asociației, dar și colegilor și cititorilor care s-
au aplecat cu ochi critic asupra articolelor și 
care au semnalat pertinent numeroase 
aspecte legate de calitatea articolelor.  

Fără aceștia toate acestea s-ar fi realizat 
infinit mai greu! 

 

Pentru contractarea de abonamente și 
instrucțiuni puteți accesa link-ul:  

 

http://www.veterinarypharmacon.com/pag
e/vet_drug_download/109  

 

Abonamentul, având contravaloarea 
estimativă la data abonării, de 20 euro/an, va 
include trei reviste / an (două numere și un 
supliment / an + taxele de expediție) și va fi 
livrat începând cu numărul (5) 1/2011. 

 



Romeo T. Cristina et al.                                                                                                                                        Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 

                                                                                                                                                                                                                 Year 4, �o. 2. �ov. 2010 
           

 2 

 

 
 

 
▼ Educatie continuă / Continuous education 
 



Romeo T. Cristina et al.                                                                                                                                        Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 

                                                                                                                                                                                                                 Year 4, �o. 2. �ov. 2010 
           

 3 

Elemente teoretice ale terapeuticii veterinare 
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Rezumat 

 
În referatul de față sunt descrise, sintetic și întro manieră logică, principalele elementele de terapeutică 

veterinară. 
În prima parte se face referire la noțiunea de doză precum și la factorii care influențează stabilirea acesteia, cu 

prezentarea elementelor legate de: greutate și suprafața corporală, interval terapeutic, talia animalului, factorii 
genetici, variațiile specifice, anatomia aparatului digestiv, factorii legați de vârstă, sex, gestație, momentul 
administrării, toleranța și intoleranța la medicamente, precum factorii care pot influența răspunsul la medicație 
(raspunsul diminuat / amplificat, toxicitatea administrărilor etc.). 

În continuare sunt prezentați factorii esențiali care determină frecvenţa administrărilor: cleareance-ul 
medicamentelor, concentrația, rata de admininistrare, efectul administrărilor repetate și stabilirea frecvenței etc. 

Nu sunt omise nici elementele care descriu: efectul de platou, cinetica de ordin zero, reziduurile 
medicamentoase, relația doză-efect, efectul de prim pasaj, latența și intensitatea, raporturile risc-beneficiu în terapie 
spre deplina întelegere a noțiunilor de către medicii practicieni. 
 

Cuvinte cheie: terapeutică veterinară, elemente teoretice. 
 

Abstract 
 

The present essay describes, logically and in a synthetic way, the main elements of veterinary therapeutics. 
The first part refers to the concept of dose and the main factors affecting its establishment, presenting the 

elements related to: weight and body surface area, the therapeutic range, animal’s size, genetic factors, specific 
variations, digestive tract’s anatomy, factors related to age, sex, pregnancy, time of administration, tolerance and 
intolerance to medications, and factors that may influence response to the medication (diminished / amplified 
response, dose administrations’ toxicity, etc.). 

Following are revealed the key factors that determine the administration’s, frequency like: drug’s cleareance, 
drug’s concentration, administration rate, repeated-dose effect and the frequency establishing, etc. 

There are no missing also the elements that are describing: the plateau effect, zero-order kinetics, drug 
residues effect, the dose-effect relationship, the first-pass effect, latency and intensity, the risk-benefit ratio in the 
veterinary therapy, to full understanding of the concepts by the vet practicians. 

 

Key words: veterinary therapeutic, theoretical elements 
 

TEORIA DOZEI 
 
Doza este cantitatea de medicament 

folosită la o administrare.  
Atunci când substanţa medicamentoasă se 

metabolizează sau este eliminată rapid din 
organism se impune administrarea repetată în 
cursul unei zile (ex: sulfamidele clasice, 
betalactaminele, cofeina, pentetrazolul).  

Dacă însă medicamentul se elimină mai 
greu sau se cumulează în organism, atunci 
administrările vor fi mai rare (o dată pe zi sau la 
2-3 zile) (ex: antibiotice retard, hormoni etc.).  

În cazul terapiei antiparazitare tratamentul 
se poate reduce doar la una-două administrări 
(ex: ivermectine, dectomax, benzimidazolice, 
imidazotiazolice, tetrahidro-pirimidine etc.) la 
interval de o lună.  

Doza este unul dintre factorii decisivi ai 
efectului medicamentos.  

În funcţie de cantitatea administrată, o 
serie de medicamente pot avea chiar acţiuni 
diferite. De exemplu, rădăcina de Ipeca 
(Radix Ipecacuanhae) în doze foarte mici 

este eupeptic şi tonic gastrointestinal (în 
special la rumegătoare), în doze mari este 
vomitiv la speciile la care poate declanşa 
voma (carnivore, omnivore) şi ruminator la 
bovine, ovine şi caprine.  

Încercând și o altă definiţie, prin doză 
înţelegem cantitatea de medicament care 
produce un anumit efect farmacodinamic.  

Doza optimă reprezintă cantitatea de 
medicament administrată pe o anumită cale şi 
care produce o intensificare a răspunsului 
organismului, deci are un efect terapeutic.  

Doza optimă (cel mai adesea exprimată 
în g. sau mg/kgcorp) reprezintă şi cantitatea 
de produs medicamentos care ajunge la 
concentraţia plasmatică, având o rată de 
distribuţie specifică. Ea se stabileşte pe baza 
concentraţiei plasmatice. 

Limita de siguranţă sau indexul terapeutic 
(IT) şi rata de eliminare (T1/2) a 
medicamentului reprezintă factorii care 
limitează mărimea dozei şi durata timpului de 
acţiune. Din punct de vedere al intensităţii 
efectului se disting mai multe tipuri de doze:  
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a)  doză eficace (DE) (doza terapeutică) 
este cea care produce efectul farmacodinamic 
util, eficient; 

b)  doză toxică (DT) care determină apariţia 
fenomenelor toxice; 

c)  doză letală (DL) care produce moartea 
animalului. 

d)  doză prag (sin. doză subliminală) care 
este cantitatea de medicament care nu produce 
efecte vizibile (eventual la nivel celular). 

Regimul dozelor este administrarea unor 
doze succesive la un anumit interval de timp.  

Regimul dozelor depinde de: mărimea 
dozei şi are rolul de a menţine frecvenţa 
administrării, numărul dozelor, calea de 
administrare, durata tratamentului şi 
concentraţia plasmatică la niveluri terapeutice 
(Concentraţia Minimă Inhibitorie CMI sau MIC 
Minimum Inhibitory Concentration). 

Concentraţia stabilă  
Reprezintă timpul în care concentraţia 

rămâne la un anumit nivel de la o 
administrare la alta (faza de platou). 

- Forma farmaceutică şi calea de 
administrare. De exemplu, fosfatul de 
tilmicozină (Micotil) este indicat în tulburările 
respiratorii la bovine adminstrat şi se 
administrează s.c. Dacă medicamentul se 
administrează i.v., acesta va determina 
moartea animalului. 

- Frecvenţa administrărilor - depinde de: 
farmacodinamia, farmacocinetica, eficacitate 
şi timpul de înjumătăţire a medicamentului. 

- Durata tratamentului - poate fi printr-o 
administrare unică sau poate dura, zile, 
saptămâni sau chiar luni 

Determinarea dozelor se face ştiinţific, în 
funcţie de fineţea mijloacelor de investigaţie şi 
de natura efectului urmărit1.  

Pentru fiecare specie de animal trebuie 
calculată doza necesară pentru ca 
medicamentul administrat să aibă un efect 
terapeutic benefic.  

Dozele medicamentoase calculate pentru 
o anumită specie de animale, pot fi 
extrapolate şi altor specii.  

Există mai multe metode de a ajusta doza 
medicamentoasă de la un animal la altul sau 
de la o specie la alta (vezi Calculele în 
medicina veterinară din numărul trecut). 

                                                 
1 Experimentarea medicamentelor pretinde stabilirea celor trei tipuri 
de doze cunoscute şi, în special, DL50 (doza letală pentru 50% din 
animalele de experienţă) şi a DE50. În cadrul dozei eficace există mai 
multe trepte: doza minimă activă (DE25), care induce efectul 
medicamentos la 25% din animale, doza medie activă (DE50) şi doza 
maximă (DM), care reprezintă cea mai mare cantitate de 
medicament tolerată de organism fără a produce efecte toxice. 
Intervalul dintre DE25 şi DM reprezintă zona maniabilă a 
medicamentului. 

Greutatea corporală 
 

Ajustarea dozei se face pe baza masei 
corporale. Deficienţa majoră este 
reprezentată de riscul subdozărilor la 
animalele mici şi de cel al supradozărilor la 
animalele mari 

 

Suprafaţa corporală 
 

Este o metodă mai precisă, deoarece 
suprafata corporală creşte odată cu greutatea 
corporală: Un cub cu latura de 1 cm = volum 
de 1 cm3 = suprafaţa de 6 cm2 

Un cub cu latura de 2 cm = volum de 8 
cm3 = suprafaţa de 24 cm2 

Dacă volumul (greutatea corporală) 
creşte de 8 ori, suprafaţa corporală va creşte 
de 4 ori. 

Limita de siguranţă a unui medicament 
reprezintă relaţia între beneficiu (eficienţă) şi 
risc (toxicitate). Se stabileşte în decursul 
procesului de testare a produsului pe animale 
de laborator şi specii ţintă. 

 

Intervalul terapeutic 
 

Indicele terapeutic al unui medicament 
este o măsură a securităţii medicamentului. 

Termenul de domeniu de siguranţă, pe 
care un medicament îl garantează în utilizarea 
sa, înseamnă de fapt intervalul terapeutic. 

Măsurile cantitative pentru intervalul 
terapeutic, deduse din experimente pe animale 
de laborator, sunt reprezentate de raportul 
dintre diferitele puncte de pe curba de letalitate 
şi de pe curba doză - efect.  

Indicele terapeutic se defineşte ca :  
 

         DL50 
I.T. =  -------- ; 
         DE50 
 

Cu cât valoarea acestui raport este mai 
mare, respectiv cu cât sunt mai îndepărtate 
curbele una de cealaltă (doză-letalitate, doză-
efect), cu atât intervalul terapeutic este mai 
mare (adică securitatea medicamentului 
creşte). Această mărime are un mare 
dezavantaj pentru că redă exact relaţiile 
existente doar în cazul în care cele două curbe 
sunt paralele. În cazul în care curbele nu au 
exact aceeaşi înclinaţie, indicele I.T. definit mai 
sus nu mai reprezintă o măsură exactă a 
intervalului terapeutic2 (2, 4, 7, 12). 

                                                 
2 Din motivele de nesiguranţă pe care le dau experimentele pentru 
determinarea DL10 şi DE90  în comparaţie cu experimentele pentru 
determinarea DL25 şi DE75 , se consideră că cel mai avantajos 
criteriu de apreciere îl reprezintă  raportul  DL25/DE75; în orice caz, 
raportul DL5o/DE50 redă o situaţie falsă, deoarece cele două 
substanţe prezintă aceeaşi valoare a acestui raport. 
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În timp ce în cazul experimentelor pe 
animale se poate determina intervalul 
terapeutic, în terapia clinică se determină curba 
doză-toxicitate (efecte secundare importante), 
care este un criteriu de apreciere formal la fel 
de bun ca şi curba de letalitate. 

Cantităţile de medicament se pot prescrie 
pentru o singură administrare (per dosis), 
pentru 24 de ore (pro die) sau pentru întreg 
tratamentul (pro cura), iar exprimarea dozelor 
se face de regulă în grame.  

Calculul dozei se efectuează cel mai 
corect pe kg greutate vie, ţinând cont de 
specie, sex, vârstă, rasă, stare fiziologică şi 
individualitate. Pentru unele medicamente 
(ex: chimioterapice, sulfamide, antibiotice 
etc.) se foloseşte iniţial doza de atac (care 
este mai mare), urmată de doza de întreţinere 
pe toată durata tratamentului. 

Prin doză de atac se înţelege doza 
masivă (de obicei de antibiotic) administrată 
la începutul unui tratament cu scopul de a 
crea concentraţia sigur inhibantă a 
metabolismului bacterian.  

Un răspuns satisfăcător poate fi aşteptat 
doar în cazul în care medicamentul atinge locul 
unde va acţiona, într-o concentraţie adecvată.  

La hotărârea cantităţii de medicament care 
trebuie administrată, alături de factorii generali 
care au fost deja expuşi, mai trebuie adăugate 
consideraţii legate de tratamentul individualizat 
al fiecărui animal (1, 3, 8, 12). 

 

Talia animalului 
 

Dozarea este în general corelată cu talia 
animalului (greutatea corporală), deoarece 
aceasta este un indicator convenabil al 
volumului de distribuire. În cadrul unei specii, 
talia este un criteriu practic pentru atingerea 
unei anumite concentraţii tisulare de 
medicament la fiecare individ.  

În orice caz, trebuie estimată şi starea de 
îngrăşare a animalului3.  

Când medicamentul în cauză nu pătrunde 
în ţesutul adipos, atunci nu este necesară 
mărirea dozei, dar în cazul în care farmaconul 
este liposolubil, creşterea dozei este necesară, 
pentru a se acoperi şi proporţia de medicament 
care va fi sechestrată în ţesutul adipos.  

Această situaţie poate fi exemplificată de 
susceptibilitatea raselor de ogari (animale 
slabe) la supradozarea cu tiobarbital. 

Greutatea penelor, a animalelor bolnave, 
slăbite, toate trebuie, de asemenea, luate în 
calcul. Nu sunt de neglijat nici aspectele legate 
de stabilirea dozei la animalele cu stare de 

                                                 
3 Ţesutul adipos nu are rol în metabolizarea medicamentelor. 

întreţinere proastă, obosite sau în diferitele 
stadii evolutive ale bolilor.  

La aceste categorii dozele terapeutice vor fi 
menţinute dar se vor administra fracţionat.  

Variaţia dozelor în funcţie de calea de 
administrare la animale este redată în Tabelul 1. 
 

Tabelul 1. 
Variaţia dozei în funcţie de calea de administrare  

(după W. Cooke, 1994)(5). 
 

Calea  
de administrare Etalon 

Doza  
majorată 

(%) 

Doza 
micşorată 

(%) 
Orală (p.o.) 1 - - 

Rectală (p.r.) - 150-200 - 
Subcutanată (s.c.) - - 75-50 

Intramusculară (i.m.) - - 75-50 
Intravenoasă (i.v.) - - 50 

Intraperitoneală (i.p.) - - 50 
Intratraheală (i.t.) - - 50 

 
Tot în acest context individualitatea 

animalului poate influenţa efectul tratamentelor 
(ex: uzul stricninei la animale nervoase poate 
induce intoxicaţii, apomorfina la porci, la unele 
rase ca Landrace, Duroc poate produce voma, 
iar la altele nu) (4, 7). 

 

Factorii genetici 
 

Unele familii sau rase ale unei specii pot fi 
mai sensibile la acţiunea unor medicamente.  

Acest fapt poate fi câteodată explicat prin 
absenţa unor enzime specifice, (ex: deficienţa 
în glucozo-6-fosfat dehidrogenază la unele rase 
se asociază cu creşterea toxicităţii unor 
medicamente cum este primaquinul, un 
antimalaric) Astfel de anomalii au condus la 
apariţia unei noi ramuri, farmacogenetica (4). 

Atunci când răspunsul la un medicament 
este anormal din punct de vedere calitativ sau 
cantitativ, se spune că intervine idiosincrazia.  

Acest fenomen apare de exemplu, 
ocazional, la oile tratate antiparazitar 
(impunându-se efectuarea probei biologice pe 
un lot martor înainte de tratarea întregii turme).  

Câteodată idiosincrazia poate fi explicată 
din punct de vedere genetic.  

Susceptibilitatea  
Este termenul cel mai utilizat pentru a 

descrie un răspuns anormal din punct de 
vedere cantitativ şi este demonstrată de aşa-
numitul hiperreactiv (adică un pacient deosebit 
de sensibil la acţiunea unui medicament). Astfel 
de variaţii depind frecvent şi de ratele de 
eliminare atipice.  

Mutaţiile 
Pot conferi câteodată unei populaţii o 

rezistenţă mărită la un medicament (cum ar fi 
rezistenţa unor ectoparaziţi la organofoforice, a 
nematodelor la antihelmintice benzimidazolice) 
(6).  
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Variaţiile specifice 
 

Între speciile de animale domestice, există 
câteva exemple de rezistenţă sau sensibilitate 
extremă la medicamente (ex: cazul pisicilor 
care sunt foarte sensibile la dezinfectantele 
fenolice şi la insecticidele organoclorurate şi, pe 
de altă parte, sunt de-a dreptul stimulate, decât 
depresate, de substanţe morfinice administrate 
în aceleaşi doze ca cele utilizate la câini).  

Asemenea variaţii, de multe ori explicate pe 
baza diferenţelor interspecifice în ceea ce 
priveşte detoxifierea medicamentelor, pledează 
împotriva vechii practici de extrapolare directă, 
pe baza greutăţii corporale, a dozelor de la o 
specie la alta. 

În prezent, se consideră că medicamentele 
de uz veterinar sunt evaluate corect, cu privire 
la speciile la care se pot administra. 

Specia animalului influenţează efectul 
unor medicamente, fiind incriminaţi factori 
genetici sau morfopatologici. 

Sunt specii care reacţionează diferit la 
acelaşi medicament (ex: câinele reacţionează 
la morfină prin starea de hipnoză sau vomă, 
în timp ce pisica şi rumegătoarele mari vor 
reacţiona la acelaşi medicament prin 
surescitare şi hiperreactivitate).  

La vacă alcoolul este bine suportat ca 
narcotic, în timp ce calul este sensibil, iar 
cloralhidratul, care este foarte eficient la cal, 
este greu suportat de către vacă.  

Apomorfina la câine produce vomă în 
mod constant, în timp ce la porc acţiunea 
este inconstantă.  

Unele medicamente vomitive la omnivore 
şi carnivore pot fi ruminatorii la rumegătoare.  

Tot aici reamintim sensibilităţile de specie 
ale porcului şi păsărilor la sare, ale 
rumegătoarelor mari la mercuriale şi al pisicii 
la fenolice.  

Dozele care se administrează 
rumegătoarelor vor fi mărite cu 20-40% 
comparativ cu cele de la cabaline, cunoscând 
faptul că medicamentele stagnează şi uneori 
chiar suferă descompuneri în prestomacele 
rumegătoarelor. În cazul raselor perfecţionate, 
efectul medicamentelor poate fi modificat 
datorită factorilor genetici sensibilizanţi pentru 
unele substanţe medicamentoase (ex: caii Pur 
sânge arab, iepurii Supercuni, câinii Cocker 
etc.). cabalinele şi câteva rase de câini sunt 
sensibile la Ivomec-ul injectabil, datorită 
permeabilităţii barierei hemato-meningeale 
întâlnite frecvent la unii indivizi (4, 7).  

În cazul utilizării unor medicamente comune 
de uz uman şi veterinar, dozele pentru animale 
vor fi: 

Tabelul 2  
Corespondenţa dozelor animal–om 

(după Suciu, 1990)(11). 
 

Specia 
animalului 

Majorarea dozei 
de la om 

Vacă x 24 
Cal x 16 

Oaie x 3 
Capră x 3 

Porc gras x 3 
Câine Egală cu cea de la om 
Pisică ½ din doza de la om 

 

De exemplu, dacă s-ar lua etalon un om 
adult (70 kg) atunci doza necesară este 
echivalentă cu doza pentru un câine de 10 kg.  

Deşi rumegătoarele mici (circa 40 kg) sunt 
de patru ori mai grele decât câinele, de 
exemplu, vor avea nevoie de doze doar de 
două ori mai mari.  

Un porc (aprox. 100 kg) va primi o doză, nu 
de zece ori mai mare ci doar de patru ori mai 
mare comparativ cu câinele.  

Un cal (400 kg) va suporta doze mărite 
doar de zece ori mai mari decât pentru câinele 
din exemplu, iar rumegătoarele mari (100-400 
kg) vor fi tratate cu doze de 10-15 ori mai mari 
(Stătescu, 1986).  

După cum s-a văzut, cu cât speciile au talie 
mai mică pot suporta doze mai mari raportate 
per kg corp.  

De exemplu, o pisică de 2 kg nu va primi, 
aşa cum ar fi de aşteptat, 20% din doza câinelui 
din exemplul nostru (10 kg) ci mult mai mult, 
50%, la fel şi păsările (2 kg) care vor lua 40-
50% din doza cuvenită câinelui (4, 7, 11).  

 

Anatomia aparatului digestiv 
 

Acesta reprezintă cazul special al variaţiilor 
interspecifice al speciilor tratate.  

La rumegătoare, rata pasajului alimentar 
este lentă, iar conţinutul intestinal este mare, în 
comparaţie cu rata de absorbţie.  

Ca atare, timpul disponibil pentru absorbţie 
este foarte mare, în timp ce volumul mare al 
conţinutului intestinal diluează foarte mult 
medicamentul administrat pe cale orală, 
încetinindu-i astfel rata de absorbţie. O altă 
problemă o constituie compartimentul în care 
pătrunde medicamentul administrat pe cale 
orală. Această pătrundere este influenţată de 
activitatea gutierei esofagiene. Medicamentele 
cu caracter slab alcalin tind să se acumuleze în 
sucul ruminal slab acid, care are un volum 
foarte mare la speciile rumegătoare. 

 
Vârsta 

 

Animalele foarte bătrâne şi cele foarte 
tinere necesită în general administrarea unor 
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doze în general diminuate datorită posibilităţii 
prezenţei disfuncţiilor organice.  

La cele bătrâne aceste disfuncţii sunt în 
general de ordin degenerativ, la nivel hepatic 
şi renal. Acestea vor primi dozele diminuate 
cu 20-40% fiind cunoscut (ca şi la tineret), că 
unele sisteme enzimatice pot fi diminuate ca 
activitate sau chiar abolite (4, 7).  

La animalele tinere funcţiile de excreţie şi 
metabolică nu sunt în întregime dezvoltate 
(ex: cloramfenicolul este toxic pentru purceii 
sugari datorită absenţei echipamentului 
enzimatic adecvat).  

Animalele tinere, sugarii în general vor 
beneficia de doze diminuate cu 30-40% 
(tineretul animalelor de talie mică) sau chiar 
cu 50-70% (tineretul de până la 1 an al 
animalelor de talie mare).  

Sunt cunoscute situaţii când, în 
comparaţie cu adulţii, tineretul este mai 
rezistent la dozele terapeutice (ex: 
barbituricele la purcei).  

Acestea vor primi dozele diminuate cu 20-
40% fiind cunoscut (ca şi la tineret), că unele 
sisteme enzimatice pot fi diminuate ca activitate 
sau chiar abolite. Starea de întreţinere, tipul 
alimentaţiei, lumina, temperatura, ventilaţia, 
tipul de exploatare, carenţele vitaminice, 
minerale şi dezechilibrele hormonale, stresul 
etc. sunt, de asemenea, factori importanţi care 
modifică efectul medicamentelor (1, 4, 7, 8).  

Dozele de administrat pe categorii de 
vârstă sunt redate în Tabelul 3. 

 

Tabelul 3. 
Dozele pe categorii de vârstă 

(după Balaci cit. Suciu, 1990)(11). 
 

Specia Categoria Doza  
preconizată 

3 - 15 ani 1 doză 
15 - 20 ani ¾ doză 
20 – 25 ani ½ doză 
Mânji 2 ani ½ doză 
Mânji 1 an 1/12 doză 

Cabaline  

Mânji 2-6 luni 1/24 doză 
3-8 ani 1 doză 
10 – 15 ani ¾ doză 
15-20 ani ½ doză 
Viţei 4 – 8 luni 1/8 doză 

Bovine  

Viţei 1-4 luni 1/16 doză 
Peste doi ani 1 doză 
1-2 ani ½ doză 

Ovine şi 
caprine Miei şi iezi 6 -12 luni ¼ doză 

Peste 1,5 ani 1  doză 
8 – 18 ½ doză Suine  
Tineret 4-9 luni ¼ doză 

 

Gestaţia şi sexul 
 

Gestaţia presupune contraindicaţii în 
utilizarea anumitor medicamente (ex: purgative 
sau corticosteroizi, care induc avortul).  

Tragedia thalidomidei, (medicament utilizat 
în anii 70’ şi de către femei gravide, ca sedativ 
şi care a antrenat numeroase modificări fetale) 
a conferit o nouă dimensiune acestei stări 
fiziologice, efectele teratogene fiind cercetate şi 
luate în considerare în procesul de evaluare a 
fiecărui nou medicament (şi de uz veterinar).  

Eliminarea unor medicamente prin lapte 
constituie un alt exemplu al riscului de toxicitate 
legat de sexul animalului.  

Rata de metabolizare a anumitor 
medicamente diferă în funcţie de sex. În cazul 
femelelor dozele vor fi diminuate cu 5-10%, iar 
în cazul celor gestante cu 15%.  

De asemenea, la femelele gestante nu se 
vor administra medicamente cu acţiune în sfera 
genitală sau medicamente puternic active în 
sfera digestivă (purgativele drastice) deoarece 
acestea cresc riscul de avort (mai ales la vaci şi 
iepe în a doua jumătate a gestaţiei) (4, 7).  

 

Momentul administrării şi patologia 
 

Un medicament administrat pe cale orală 
este mult mai rapid şi complet absorbit dacă 
segmentul digestiv anterior este gol, dar de 
multe ori este mai iritant pentru ţesut (de aici 
indicaţiile “a se administra cu 1 oră înainte (sau 
după) masă”, ante cibum etc.).  

Recunoaşterea existenţei ritmului circadian 
în cadrul unor funcţii fiziologice şi-a găsit deja 
aplicarea în administrarea medicamentelor. În 
general, animalul bolnav are capacitatea de 
detoxifiere a medicamentelor diminuată.  

Orice stare patologică ce afectează direct 
ficatul şi / sau rinichii este foarte importantă (ex: 
afecţiunile hepatice conduc la prelungirea 
acţiunii pentobarbitalului, disfuncţia renală 
extinde durata de acţiune a fenobarbitalului 
etc.) (7, 9, 10).  

Rata pasajului intestinal, mărită sau 
diminuată, va modifica perioada absorbţiei şi, 
implicit, proporţia de doză absorbită.  

Hipoalbuminemia reduce capacitatea de 
cuplare a medicamentului.  

Insuficienţa cardiacă va fi acompaniată  de 
insuficienţa hepatică şi renală.  

Enteritele reduc perioada de tranzit 
intestinal şi deci, poate reduce absorbţia 
medicamentelor. 

Circulaţia periferică este inadecvată în 
stările de şoc de orice origine împiedicând 
astfel absorbţia injecţiilor s.c. etc. 

 

Toleranţa şi intoleranţa 
 

Când un medicament este administrat 
regulat pe o perioadă îndelungată de timp, de 
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multe ori este necesară creşterea dozei pentru 
a menţine acelaşi nivel al răspunsului (7, 9, 10).  

De obicei toleranţa la un medicament 
dispare odată cu întreruperea tratamentului (ex: 
câinii pot manifesta toleranţă la efectul narcotic 
al barbituricelor). Toleranţa totuși, reprezintă o 
situaţie destul de rară în medicina veterinară, 
deoarece perioadele prelungite de tratament nu 
sunt prea frecvente (1, 10).  

Rezistenţa la acţiunea anumitor 
medicamente poate apare din alte motive (ex: 
când un medicament este un antigen specific, 
iar anticorpii pentru acesta pot fi produşi, 
inactivându-l; rezistenţa (de origine metabolică) 
a populaţiilor trichostrongiliene de a rezista la 
doze terapeutice de benzimidazolice (6).  

Pe de altă parte depleţia receptorilor poate 
reduce capacitatea de răspuns a ţesutului ţintă. 

Dacă subiectul este un hiperreactiv efectul 
dorit al medicamentului va fi prea intens, doza 
utilizată trebuind să fie redusă.  

Menţinerea efectelor secundare nedorite la 
un nivel acceptabil poate necesita reducerea 
dozei, chiar dacă aceasta va reduce (sau nu) 
efectul dorit.  

De ex. voma este un efect advers care ar 
putea explica inutilitatea unui remediu 
administrat oral.  

Oxidul de magneziu administrat oral poate 
provoca o purgaţie violentă, reducându-i astfel 
valoarea de remediu în carenţa magneziană. 

 

Indicaţiile terapeutice 
 

Această apreciere este pur terapeutică şi 
include ajustarea dozei în funcţia de natura bolii 
şi mai ales în funcţie de agentul cauzal (ex: 
tratamentul fasciolozei acute necesită doze mai 
mari ale aceluiaşi medicament decât în forma 
cronică).  

De multe ori utilizarea dozelor crescute este 
similară cu creşterea pericolului de toxicitate, în 
detrimentul efectelor benefice mărite.  

Anumite antibiotice sunt aşa de toxice încât 
administrarea lor sistemică se face doar în caz 
de urgenţă (ex: polimixina).  

Alte urgenţe necesită o stabilire atentă a 
dozării medicamentului, în legătură cu efectul 
dorit (ex: barbituricele sunt capabile să inducă 
niveluri de depresie ale S.N.C. pornind de la 
sedare până la eutanasie). 

Dependenţa dozei letale de amfetamină la 
şoareci în funcţie de temperatura mediului este 
deja cunoscută însă se cunosc şi alte exemple 
valabile pentru anestezicele volatile (ex: 
utilizarea cloroformului pentru a induce 
anestezia la animale mari în atmosferă 
deschisă, timpul necesar este strâns dependent 
de temperatură) (3, 4, 7). 

Terapia medicamentoasă concomitentă 
 

Utilizarea concomitentă a mai multor 
remedii necesită introducerea mai multor 
variabile în calculul dozelor, datorită posibilităţii 
apariţiei interacţiunilor dintre componente 
administrate şi pacient.  

Înainte de descoperirea agenţilor specifici, 
puternici, aflaţi astăzi în uz, era o practică 
uzuală utilizarea remediilor conţinând un număr 
mare de componente. În prezent utilizarea mai 
multor medicamente este justificată doar în 
cazul în care aceasta asigură o eficacitate sau 
siguranţă mărită. 

Considerăm că utilizarea produselor de tip 
”shot-gun” sau polifarmacia (terapia cu 
substanţe active asociate fără un diagnostic de 
certitudine) este un simplu substituent al 
diagnosticului cert, profesionist, având unele 
implicaţii nedorite (1, 4, 7).  

 

Răspunsul amplificat 
 

Pentru a reduce incidenţa toxicităţii 
medicamentului se pot administra concomitent 
unul sau mai multe medicamente care produc 
un asemenea răspuns.  

Răspunsul final poate fi cantitativ egal cu 
suma răspunsurilor aşteptate în cazul 
administrărilor independente: aceasta 
reprezintă însumarea medicamentoasă.  

Însumarea este exemplificată prin utilizarea 
preparatelor combinate de streptomicină şi 
dihidrostreptomicină şi implică faptul că 
medicamentele componente au acelaşi mod de 
acţiune. În cazul în care răspunsul este mai 
mare decât cel explicabil prin simpla însumare, 
avem de-a face cu apariţia potenţării sau 
sinergismului.  

Sinergismul este exemplificat de utilizarea 
combinaţiilor de penicilină şi streptomicină.  

O explicaţie pentru potenţarea acţiunii este 
acea că două medicamente pot acţiona 
secvenţial în producerea aceluiaşi efect (ex: 
pirimetamina şi o sulfamidă inhibă secvenţial 
sinteza acizilor nucleici la coccidii) (7).  

 

Răspunsul diminuat 
 

În terapia plurimedicamentoasă se întâmplă 
ca uneori răspunsul observat să fie mai mic 
decât suma răspunsurilor componentelor, caz 
în care se petrece un antagonism între 
medicamentele utilizate (3,  9, 10).  

Uneori antagonismul poate fi explicat prin 
faptul că un medicament interferează sau 
determină chiar acţiunea contrară a celuilalt, 
adică antagonismul este de multe ori 
dependent de un mecanism care implică o 
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incompatibilitate de ordin farmacologic sau 
fiziologic.  

Utilizarea combinaţiei ce conţine o 
sulfamidă bacteriostatică şi un antibiotic 
bactericid, exemplifică această posibilitate prin 
acea că penicilina atinge efectul antibacterian 
maxim când microorganismul se multiplică 
rapid. Sulfamida împiedică diviziunea celulară 
reducând astfel eficacitatea antibioticului. 
Inducerea enzimatică deja citată ca mecanism 
ce cauzează toleranţa produce şi ea o scădere 
a efectului medicamentos în timp (10). 

 

Incompatibilităţile 
 

Acestea reprezintă o problemă clasică a 
farmaceuticii şi farmacologiei. Componentele 
unei asocieri pot fi incompatibile fizic (ulei şi 
apă) sau chimic, când reacţionează între ele 
(ex: acizii şi bazele sau agenţii oxidanţi şi 
reducători).  

De multe ori, necesitatea unei administrări, 
tentează clinicianul să combine remediile. Atâta 
timp cât nu se cunoaşte dacă remediile nu 
interacţionează, administrarea concomitentă 
este contraindicată (4, 7, 10).  

 

Toxicitatea amplificată 
 

Toxicitatea unui medicament poate creşte 
de mai multe ori, în funcţie de situaţie.  

Două medicamente ale căror căi de 
degradare sunt identice, pot intra în competiţie 
în cazul în care, calea metabolică are capacităţi 
limitate.  

Acest fapt se concretizează în rate de 
inactivare mai mici decât cea utilă, a unuia sau 
a ambelor medicamente, în funcţie de afinitatea 
lor relativă.  

Dacă unul dintre ele prezintă un interval 
terapeutic mic, este favorizată toxicitatea.  

Un animal care a fost expus inductorilor 
enzimelor microzomale, poate produce cantităţi 
de intermediari de reacţie care vor depăşi 
capacitatea de conjugare. Acest fapt poate să 
conducă şi el la creşterea toxicităţii.  

Competiţia pentru situsurile de cuplare este 
un alt mecanism care poate determina 
creşterea riscului de toxicitate a 
medicamentelor care se cuplează masiv la 
proteine (ex: derivaţii cumarinici anticoagulanţi, 
fenilbutazona şi cloralhidratul).  

Medicamentele al căror timp de înjumătăţire 
plasmatic este mult mai scurt decât timpul de 
înjumătăţire biologic, aşa-numitele 
medicamente “hit-and-run” (loveşte şi fugi) 
(medicamente care ating niveluri plasmatice 
foarte rapid, dar se elimină la fel de rapid) 
determină apariţia unor răspunsuri mărite la alte 
medicamente (ex: organofosforicele măresc 

răspunsul la colinomimetice timp de mai multe 
săptămâni, prin diminuarea rezervei de 
colinesterază a animalului) (4, 7).  

Un exemplu de incompatibilitate 
farmacodinamică este utilizarea adrenalinei ca 
stimulant cardiac la un animal anesteziat cu un 
medicament care sensibilizează cordul la 
acţiunea adrenalinei (ex: ciclopropanul).  

Depleţia de potasiu va fi urmată de creştea 
cardiotoxicităţii digitalicelor.  

De asemenea, expunerea la substanţele 
chimice din mediul înconjurător sau medicaţia 
aplicată de proprietar pot provoca clinicianului 
veterinar probleme identice în esenţă (4, 7). 

 

Toxicitatea diminuată 
 

Un exemplu obişnuit de toxicitate scăzută 
poate fi premedicaţia cu tranchilizante înainte 
de inducerea anesteziei.  

Aceasta simplifică procesul de inducţie şi va 
reduce doza de barbituric necesară, deci are 
valoare în reducerea riscurilor anesteziei.  

Atunci când se administrează sulfamide, 
posibilitatea ca metaboliţii sulfamidelor să 
cristalizeze în tubii contorţi este mult mai 
diminuată, prin utilizarea asocierilor de 
sulfamide în locul unei singure substanţe, într-
un dozaj echivalent.  

Antidotismul în intoxicaţii exploatează atât 
interacţiunile farmacocinetice (scăderea 
absorbţiei şi favorizarea eliminării) cât şi 
farmacodinamice (antagonismul competitiv) în 
beneficiul pacientului (10, 12). 

 
FACTORII CARE DETERMINĂ FRECVENŢA 

ADMINISTRĂRILOR 
 
În tratamentul bolilor, problema iniţială este 

atingerea unui răspuns adecvat.  
Acest fapt depinde de concentraţia potrivită 

de medicament din biofază. Un efect terapeutic 
adecvat cere de multe ori ca medicamentul să 
acţioneze pe o perioadă mai lungă de timp. O 
durată satisfăcătoare a acţiunii poate fi atinsă 
uneori prin tehnici care vor modifica rata 
absorbţiei medicamentelor (cum ar fi de 
exemplu formulările care asigură o eliberare 
încetinită a principiului activ sau utilizarea unor 
implanturi). În orice caz, de cele mai multe ori 
este necesară extinderea duratei de acţiune 
prin administrări repetate de medicament (1, 4). 

 

Clearance-ul medicamentelor 
 

Factorii care implică administrările repetate 
au fost deja expuşi în cadrul metabolizării şi 
excreţiei.  

În esenţă, cu cât timpul de înjumătăţire este 
mai scurt, cu atât medicamentul  va fi eliminat 
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mai rapid din organism şi cu atât mai scurt va fi 
intervalul dintre administrări (atunci când este 
necesară menţinerea unui nivel constant al 
efectului). Deoarece, părerea că, există un 
interval standard între administrări este eronată, 
mărimea dozelor administrate repetat va fi 
variabilă în funcţie de avantajele pe care le 
presupune (1, 9, 10).  

De exemplu, o doză de atac iniţială, urmată 
de doze zilnice de întreţinere este un regim 
utilizat frecvent în terapia cu sulfamide (fig. 1a).  

Prin această metodă prima doză trebuie să 
atingă nivele terapeutice maxime (incluzând 
saturarea situsurilor de pierdere libere) în timp 
ce dozele următoare înlocuiesc în permanenţă 
proporţia din doza de atac care s-a pierdut în 
intervalul dintre administrări.  

În acest fel, concentraţia plasmatică este 
atinsă rapid şi va fi menţinută la un nivel 
compatibil, cu efecte bacteriostatice continue.  

Atunci când stocarea medicamentelor în 
organism, inclusiv cuplarea la proteinele 
plasmatice, contribuie semnificativ la scăderea 
concentraţiei plasmatice a fracţiunii libere, 
eventuala saturare a situsurilor de stocare, va 
conduce rapid la creşterea concentraţiei 
sanguine, în condiţiile ajustării corecte a mărimii 
dozei sau a frecvenţei de administrare (ex: 
administrările i.v. progresive de tiopental sodic).  

Dacă, în plus, fie degradarea fie excreţia 
farmaconului este înceată, situaţia devine şi mai 
periculoasă dacă dozele repetate sunt prea 
mari sau prea frecvente, comparativ cu timpul 
de înjumătăţire (4, 7, 10). 

Cuplarea la proteinele plasmatice va 
deprima şi ea rata de inactivare şi excreţie, 
iar extensivitatea sau puterea de cuplare pot 
varia considerabil pentru acelaşi medicament 
la mai multe specii sau în cadrul unei familii 
de medicamente, atunci când se testează pe 
indivizi diferiţi. Dacă aceşti factori acţionează 
de aşa manieră încât, o doză de medicament 
nu este eliminată înainte de următoarea 
administrare, concentraţia medicamentului în 
organism va creşte cu fiecare doză 
succesivă. Acest proces este cunoscut drept 
cumulare şi este reprezentat în figura 1b.  

Dezavantajul evident al cumulării este că se 
pot înregistra creşteri ale concentraţiei până la 
niveluri toxice (1, 8, 10).  

Toxicitatea cumulativă este proprie 
compuşilor cu timp de înjumătăţire care 
depăşeşte intervalul dintre administrări şi atunci 
când mărimea dozei permite fenomenului de 
cumulare să progreseze peste nivelul 
terapeutic, (intrând astfel în intervalul de 
concentraţie toxică). Fenilbutazona de exemplu, 

este un medicament care suferă astfel de 
modificări ale cineticii în funcţie de mărimea 
dozei. 

 

 
 

    a 

 
      
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   b 
 

Figura 1. 
 

(a) nivelul plasmatic probabil obţinut iniţial prin administrarea 
unei doze de atac, care atinge concentraţia plasmatică dorită, 
iar apoi, prin administrarea unor doze de întreţinere mai mici; 
(b) atunci când nivelul obţinut prin administrarea unei doze nu 
revine la valoarea iniţială până la administrarea următoarei 
doze, concentraţia poate creşte succesiv cu fiecare doză – 
astfel se poate produce fenomenul de toxicitate cumulativă. 

(după Brander, 1991) (4). 
 

Stabilitatea concentraţiei 
 

Pe lângă factorii amintiţi anterior, frecvenţa 
administrărilor poate exercita o influenţă 
considerabilă nu numai asupra duratei de 
acţiune a medicamentelor ci, şi asupra calităţii 
acţiunii medicamentelor.  

Acţiunea multor medicamente, (ex: a 
sulfamidelor) depinde de prezenţa lor şi de locul 
de acţiune, nu doar pe o perioadă adecvată şi 
la o concentraţie potrivită pe întreaga perioadă 
a tratamentului, în comparaţie cu un 
medicament de tipul penicilinei, ce trebuie să fie 
prezentă la o concentraţie  adecvată în mod 
intermitent pe parcursul unei perioade de 
utilizare cu o durată similară. În general, 
stabilitatea mai mare a concentraţiei este atinsă 
atunci când doza pro die este administrată în 
mai multe reprize pe parcursul a 24 h decât 
dacă este administrată în doze unice (9).  

În orice caz, instalarea efectului este mult 
mai tardivă atunci când se utilizează dozele 
divizate, deoarece trece un interval mai mare 
de timp până când este atinsă o concentraţie 
potrivită la locul de acţiune (1, 9, 12).  

Această întârziere poate fi evitată prin 
începerea terapiei cu o doză mai mare (de 
atac), în locul unei doze normale (de 
întreţinere). Evitarea întârzierii în instalarea 

Concentraţia plasmatică 

Concentraţia plasmatică 

  timp 

timp 
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efectului medicamentos necesar imediat, de o 
intensitate terapeutică maximă, este motivul 
clinic pentru utilizarea schemei terapeutice de 
tip doză de atac - doză de întreţinere (4, 7). 

 

Stabilirea ratei de dozare 
 

Pe lângă faptul că farmacocinetica a 
contribuit mult la dezvoltarea farmacologiei prin 
cercetări matematice şi descrierea căilor urmate 
de medicamente în organism, ea are şi o 
ramură cu valoare aplicativă: terapeutica 
raţională, care înseamnă aplicarea celui mai 
bun program de administrare în ceea ce 
priveşte mărimea dozei şi frecvenţa de 
administrare, cât şi utilizarea unor medicamente 
cu mod de acţiune cunoscut în întregime (4, 7). 

După s-a văzut, rata de absorbţie, 
distribuţie şi eliminare se poate cuantifica 
experimental şi, de asemenea, prin intermediul 
conceptului de volum aparent de distribuire, se 
poate estima nivelul medicamentului în 
organism, în orice moment în care este 
cunoscută concentraţia plasmatică. Utilizând 
aceşti parametri farmacocinetici şi făcând 
anumite presupuneri, pe baza calculelor, este 
posibilă emiterea unor recomandări raţionale cu 
privire la mărimea dozei şi a frecvenţei de 
administrare (2, 9). 

 

Stabilirea mărimii dozei 
 

Dacă un medicament acţionează rapid şi 
exercită un efect observabil imediat la un 
animal, determinarea dozei este posibilă doar 
prin continuarea administrării medicamentului, 
până la atingerea nivelului dorit al răspunsului.  

Titrarea dozei în funcţie de răspuns este 
uşoară, de pildă, în cazul administrării 
anestezicelor i.v. Singura cerinţă prealabilă este 
cunoaşterea exactă a intensităţii efectului dorit, 
înainte de începutul administrării.  

În cazul unui medicament al cărui efect se 
manifestă încet sau nu poate fi cuantificat din 
punct de vedere clinic, poziţia adoptată este 
oarecum diferită.  

Această metodă oarecum empirică nu oferă 
un moment clar al realizării efectului dorit, iar 
doza optimă este greu de stabilit. În orice caz, 
recomandările bazate pe această metodă şi 
modificate pe baza experienţelor practice (bune 
sau rele) au constituit mult timp suportul terapiei 
medicamentoase veterinare (3, 5, 8). 

Recomandări bazate pe datele 
farmacocineticii se pot face doar când este 
posibilă identificarea acelei concentraţii 
plasmatice care ar conduce la terapia cea mai 
eficientă. Pentru unele grupe de medicamente, 
concentraţiile pot fi prevăzute pe baza studiilor 
“in vitro” (ex: este posibilă identificarea 

concentraţiei la care agenţii antimicrobieni 
inhibă dezvoltarea culturilor bacteriene).  

Aceasta, multiplicată cu un factor cu indice 
de siguranţă adecvat (de cele mai multe ori = 5) 
va fi concentraţia necesară în fluidele 
organismului (4, 7).  

Pentru alte grupe de medicamente, studiul 
se bazează pe măsurarea concentraţiei 
plasmatice, în momentul în care se presupune 
că s-a atins nivelul dorit al răspunsului. În 
fiecare caz calculul dozei care ar presupune 
atingerea acestei concentraţii se face după 
relaţia: 

 

D = Cpd x Vd        ec. 1 
 

unde:  
D = doza (mg),  
Cpd = concentraţia plasmatică dorită (mg l-1), 
Vd = volumul aparent de distribuire (l.). 
 

Atunci când medicamentul nu se 
administrează i.v., s-ar putea să fie necesară 
aplicarea unui factor de corecţie care să ia în 
calcul biodisponibilitatea incompletă a dozei.  

Recomandările cu privire la mărimea dozei, 
bazate pe această metodă sunt ideale din punct 
de vedere teoretic, deoarece animalul va fi 
expus unei cantităţi minime de medicament 
(absolut necesară pentru realizarea efectului 
dorit). Datorită acestei metode, eficienţa este 
maximă, iar riscul apariţiei efectelor secundare 
toxice este minim. Cu toate că multe intervenţii 
terapeutice necesită doar o singură doză de 
medicament, în alte cazuri este necesară 
menţinerea pe o perioadă de timp a nivelului 
răspunsului produs de prima administrare.  

Eutanasia i.v. exemplifică prima situaţie, în 
timp ce aditivii furajeri, promotori de creştere, 
urmează cel de-al doilea principiu de 
administrare. 

 

STABILIREA FRECVENŢEI DE 
ADMINISTRARE 

 

O doză unică va avea o durată de acţiune 
determinată de: mărimea dozei, de constanta 
ratei de eliminare şi de volumul aparent de 
distribuire ale medicamentului în organism.  

Dacă se mai cunoaşte şi concentraţia 
plasmatică minimă necesară pentru efectul 
terapeutic, va fi posibilă calcularea timpului 
necesar scăderii concentraţiei iniţiale până la 
acest nivel. Cunoscând timpul de înjumătăţire 
plasmatic, este posibilă calcularea proporţiei 
dozei care va rămâne în organism. Efectul 
înjumătăţirii cantităţii de medicament din 
organism asupra concentraţiei plasmatice, 
odată cu trecerea fiecărui interval de 
înjumătăţire este redat în figura 2.  

Este evident că intensitatea răspunsului 
determinat de o doză unică de medicament va 
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varia continuu, deoarece, întâi concentraţia va 
creşte până la un nivel maxim, apoi va scade.  

Când este necesar un efect susţinut este 
evident că trebuie menţinută concentraţia 
constantă la nivelul receptorilor (2).  

 

doza (%) 
 

      100 
 
                            
                     
 
               50 
  
 
                        25 
  
                                12,5 
                                         6,25 
                                                  3,125             timp 
 
 
 

Figura 2.  
Eliminarea a jumătate din cantitatea de medicament din 

organism până la sfârşitul unei perioade de înjumătăţire va 
conduce la scăderea exponenţială drastică, a procentului din 
doză care mai există în organism (după Brander, 1991)(4). 

 

Stabilirea ratei de perfuzare intravenoasă 
 

Atunci când este necesar un efect 
terapeutic de intensitate constantă, cerinţa 
poate fi satisfăcută cel mai bine prin perfuzarea 
i.v. a medicamentului, atâta timp cât este 
necesar, la o rată potrivită. Doza poate fi 
calculată după ecuaţia amintită la mărimea 
dozei (ec. 1), iar rata i.v. potrivită, după cum 
urmează. Rata la care medicamentul este 
pierdut din organism poate fi cel mai util 
exprimată drept clearance total, atunci când se 
cunoaşte sau se poate afla concentraţia 
plasmatică dorită (Cpd): 

 

R = Cpd x Vd x ß             ec. 2 
 

Unde:  R = rata de pierdere a medicamentului (mg h-1). 
 

Deci, pentru a menţine la nivel constant o 
concentraţie deja atinsă a medicamentului în 
organism este necesară doar perfuzarea 
medicamentului cu o rată orară egală cu rata de 
eliminare. 

 

Efectul de platou 
 

Atingerea unei concentraţii platou stabile 
este posibilă şi fără a se administra o doză de 
atac. Dezavantajul este acela că, timpul 
necesar pentru terapie poate fi incompatibil cu 
dezideratul unui rezultat favorabil terapeutic.  

Când un medicament este perfuzat i.v. la o 
rată constantă potrivită (şi este eliminat printr-o 
cinetică de prim ordin), concentraţia plasmatică 
a medicamentului creşte până la platoul dorit şi 
se va menţine pe tot parcursul perfuziei. 

Platoul poate fi atins dacă există o potrivire 
între rata de perfuzare şi cea de eliminare (10). 

Cantitatea de medicament eliminată în 
unitatea de timp creşte progresiv atâta timp cât 
perfuzarea continuă de medicament determină 
creşterea progresivă a concentraţiei plasmatice.  

Acest fenomen rezultă din cinetica de prim 
ordin a eliminării, care presupune capacitatea 
de eliminare a unei fracţiuni constante în 
unitatea de timp, din cantitatea progresiv 
crescătoare de medicament prezent4.  
 
   doza(%) 
      
 
 
                                     96,87 
                              93,75   
                                   87,5 
   100                75 
             50 
                                                                 timp 
                          
 

Figura 3.  
Acumularea unui medicament în organism atunci când este 

injectat la o rată constantă de 100 unităţi/perioadă de 
înjumătăţire (după Brander, 1991)(4). 

 
Cunoscându-se concentraţia platou dorită, 

rata de perfuzare constantă necesară pentru a 
o atinge poate fi calculată prin ecuaţia 2.  

La sfârşitul perfuziei timpul necesar 
efectuării eliminării va depinde doar de valoarea 
ß a medicamentului.  

Timpul necesar atingerii concentraţiei 
platou şi cel necesar eliminării complete sunt 
aproximativi egali cu = 6 x t ½.  

Atingerea progresivă a concentraţiei platou 
este ilustrată în figura 3, în care cantitatea totală 
a medicamentului din organism reprezentată pe 
fiecare interval de înjumătăţire este egală cu 
cantitatea perfuzată pe durata de înjumătăţire 
plus reziduul din perfuzarea de până atunci (4). 

 

Efectul administrărilor repetate 
 

Cu toate că perfuzarea i.v. continuă de 
medicament oferă cel mai precis control asupra 
nivelului medicamentului în organism şi este 
esenţială pentru medicamentele cu un interval 
terapeutic mic şi pentru cele cu eliminare 
rapidă, este relativ rar utilizată şi posibil de 
efectuat în medicina veterinară.  

Se cunoaşte şi posibilitatea atingerii unui 
efect de platou aproximativ prin administrări 
repetate, iar dacă mărimea dozei şi intervalul de 
administrare sunt menţinute constante, 
concentraţia plasmatică medie dorită poate fi 
atinsă şi menţinută pe o perioadă dorită (1, 4).  

                                                 
4 O concentraţie în platou este caracterizată de timpul necesar 
pentru atingerea ei (dependent de ß şi Vd) precum şi de concentraţia 
plasmatică la care se instalează (dependentă de rata de perfuzare 
fixată.  
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Deci, cantitatea de medicament din 
organism şi concentraţia plasmatică vor fi 
maxime, imediat după fiecare administrare şi 
minime imediat înainte de următoarea doză. 

Pornind de la ideea că nivelul concentraţiei 
minime nu este incompatibilă cu scopul 
terapeutic şi că peak-ul concentraţiei nu implică 
risc toxicologic, oscilaţiile concentraţiei 
plasmatice sunt întru totul acceptabile.  

Aceste oscilaţii pot fi micşorate prin 
divizarea dozei zilnice de întreţinere în doze 
egale mai mici administrate la intervale fixe mai 
scurte, adică o apropiere de principiul perfuzării.  

Atunci când dozele sunt administrate la 
intervale egale cu timpul de înjumătăţire 
constant ratei de eliminare va fi cel care 
determină timpul necesar pentru atingerea 
platoului, iar mărimea dozei va determina 
media concentraţiei platou.  

Acest regim de administrare este ilustrat în 
figura 4 şi arată că nivelul mediu al concentraţiei 
platou va fi de circa 1,5 (de fapt 1,44) ori mai 
mare decât concentraţia maximă atinsă de 
doza iniţială, dacă se menţine aceeaşi doză şi 
în cazul administrărilor ulterioare, la un interval 
egal cu timpul de înjumătăţire (4).  

Concentraţia plasmatică în intervalul de 
stabilitate va fi dată de formula: 

 

            1,44 fD 
Cp∝∝∝∝ = -------------         ec. 3 
                Vd 

unde  
Cp∝ = concentraţia plasmatică medie în platou, iar  
fD = doza biodisponibilă. 

 

conc.(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      timp 
 
                                              
 
 

Figura 4. 
Fluctuaţiile concentraţiei plasmatice a unui medicament care 
este administrat cu o rată constantă la intervale egale cu timpul 
de înjumătăţire. Se observă că după circa patru administrări se 

obţine o concentraţie medie relativ constantă  
(după Brander, 1991)(4). 

 
Desigur că în practică este destul de dificil 

de administrat la un interval de timp egal cu 
timpul de înjumătăţire pe toată perioada 
tratamentului (zi şi noapte: multe medicamente 
au timpul de înjumătăţire  între 0,5 şi 4 ore).  

Cum poate fi adecvată atunci o terapie 
bazată pe administrările zilnice? 

Un răspuns este acela că multe remedii 
sunt astfel formulate încât absorbţia, departe de 
a fi instantanee, este prelungită.  

Acest fapt prelungeşte perioada de acţiune 
peste cea anticipată, doar pe baza timpului de 
înjumătăţire.  

De exemplu penicilina cristalină are t ½ = 
30-60 minute şi, ca atare, este preparată sub 
formă de procainpenicilină suspensie, astfel 
încât o injecţie la 24 h este compatibilă cu o 
perioadă de concentraţie terapeutică 
plasmatică suficientă (12).  

Altă situaţie este aceea în care 
medicamente relativ lipsite de toxicitate (cum ar 
fi penicilina G) sunt administrate într-o doză 
mult mai mare decât cea teoretic necesară.  

Astfel va trece o perioadă mai mare de timp 
până la scăderea concentraţiei plasmatice sub 
nivelul minim eficace.  

Relaţia dintre perioada de activitate şi cea 
de administrare nu este liniară ci logaritmică. 

Aceasta este ilustrată în figura 5 unde 
mărirea de 4 ori a dozei conduce doar la 
dublarea perioadei de activitate, pornind de la 
ideea că este valabilă cinetica de prim ordin, 
adică fiecare dublare a dozei conduce la 
extinderea doar cu 50% a perioadei de 
activitate.  

Penicilina G mai demonstrează şi că, 
pentru anumite medicamente, prezenţa 
continuă în volumul de distribuire la o 
concentraţie stabilă nu este necesară.  

De fapt, s-a stabilit faptul că expunerea 
intermitentă la penicilină G ar fi preferabilă sau 
că este chiar necesară pentru a avea succes 
terapeutic.  

Acest lucru este perfect adevărat pentru 
toate medicamentele a căror perioadă de 
acţiune depăşeşte prezenţa lor în plasmă 
(adică acelea al căror timp de înjumătăţire 
farmacologic este mai mare decât timpul de 
înjumătăţire chimic, prin cuplare ireversibilă la 
enzime sau receptori) (4, 7, 10).  

Problema contrară (faţă de dispariţia 
efectului, datorită unei frecvenţe de 
administrare prea mici a medicamentului cu 
timp de înjumătăţire redus) este cea a 
administrărilor prea frecvente a medicamentelor 
cu timp de înjumătăţire mare, care favorizează 
acumularea lor într-o proporţie prea mare în 
organism (4, 7, 9, 10).  

Amândouă situaţiile constituie exemple de 
cazuri în care cumularea unor doze succesive 
este inadecvată pentru rezultatul dorit.  
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Tendinţa de acumulare a medicamentelor 
poate fi exprimată printr-o valoare numită 
raportul de cumulare5.  

Aşa cum a reieşit din figura 3, pentru orice 
medicament administrat în doze fixe şi la 
intervale egale cu timpul de înjumătăţire, 
raportul de cumulare este 2, iar nivelul de 
cumulare este acceptabil. 

 

doza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                                       perioada de activitate  
 
Figura 5.  
Atunci când operează cinetica de prim ordin, o dublare a 
duratei efectului se obţine prin mărirea de patru ori a dozei 
administrate (Brander, 1991) (4). 

 
Administrarea la intervale mai mari decât 

timpul de înjumătăţire elimină virtual 
posibilitatea de cumulare.  

La intervale mai mici decât timpul de 
înjumătăţire, indicele creşte rapid, cumularea se 
produce într-un grad mai mare, iar concentraţia 
în platou are un nivel mai mare, atâta timp cât 
nu se reduce mărimea dozei.  

Indicele de cumulare care exprimă 
consecinţele alegerii unui anumit interval de 
administrare este ca atare, un al doilea factor 
de care depinde concentraţia plasmatică medie 
din stadiul de echilibru. 

Unele consecinţe practice ale acestor 
caracteristici sunt următoarele: 
• medicamentele care au un timp de 

înjumătăţire scurt (4 h) pot fi administrate în 
doze de întreţinere recomandate şi pe baza 
unui interval convenţional fix (ex: o dată la 8 
ore) astfel încât nu vor conduce la cumulare 
sau vor atinge o concentraţie platou insuficient 
de ridicată pentru a produce efecte toxice; 
• medicamentele cu timp de înjumătăţire 

mare (ex: digoxin, fenobarbital, oxitetraciclină 
etc.), dacă sunt administrate în doza de 

                                                 
5 Acesta este definit ca raport între: cantitatea de medicament din 
organism după prima administrare şi cea din timpul peak-ului (vârfului 
plasmatic) din platou. 

întreţinere recomandată şi la aceeaşi frecvenţă 
(mai mică decât timpul de înjumătăţire) se vor 
acumula la niveluri periculoase sau vor necesita 
un timp îndelungat pentru a atinge un nivel în 
platou acceptabil în cazul administrării lor la 
intervale egale cu cel de înjumătăţire. 

Această ultimă problemă este rezolvată prin 
abandonarea dozei fixe şi administrarea unei 
doze iniţiale, mai mare, care să ridice rapid 
nivelul plasmatic până la concentraţia 
terapeutică (4, 7).  

Aceasta va fi urmată de doza convenţională 
(de întreţinere) pentru a menţine concentraţia la 
nivelul dorit.  

Sulfamidele şi antibioticele sunt două grupe 
de medicamente pentru care instalarea rapidă a 
efectului este necesară, dar care au un timp de 
înjumătăţire lung şi limite de siguranţă înguste 
şi, ca atare, sunt administrate după această 
schemă (doza de atac + doze de întreţinere). 

Dacă se cunoaşte doza de întreţinere, doza 
de atac poate fi calculată astfel: 

 
              Dm 
Dl =-------------        ec. 6 
           ß x tint 

 

unde:  
Dl = doza de atac,  
Dm = doza de întreţinere,  
ß = constanta ratei de eliminare,  
tint  = intervalul dintre administrări. 
 

Stereospecificitatea acţiunii 
 

Presupusa acţiune a unui anumit 
medicament se bazează pe legarea 
preferenţială a unei substanţe la un anumit 
partener molecular de reacţie, adică la un 
receptor. Afinitatea deosebită a unui farmacon 
la receptorul “propriu” presupune că el are o 
configuraţie care se potriveşte foarte bine, adică 
între cei doi parteneri există complementaritate.  

Datorită acestui motiv, substanţele 
stereoizomere, adică cele a căror 
secvenţialitate atomică este aceeaşi însă au 
structură spaţială diferită, posedă 
complementarităţi diferite faţă de locul de 
acţiune şi, ca atare, au proprietăţi farmacologice 
diferite (4, 7). 

O formă de stereoizomerie importantă în 
farmacoterapie este enantiomeria.  

Aceasta este izomeria în care structurile 
spaţiale a două substanţe (cei doi enantiomeri) 
sunt simetrice faţă de un plan (“imagine în 
oglindă”), iar imaginile lor nu sunt “congruente”.  

Enantiomeria se bazează pe faptul că într-o 
moleculă există un atom de carbon care poartă 
patru substituenţi diferiţi.  

În figura 6 este reprezentată schematic o 
astfel de pereche de enantiomeri (7).  
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Figura 6. 
Stereoselectivitatea ocupării receptorilor. Doar unul din cei doi 

enantiomeri (cel din stânga) deţine caracteristici de 
complementaritate cu situsul de cuplare al receptorului. 

(după Kuschinsky, 1989 cit Cristina) (7). 
 

Distanţele dintre un anumit atom şi atomii 
învecinaţi sunt identice la ambii enantiomeri.  

De aceea enantiomerii sunt comparabili 
între ei în aproape toate proprietăţile chimice şi 
fizice. Ele se diferenţiază însă din punct de 
vedere al activităţii lor optice, pentru că ei rotesc 
planurile de polarizare al unui fascicul de lumină 
polarizată în sensuri diferite.  

Fasciculul de lumină polarizată va fi rotit 
către dreapta de către forma (+, dextrogiră) şi 
către stânga de către forma (-, levogiră).  

Independent de sensul rotirii luminii 
polarizate, este posibilă caracterizarea ambilor 
enantiomeri cu ajutorul a două sisteme de 
clasificare.  

Clasificarea se face raportând substanţele 
la D- (dextrogire) şi L-(levogire) glicerinaldehidă, 
obţinându-se seria D şi seria L.  

Luând în consideraţie situarea 
substituenţilor la atomul de carbon asimetric 
precum şi numărul lor, este posibilă o clasificare 
după sistemul R - S. 

La sinteza chimică a unei substanţe cu 
atom de carbon asimetric, nerealizată într-o 
succesiune de etape, rezultă de cele mai multe 
ori un amestec6 (racem), în care enantiomerii 
au proporţia de 1:1 şi care, în mod 
corespunzător, nu produc rotirea planului luminii 
polarizate. În natură, sintezele controlate 
enzimatic se desfăşoară stereoselectiv, astfel 
încât este sintetizat numai unul dintre 
enantiomeri: (-), D, R-adrenalină, (-), L,S- 
hiosciamină). 

Când centrul asimetric al unei molecule - 
farmacon se găseşte în zona de cuplare a 
acestuia cu receptorul, iar la legare participă 

                                                 
6 Separarea celor doi enantiomeri presupune dispunerea de 
tehnologie avansată, datorită faptului că enantiomerii se aseamănă 
foarte bine din punct de vedere fizico-chimic. De aceea, substanţele 
farmaceutice de sinteză care conţin atomi de carbon asimetrici se 
găsesc de cele mai multe ori ca preparate farmaceutice sub formă 
de racem (ß-blocante, anticoagulante orale, antiinflamatorii acide, 
etc). 

trei grupări legate de acest carbon asimetric, 
atunci doar unul dintre enantiomeri va 
prezenta complementaritate optimă cu 
receptorul (fig. 6).  

Structura spaţială diferită, influenţează şi 
complementaritatea la enzimele care 
participă la metabolizarea medicamentului, 
astfel încât transformarea metabolică a 
enantiomerilor se va desfăşura pe diferite căi, 
în mod stereoselectiv (4, 7).  

Aşa se întâmplă, de pildă cu enantiomerul 
(mai activ) (-), S al varfarinei (anticoagulant 
oral) care va fi descompus în ficat mai ales la 
nivelul ciclului cumarinic, în timp ce 
enantiomerul (+), R va fi modificat mai ales la 
nivelul lanţului de atomi de carbon. Astfel, 
eliminarea formei S se va produce mai rapid.  

Este de reţinut că un alt farmacon cu 
acţiune diferită, administrat concomitent, 
poate interveni în metabolizarea celor doi 
enantiomeri (4, 7).  

Aceste exemple clarifică faptul că 
enantiomerii unei substanţe pot avea 
caracteristici farmacodinamice şi 
farmacocinetice diferite. Administrarea unui 
preparat racemic reprezintă, de fapt, 
administrarea concomitentă a două substanţe 
cu efecte mai mult sau mai puţin diferite (cei 
doi enantiomeri), fiind comparabilă cu 
administrarea unui preparat combinat.  

Chiar dacă unul din enantiomeri este total 
inactiv din punct de vedere farmacologic, 
administrarea sa reprezintă introducerea 
(inutilă) uneori a unei substanţe străine în 
organism. 

 

Cinetica de ordinul zero 
 

În descrierea cineticii absorbţiei şi eliminării 
şi a consecinţelor acestora asupra mărimii 
dozei şi asupra frecvenţei, s-a pornit până acum 
de la ideea că acestor procese li se aplică 
cinetica de ordinul I. Una dintre caracteristicile 
acesteia este aceea că timpul de înjumătăţire 
pentru procesul influenţat (de obicei eliminarea) 
este dependent de doză. Când se aplică 
cinetica de ordin zero, se vehiculează mai 
degrabă o cantitate constantă decât o fracţiune 
constantă în unitatea de timp.  

S-a presupus de asemenea că în momentul 
în care constanta ratei pentru un anumit 
medicament şi la un anumit individ s-a 
stabilizat, atunci ea va rămâne nemodificată7.  

O astfel de schimbare dramatică ce apare 
în timpul unui tratament ar produce inevitabil 

                                                 
7 Oricum afecţiunile organice pot modifica aportul organismului la 
clearance-ul total al medicamentului şi, astfel, se poate deduce că 
aceste fenomene ar putea determina modificarea cineticii de ordinul 
I în cinetică de ordin zero. 
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devierea concentraţiei plasmatice iniţiale, cu 
consecinţe nedorite (ex. absorbţia inadecvată, 
acţiunea medicamentoasă excesivă sau chiar 
toxicitatea) (1, 4, 10, 12).  

De asemenea este posibil ca un 
medicament a cărui eliminare este strâns 
dependentă de procesele de transport prin 
carrier, să fie manevrat printr-o cinetică de 
ordinul I până când carrier-ul se saturează, 
moment în care cinetica devine de ordin zero8.  

 

Reziduurile medicamentoase 
 

Existenţa reziduurilor medicamentoase în 
lapte sau în ţesuturile comestibile ale animalelor 
de măcelărie constituie o preocupare de interes 
sanitar public.  

Reziduurile pot apare, nu doar datorită 
proprietăţilor fizico-chimice ale substanţelor în 
sine ci, şi datorită eficacităţii acelor dispozitive 
farmaceutice şi bioinginereşti care încearcă să 
mărească timpul de înjumătăţire plasmatic al 
medicamentelor în cauză (boluri cu eliminare 
secvenţială sau continuă, implanturi etc). 

Atenţia specialiştilor s-a concentrat până 
acum asupra problemelor create de persistenţa 
îndelungată a organocloruratelor în depozitele 
adipoase şi de efectele nedorite asupra 
speciilor de măcelărie (ex: păsări de carne, 
suine etc).  

Organocloruratele au un coeficient de partaj 
apă-grăsime foarte înalt, astfel încât cantităţi 
însemnate pătrund rapid în grăsimile 
organismului unde rămân stabile din punct de 
vedere chimic datorită protecţiei asigurate de 
aceste ţesuturi şi de unde sunt puse în libertate 
foarte încet.  

Această problemă, împreună cu persistenţa 
anumitor substanţe chimice cum ar fi bifenilii 
policlorinaţi, precum şi realizarea faptului că 
laptele care conţine antibiotice (ex: 
betalactamine) poate induce fenomene de 
sensibilizare la oameni, au concentrat atenţia 
asupra potenţialului toxic al reziduurilor 
agrochimice, inclusiv al medicamentelor.  

Reziduurile de pesticide în produsele 
lactate şi a antibioticelor, promotorilor de 
creştere, în carne au fost depistate tot mai 
frecvent. Acestea şi preocuparea generală 
pentru siguranţa consumatorilor expuşi regulat 
şi inevitabil la substanţele chimice au condus la 

                                                 
8 Acest fenomen se petrece când concentraţia medicamentului în 
organism creşte ca o consecinţă a pătrunderii continue sau a unei doze 
prea mari. Aceste două situaţii apar la perfuzarea i.v. la o rată prea mare 
sau în cazul fenilbutazonei la cabaline. Îndată ce cinetica de ordin zero 
începe să opereze, dacă următoarele doze rămân neschimbate şi se 
administrează la acelaşi interval, pot provoca o creştere neaşteptat de 
rapidă a concentraţiei medicamentului în organism. În ambele situaţii 
analiza dinamicii concentraţiei plasmatice va evidenţia motivul rezultatului 
terapeutic neaşteptat şi va permite astfel modificarea în sens raţional a 
terapiei. 

definirea unei mărimi numită limită zilnică 
admisă (denumită în original ADI = acceptable 
daily intake, Pugh, 1991 (4)9. 

Pentru a reduce la minim pericolul implicat 
de reziduurile din alimentele de origine animală, 
se obişnuieşte ca, pentru anumiţi compuşi şi 
preparate să se definească o perioadă numită 
perioadă de aşteptare, de interzicere sau de 
retragere (noi opinăm pentru “perioadă de 
interzicere”) care trebuie să treacă de la ultima 
administrare a medicamentului până la 
sacrificarea animalului sau până la introducerea 
în consumul uman a laptelui sau ouălor (4, 7).  

Această problemă este foarte delicată în 
cazul implanturilor hormonale sau a altor 
formulări cu eliberare lentă. Astfel de agenţi 
sunt administraţi uzual prin implantarea unei 
pelete solide de principiu activ sub pielea 
pavilionului auricular sau în alte zone accesibile, 
acestea fiind detaşate de carcasă la 
sacrificarea animalului. Oricum, variaţiile sunt 
considerabile, pe de-o parte, datorită 
influenţei exercitate de tehnica de implantare 
asupra ratei de absorbţie şi, pe de altă parte, 
datorită utilizării implanturilor într-un mod 
diferit de cel recomandat de producător (ex: 
în doze sau cu frecvenţă mărite).  

Temerile mai există şi datorită faptului că 
implanturile nu sunt întotdeauna absorbite 
complet în perioada de aşteptare 
premergătoare sacrificării (circa 60 zile) şi de 
multe ori se întâmplă ca animalele să fie 
sacrificate înainte de trecerea acestui interval 
(cazul sacrificărilor de necesitate). 

Solubilizarea implantelor este foarte înceată 
şi, ca atare, acţiunea medicamentelor continuă 
pe parcursul a mai multe săptămâni10.  

În mod diferit, promotorii de creştere 
antimicrobieni sunt incluşi în furaje într-o 
concentraţie constantă şi în proporţii variabile în 
funcţie de perioada din ciclul de îngrăşare. 

                                                 
9 Valoarea acestei cantităţi pentru om reprezintă consumul zilnic al unei 
substanţe prin intermediul alimentelor care, pe un termen nelimitat, nu 
poate produce efecte nedorite. Acesta depinde de toxicitatea cunoscută a 
substanţelor şi se calculează în modul următor: 
 

                                  NEL x 70 
                   ADI = -------------------                   ec. 7 
                                    100 
 

în care NEL = cantitatea ineficace (mg kg-1) (NEL = “no-effect level”) 
dedusă din administrări pe cale orală a substanţei la rozătoare de 
laborator, pe termen lung. Factorul 70 este derivat din media greutăţii 
corporale umane (în kg, omul adult este considerat la 70 kg), iar 100 
este un factor arbitrar de securitate (acesta poate creşte până la 
2000 în cazul substanţelor cancerigene). 
10 Oricum, variaţiile sunt considerabile, pe de-o parte, datorită 
influenţei exercitate de tehnica de implantare asupra ratei de 
absorbţie şi, pe de altă parte, datorită utilizării implanturilor într-un 
mod diferit de cel recomandat de producător (ex: în doze sau cu 
frecvenţă mărite). Temerile mai există şi datorită faptului că 
implanturile nu sunt întotdeauna absorbite complet în perioada de 
aşteptare premergătoare sacrificării (circa 60 zile) şi de multe ori se 
întâmplă ca animalele să fie sacrificate înainte de trecerea acestui 
interval (cazul sacrificărilor de necesitate). 
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Datorită acestei metode, se ating concentraţii 
stabile în organism. Dacă se administrează 
apoi un furaj neaditivat, statusul stabil începe să 
scadă cu o rată dependentă de timpul de 
înjumătăţire al medicamentului şi, de multe ori, 
perioada de aşteptare este de doar câteva zile.  

În cazul acestui tip de promotori de 
creştere, cercetarea reziduurilor se extinde şi 
asupra identificării metaboliţilor excretaţi şi a 
efectelor lor asupra organismelor din mediul 
înconjurător. În concluzie, este important de 
evidenţiat că, din punct de vedere teoretic, “un 
proces cinetic de ordinul I nu va conduce 
niciodată la eliminarea completă a unui 
medicament, deoarece eliminarea unei proporţii 
fixe de medicament presupune ca o proporţie 
constantă de medicament să rămână în 
organism. Se poate spune că un medicament 
cu un astfel de comportament este redus 
simplu la o concentraţie nesemnificativă din 
punct de vedere farmacologic” (Brander, 1991). 

Eliminarea completă devine ca atare un 
termen aflat în relaţie cu incapacitatea unei 
tehnici analitice de a pune în evidenţă 
medicamentul (4, 8, 9).  

Atâta timp cât tehnica analitică dobândeşte 
o acurateţe tot mai mare (unele au deja precizie 
de ordinul femtogramului (10-15)), capacitatea 
de estimare certă a timpului de clearance 
creşte11.  

Din cele expuse până acum, trebuie să fie 
evident că, pentru a oferi credibilitate, acest 
interval trebuie stabilit pentru fiecare cal în 
parte, pentru fiecare remediu, pentru fiecare 
regim de administrare şi pentru fiecare cale de 
administrare, utilizând un sistem analitic 
compatibil din punct de vedere al preciziei cu 
cel utilizat de laboratoarele de testare anti-
doping. Acest fapt este bine exemplificat de 
detectarea substanţelor dopante la caii de curse 
la care, perioada de retragere pentru 
fenilbutazonă a crescut, de-a lungul anilor de la 
48 h la 8 zile. Acest fenomen se petrece când 
concentraţia medicamentului în organism creşte 
ca o consecinţă a pătrunderii continue sau a 
unei doze prea mari (4, 7).  

Cele două situaţii apar la perfuzarea i.v. la o 
rată prea mare sau în cazul fenilbutazonei la 
cabaline. Îndată ce cinetica de ordin zero 
începe să opereze, dacă următoarele doze 
rămân neschimbate şi se administrează la 
acelaşi interval, pot provoca o creştere 
neaşteptat de rapidă a concentraţiei 
medicamentului în organism.  
                                                 
11 Oricum afecţiunile organice pot modifica aportul organismului la 
clearance-ul total al medicamentului şi, astfel, se poate deduce că 
aceste fenomene ar putea determina modificarea cineticii de ordinul 
I în cinetică de ordin zero. 

În ambele situaţii analiza dinamicii 
concentraţiei plasmatice va evidenţia motivul 
rezultatului terapeutic neaşteptat şi va permite 
astfel modificarea în sens raţional a terapiei. 

Pentru a fi mai precişi, perioada de 
detectare, adică acea perioadă în care ultima 
doză administrată poate fi detectată, ceea ce 
este de mare interes în cursele de cai. 

 

Raporturile risc – beneficiu 
 

Administrarea unei substanţe chimice la un 
animal nu este un proces lipsit de riscuri chiar şi 
atunci când substanţa este un farmacon care 
este încorporat într-un remediu potrivit formulat. 
Posibilitatea ca răspunsul la medicament să nu 
fie cel aşteptat este în permanenţă prezentă, 
precum şi posibilitatea ca el să producă 
afecţiuni imediate sau întârziate.  

Înainte de începerea unui tratament, 
medicul trebuie să aleagă medicamentul despre 
care cunoaşte că va produce o modificare 
avantajoasă a stării pacientului.  

De asemenea, el trebuie să fie sigur că ştie 
să utilizeze corect medicamentul pentru a 
obţine nu doar tipul ci şi nivelul răspunsului pe 
care doreşte să-l obţină.  

Mai trebuie să cunoască dezavantajele pe 
care le-ar putea implica terapia cu 
medicamentul în cauză sau întreruperea 
tratamentului. Dacă medicul dispune de toate 
aceste informaţii, el poate decide dacă 
avantajele utilizării, depăşesc dezavantajele 
produse de administrarea sau neadministrarea 
lui. Acesta constituie raportul risc – beneficiu. 

Dacă medicul veterinar hotărăşte în 
favoarea terapiei, el poate lua o decizie şi cu 
privire la raportul cost – beneficiu, în cazul 
animalelor de rentă. Evident că această decizie 
necesită o cunoaştere adecvată a informaţiilor 
disponibile precum şi capacitatea de a lua în 
considerare aceştia precum şi alţi factori.  

Aceşti “alţi” factori, includ gradul în care 
proprietarul animalului nu cunoaşte riscurile 
terapiei sau dacă este tentat de a cere 
despăgubiri în cazul în care terapia este 
întreruptă şi animalul moare. 

Termenul de pericol este utilizat pentru a 
descrie natura oricărui dezavantaj al utilizării 
medicamentului (ex: reacţiile de 
hipersensibilizare la penicilină), iar termenul de 
risc este utilizat pentru a descrie probabilitatea 
ca pericolul să apară în cazul respectiv (4, 7).  

Trebuie admis că numărul datelor 
disponibile în prezent, care să permită o decizie 
raţională cu privire la raportul risc-beneficiu, 
este mic. Ocazional, fenilbutazona, de exemplu, 
cauzează moartea la cai dar oare acest 
fenomen apare destul de frecvent pentru a 
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descuraja utilizarea acesteia în tratarea sau 
prevenirea traumatismelor?  

Dietilstilbestrolul (DES) este un produs 
hormonal, utilizat ca promotor de creştere util, 
însă utilizarea lui a fost abandonată în UE de 
când s-au raportat cazuri de inducere a 
cancerului la om şi animale (la fel şi 
clenbuterolul). Răspunsul în acest caz este 
acela că utilizarea unui promotor de creştere 
necancerigen este net favorabilă (4). 

Medicamentele anticanceroase pot ele 
însele să producă cancer şi în aproape toate 
cazurile prezintă numeroase efecte secundare 
neplăcute.  

Oxitetraciclina, de exemplu, a produs cazuri 
de colită fatală la cai, însă este ieftină, are 
spectru larg şi un timp de înjumătăţire mare (4)  

Valoarea animalului va fi factorul care va 
determina clinicianul să caute un remediu 
alternativ, cu excepţia cazului în care infecţia 
pune în pericol viaţa animalului şi se cunoaşte 
că doar oxitetraciclina este eficientă.  

În general, decizia dacă riscul este sau nu 
acceptabil este cu atât mai uşor de luat cu cât 
animalul este mai bolnav. În multe situaţii, 
pentru multe medicamente, riscul este mai mult 
decât neglijabil. Oricum, sunt de luat în seamă 
proprietăţile chimice şi toxicologice ale 
medicamentului. De pildă, un antihelmintic 
organofosforic este în general sigur la bovine, 
dacă este administrat în doza recomandată.  

Oricum, dacă animalele au fost tratate 
extern cu un produs organofosforic în 
săptămânile precedente, riscul va fi mult mai 
ridicat. Un risc similar de interacţiune există 
între miorelaxantele centrale (succinilcolina) cu 
organofosforicele. Pericolele sunt variate, nu 
doar ca severitate, ci şi în ceea ce priveşte 
uşurinţa cu care pot fi anticipate. Dacă ele 
depind de acţiunea medicamentului (adică sunt 
farmacodinamice) sau de dispunere 
(farmacocinetice) pot fi acumulate date despre 
incidenţa lor. Pericolele mai puţin previzibile 
sunt acelea care apar într-un mod întâmplător 
(cum sunt reacţiile alergice sau anafilactice).  

Estimările mai exacte ale situaţiei risc – 
beneficiu necesită mai multe date şi există un 
semn de speranţă deoarece în unele ţări s-a 
început înregistrarea efectelor adverse care 
apar la animale, punându-se bazele 
“Farmacovigilenţei veterinare”, după modelul 
din medicina umană (9, 10).  

 

Relaţia doză - efect 
 

Investigarea variaţiei răspunsului în funcţie 
de doză, a reprezentat unul din punctele de 
plecare ale farmacoterapeuticii.  

Recunoaşterea acestei relaţii fundamentale 
a făcut posibilă dezvoltarea biodeterminării 
cantitative şi care, mai târziu, a stimulat 
propunerile de descriere a consecinţelor 
cantitative ale cuplării dintre medicament şi 
receptor (1, 4, 7).  

Demonstrarea existenţei unei corelaţii între 
doză şi efect este prima etapă în investigarea 
activităţii farmacologice a unui compus.  

Se cunosc două tipuri de răspuns: 
• în primul caz, răspunsul este un eveniment al 
cărui frecvenţă de apariţie într-o populaţie este 
dependentă de doză; 
• în al doilea, intensitatea răspunsului la un 
individ este dependentă de doză. 

În testarea medicamentelor, un rezultat 
pozitiv reprezintă în mod convenţional apariţia 
unui răspuns de intensitate bine stabilită 
dinainte, în timp ce o creştere a dozei va 
determina ca un procent mai mare din efectivul 
tratat să răspundă cu aceeaşi intensitate (4, 7).  

Adică răspunsul este cuantal. 
 

     % 
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               10-9                  10-8                    10-7     conc. 
 
Figura 9.7  
Curba concentraţie-efect pentru acetilcolină (curba punctată) şi 
pentru arecolină (curba continuă) într-un experiment executat 
pe ileon de cobai. Pe abscisă: concentraţia molară exprimată 
logaritmic; pe ordonată: efectul reprezentat în procente din 
efectul maxim posibil. (după Kuschinsky, 1989 cit. Cristina) (7). 

 

Dependenţa efectului unui medicament de 
doza sau de concentraţia lui este o funcţie 
caracteristică pentru fiecare substanţă.  

Această funcţie este reprezentată grafic 
printr-o curbă  doză - efect din care se pot 
extrage următoarele trei valori: afinitatea, 
mărimea efectului maxim posibil (“activitatea 
intrinsecă”) şi partea ascendentă a curbei.  

Pe abscisă se va trece: doza sau 
concentraţia, în exprimare logaritmică, iar pe 
ordonată: reacţia exprimată în procente din 
efectul maxim posibil. Pentru ilustrarea acestei 
funcţii vom folosi două exemple clasice din 
medicina experimentală.  

În figura 7 prezintă rezultatul unui 
experiment pe ileon izolat de cobai, două 
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substanţe fiind comparate din punct de vedere 
al afinităţii şi al activităţii intrinsece.  

S-a putut constata că una dintre 
substanţe (acetilcolina) posedă o afinitate 
mare, adică este mai eficientă în diluţii mari 
decât cealaltă substanţă (arecolina); aceasta 
din urmăavând, pe de altă parte, o “activitate 
intrinsecă” mai ridicată, deoarece efectul ei 
maxim posibil este mai mare (4, 7).  

Când două sau mai multe diluţii ale 
aceluiaşi medicament sunt administrate 
secvenţial aceluiaşi ţesut, în volume 
crescânde, pentru a obţine pentru fiecare 
nivel al răspunsului de la minim la maxim, 
curbele corespunzătoare fiecărei diluţii vor fi 
paralele. În cazul unei biodeterminări intervalul 
dintre curbe redă raportul concentraţiilor pentru 
diluţiile testate.  

Pentru un răspuns cuantal, atât curba doză-
efect cât şi curba doză logaritm - răspuns sunt 
sigmoide

12.  
La integrarea celor două tipuri de răspuns 

în contextul terapeuticii, se va obţine un 
răspuns gradual prin măsurarea intensităţii 
crescânde a răspunsului care se instalează la 
un animal atunci când se administrează doze 
crescânde de medicament, însă datorită 
intervalului mare de variaţie interindividuală a 
răspunsului la o doză standard de medicament, 
această informaţie este relevantă doar pentru 
animalul căruia i s-a administrat medicamentul.  

Curba cuantală doză-efect va evidenţia 
variaţia interindividuală menţionată anterior 
atunci când frecvenţa crescândă de apariţie a 
unui anumit eveniment bine stabilit sau a unui 
răspuns de o anumită intensitate în grupe 
standard de animale se produce la 
administrarea unei doze crescânde (4, 7).  

În acest caz, informaţia obţinută este de 
valoare pentru populaţia din care fac parte 
grupurile de studiu, definind limitele intervalelor 
de dozare pentru remediul în cauză (4, 7).  

Pentru a demonstra valoarea unei curbe 
doză-efect ca sursă de informaţii pentru 
terapeutică, vom lua în considerare o astfel de 
curbă obţinută din evaluarea unui anestezic 
(figura 8). 

Potenţa unui medicament este o proprietate 
determinată de comportamentul farmacocinetic, 
de capacitatea sa de a ocupa şi apoi activa 
receptori şi este reprezentată de distanţa dintre 
axa verticală şi piciorul curbei.  

                                                 
12 În farmacologie este convenţional de a transforma date cu privire 
la doze în valori logaritmice, atunci când se reprezintă grafic relaţia 
cuantală doză-efect. Un avantaj pentru cercetător este acela că 
răspunsurile de tip linear pot fi definite prin mai puţine puncte de 
referinţă şi sunt mult mai uşor de interpretat. De exemplu, nivelul 
dozei poate fi prezentat mult mai compact în unităţi logaritmice. 

Potenţa are importanţă practică doar când 
se ia în considerare ca relaţie cu intervalul 
dintre curba doză efect şi curba B – curba doză 
– letalitate (curba în care este înregistrată ca 
efect moartea animalului) pentru acelaşi 
medicament. 

 

 
100                                A          C                         B     D 
 
 
 
 
 
50 
 
 
15 
 
                          

                          DE50                        DL50 
Figura 8  
Curbele doză – efect (A şi C) şi doză letalitate (B şi D) pentru 
două anestezice care au aceeaşi DE50 şi aceeaşi DL50, dar ale 
căror curbe au înclinaţii diferite. Aceste medicamente ar trebui 
să aibă acelaşi indice terapeutic, însă este evidentă 
superioritatea medicamentului A care are un raport terapeutic 
mai bun. (după Brander,1991)(4). 

 

ACETILCOLI�A + RECEPTORI

Formarea complexelor
 ACh - Receptori

Modificarea permeabilităţii membranei

   celulare pentru ionii de sodiu (�a+)

Scăderea potenţialului de membrană

Creşterea concentraţiei de ioni de calciu

              (Ca2+) în citosol

Activarea actomiozinei

Scurtarea celulei

            
 

Figura 9. 
Transformarea ocupării receptorilor în efect. Interacţiunea dintre 
acetilcolină şi receptorii specifici se traduce printr-o serie de 

procese în lanţ care conduc la scurtarea celulei 
(după Kuschinsky,1989, cit. Cristina)(7). 

 

De reţinut că cel mai puternic dintr-o serie 
de medicamente înrudite nu este neapărat şi 
cel mai bun sau cel mai convenabil remediu!  

O problemă importantă îl constituie faptul 
că nu se poate realiza cu exactitate 
măsurarea interacţiunii farmaconului cu 
receptorul, ci doar a efectului acestei 
interacţiuni (ex: o contracţie musculară, 
diminuarea tonusului muscular sau 
modificarea unei secreţii glandulare)(1, 2).  

Între momentul cuplării unei anumite 
substanţe la receptor şi momentul efectului se 
interpun o serie de procese (fig. 9).  
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Latenţa şi intensitatea acţiunii 
 

Perioada de latenţă este intervalul de timp 
scurs de la încheierea administrării şi momentul 
în care concentraţia de medicament la locul de 
acţiune este suficient de mare pentru ca 
medicamentul să fie capabil să-şi exercite 
efectul caracteristic. În mod obişnuit, momentul 
acţiunii medicamentului se poate raporta la 
concentraţia plasmatică a medicamentului.  

Timpul necesar pentru a atinge acea 
concentraţie va depinde doar de doi factori: 
doză şi constanta ratei procesului de absorbţie:  
• Doza, determină concentraţia la locul 

administrării influenţând mărimea gradientului 
de concentraţie în compartimentul central.  
• Constanta ratei, defineşte fracţiunea de 

medicament care este absorbită de la locul de 
administrare în unitatea de timp.  

Absorbţia prin difuzie urmează cinetica de 
prim ordin, adică absorbţia maximă va apare la 
scurt timp după administrare. Cu cât cantitatea 
de la locul administrării scade cu atât se va 
reduce cantitatea absorbită în unitatea de timp.  

Tiparele generale ale concentraţiei 
plasmatice după administrările i.v., i.m. sau s.c. 
ale aceleiaşi doze sunt reprezentate în figura 
10. Fiecare curbă ilustrează efectul căii de 
administrare şi mărimea perioadei de latenţă, 
concentraţia maximă care poate fi atinsă şi 
durata acţiunii. Latenţa este micşorată prin 
utilizarea căii i.v. care este deci, ruta aleasă 
atunci când este necesară instalarea imediată 
şi deplină a efectului (ex. în infecţiile acute).  

Neconcordanţa între cele trei curbe se 
datorează diferenţelor dintre cantităţile de 
farmacon transferate de la locul de 
administrare, în compartimentul central pe 
unitatea de timp şi efectele consecutive ratei de 
eliminare (1, 4, 7, 10). 

 

 Efect 
 
 
                    i.v. 
 
 
                                   i.m.                                        s.c. 
 
 
 
 
 
                                                                                              timp 
 
      
 

Figura 10.  
Există interdependenţă între (a) calea de administrare a unei 
doze standard de medicament, (b) perioada de latenţă, (c) 
concentraţia maximă ce poate fi atinsă şi (d) durata acţiunii. 
Perioada de acţiune a medicamentului se încheie când 
concentraţia medicamentului scade sub acest nivel.  

(după Brander, 1991) (4). 
 

Intensitatea efectului medicamentos indus 
s-a demonstrat ca fiind bine corelată cu 
concentraţia plasmatică în momentul respectiv.  

Figura 10 demonstrează faptul că, calea i.v. 
este foarte potrivită pentru inducerea unui 
răspuns de scurtă durată şi de intensitate mare. 
De asemenea sugerează că, pentru a atinge un 
efect de durată cu aceeaşi intensitate pe alte 
căi injectabile este necesară administrarea unor 
doze mărite. Dacă acestea vor fi eficiente, 
depinde de rata maximă de absorbţie de la 
locul injectării. Efectul direct pe care îl poate 
produce un medicament este de obicei limitat la 
acele ţesuturi pe care este capabil să le 
penetreze în faza de distribuire. În această 
fază, cuplarea sau stocarea imediat reversibilă 
vor proteja medicamentul de fazele de 
biotransformare sau excreţie, prelungindu-i 
astfel durata de acţiune. Pe de altă parte, 
cuplarea sau stocarea vor micşora concentraţia 
farmaconului activ reducând astfel intensitatea 
efectului sau, în cazul redistribuirii, vor 
determina chiar încheierea acţiunii (1, 4, 7, 10). 

 

Durata acţiunii unui farmacon 
 

În urma unei administrări i.v. unice, întreaga 
doză va fi prezentă imediat în compartimentul 
central şi, ca atare, va fi expusă procesului de 
eliminare de prim ordin. Cu cât concentraţia 
într-un asemenea proces este mai înaltă, cu 
atât proporţia eliminată pe unitatea de timp este 
mai mare (concentraţia scade exponenţial şi 
rapid). Durata mai mare pentru alte căi 
injectabile şi concentraţiile maxime mai mici 
reflectă perioada de timp necesară unei 
absorbţii complete. În această perioadă, 
fracţiunea neabsorbită nu este disponibilă 
pentru eliminare şi, în timp ce absorbţia 
continuă, ea poate înlocui în compartimentul 
central medicamentul liber eliminat, (extinzând 
astfel durata acţiunii). Atât pentru calea s.c. cât 
şi i.m., peak-ul (vârful) plasmatic coincide cu 
acea perioadă în care rata introducerii 
medicamentului în compartimentul central 
coincide cu rata eliminării prin procesele de 
disponibilizare (4, 7, 10). 

Aplicând constanta ratei de eliminare la 
cantitatea de medicament din organism se 
poate calcula fracţiunea eliminată în unitatea de 
timp. Durata efectului medicamentos va fi 
dependentă de timpul necesar pentru a 
scădea concentraţia plasmatică sub valoarea 
minim activă. Aceasta la rândul ei este 
determinată de volumul de distribuţie al 
medicamentului (cu cât volumul este mai 
mare cu atât şi timpul de eliminare va fi mai 
mare) şi de contribuţiile relative ale diferitelor 
mecanisme ale procesului de eliminare (1, 4).  
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Câteva durate tipice produse de 
combinaţia acestor factori sunt prezentate în 
Tabelul 4, în cazul medicamentelor eliminate 
pe cale renală13.  

Exprimarea inconstanţei în contribuţia 
relativă a metabolismului şi excreţiei se poate 
remarca în variaţiile timpului de înjumătăţire 
plasmatic, la o anumită  specie şi un anumit 
medicament. De exemplu, oxitetraciclina are 
timpul de înjumătăţire (t1/2) de 6 h la câine şi 
10 h la cal, în timp ce t1/2 al cloramfenicolului 
este de 6 h la câine şi doar de 1 h la cal (7).  

Aceasta subliniază inexistenţa siguranţei 
când se extrapolează dozele de la o specie la 
alta pe baza greutăţii corporale. 

 

Tabelul 4  
Influenţa aspra duratei acţiunii medicamentului, a 

distribuţiei şi a mecanismului de excreţie 
(după Brander, 1991)(4). 

 

Volum de 
distribuire Mecanism de excreţie Timp de 

înjumătăţire 

Plasmă Glomerulară  
+ tubulară activă 3 minute 

SEC Glomerulară  
+ tubulară activă 15 minute 

Glomerulară  
+ tubulară activă 50 minute 

Glomerulară 4 – 5 ore Apa totală 
 Glomerulară dar cu 99% 

reabsorbţie 25 zile 

SEC (afinitate de 
cuplare ridicată) 

Glomerulară  
+ tubulară activă 50 zile 

 

Concentraţia plasmatică este frecvent 
măsurată ca un indicator al duratei de viaţă utilă 
a unui medicament în organism şi este de 
reţinut că forţele care tind să altereze acest 
nivel operează în permanenţă. Aceste forţe pot 
fi împărţite în: cele care tind să mărească 
concentraţia (absorbţia, biotransformările 
activatoare şi eliberarea medicamentului cuplat) 
respectiv, cele care tind să scadă concentraţia 
(biotransformările de inactivare, stocare în 
ţesuturi şi excreţia)(7).  
 

Efectul de prim pasaj 
 

Acest efect explică şi contribuie în aproape 
toate cazurile, la apariţia diferenţelor de 
biodisponibilitate ale unui medicament 
administrat. Absorbţia intestinală (cu excepţia 
celei sublinguale sau rectale), înainte de a 
ajunge în circulaţia sistemică, antrenează 
pasajul medicamentului prin circulaţia portă. Ca 
atare, el va fi expus extragerii din circulaţie şi 
inactivării. Pentru unele medicamente (ex: 
griseofulvină) chiar şi un singur pasaj hepatic, 
conduce la o pierdere extensivă de substanţă. 

                                                 
13 Nu există o limită superioară a exemplelor din tabel, atâta timp cât 
clearace-ul renal poate fi nul, iar substanţele chimice stabile înalt 
lipofile nu pot fi deloc eliminate. Aceste exemple nu iau în 
considerare posibilitatea metabolizării, care poate fi de importanţă 
majoră în eliminarea unor medicamente. 

De asemenea, la scăderea biodisponibilităţii 
mai contribuie şi pierderile dinaintea şi din 
timpul absorbţiei, ceea ce impune, pentru a 
asigura acelaşi succes terapeutic, necesitatea 
ajustării dozelor în cazul administrărilor 
parenterale (4, 7, 10).  

Aciditatea gastrică distruge penicilina G, 
enzimele proteolitice atacă medicamentele de 
natură polipeptidică (ex: insulina). Tetraciclinele 
formează compuşi chelataţi cu calciul din lapte, 
iar penicilinaza secretată de E. coli, reduce 
disponibilitatea unor peniciline (ex: 
benzilpenicilina)(4, 7).  

Mucoasa intestinală poate inactiva într-o 
măsură semnificativă unele medicamente 
administrate pe cale orală; prin hidroliză (ex: 
trinitratul de glicerină), prin decarboxilare (ex: 
levodopamina), sau prin formarea sulfaţilor (ex: 
izoprenalina). Medicii veterinari trebuie să se 
asigure că instrucţiunile sunt înţelese clar de 
către proprietari, iar forma de administrare 
aleasă este cea mai convenabilă şi compatibilă 
cu terapia aleasă. De asemenea, pericolul 
întreruperii administrărilor în momentul 
dispariţiei semnelor clinice, (înainte de 
încheierea unui tratament cu antibiotice) trebuie 
adus la cunoştinţa proprietarului. 
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Contaminarea produselor alimentare cu reziduuri de antibiotice din clasa 
sulfonamidelor, un risc ce poate fi evitat 

 
Contamination of food with residues of antibiotics in the sulphonamide 

class, risk can be avoided 
 

Carmen Lidia Chițescu1, Anca Nicolau2  
1S.C. Pasteur, Filiala Filipesti, 2Universitatea Dunarea de Jos, Galati 

 
Rezumat 

 
Sulfadimetoxina, sulfametoxazolul, sulfaquinoxalina si sulfadiazinele sunt cele mai folosite sulfonamide in 

medicina veterinara. Daca perioada de asteptare nu este respectata, produsele de origine animala pot fi 
contaminate cu reziduuri din aceste substante. Interesul pentru detectarea acestor reziduuri este foarte actual. 
In acest studiu este dezvoltata o metoda pentru analiza simultana a acestor patru substante in tesut muscular 
de pui, prin cromatografie de lichide de presiune inalta. 

Criteriile de validare ale metodei: specificitate, acuratete, liniaritate, limite de detectie si cunatificare 
respecta recomandarile Deciziei Comisiei Europene 2002/657/EC, si demonstreaza ca metoda poate detecta 
si cunatifica reziduuri din sulfonamidele amintite fara analiza prin spectrofotometrie de masa sau derivatizarea 
fluorescenta a analitilor. Totodata, metoda este simpla si economica. 

Sulfonamidele au fost extrase din matricea biologica cu acetonitril, acetona si diclormetan. Indepartarea 
grasimilor s-a realizat prin extractie cu n-hexan.  

Separarea cromatografica s-a realizat cu ajutorul unei coloane de separare tip C18, folosind o faza 
mobila compusa din 75:25 = di-natriumhydrogenphosphat solutie 6 g/ 1000 ml (pH = 8.5) : metanol. 

Detectorul UV a fost setat la 254 nm. Curbele de calibrare arata o buna liniaritate, pe domeniul de 
concetratie 0.320 la 1.5 µg /mL. Limita de cuantificare (LOQ) este sub ½ MRL, iar coeficientul de recuperare 
pentru matrice imbogatita in intervalul 50-150 µg/kg, este mai mare de 70%. Coeficientul de variatie al 
repetabilitatii pe domeniul de concetratie 50-150 µg /kg este de sub 15%. 

Aplicabilitatea metodei a fost demonstrata. 
 

Cuvinte cheie: sulfonamide, analiza HPLC, reziduuri, hipersensibilitate, perioanda de asteptare. 
 

Abstract 
 

Sulfadimethoxine, sulfamethoxazole, sulfaquinoxaline and sulfadiazine are the most common used 
sulfonamides in veterinary practice. The recommended withdrawal periods if not observed before slaughtering 
of the medicated animals, the products may obtain from such animals may be contaminated with residue. The 
interest in having reliable methods able to detect low amounts of sulfonamides in food is very actual. In this 
study, a multiresidue analysis was performed to simultaneously determine those four sulfonamides  in chicken 
muscle  tissue by the Waters LC.  

Criteria of validation: specificity, accuracy, precision, limit of detection, limit of quantification, and linearity, 
according to the European Commission Decision 2002/657/EC, show that the method can detect different 
kinds of sulfonamides within one run, without mass spectrometry analyses, or Fluor metric derivatization of 
analyts. 

The method is accurate, simple, economical in both time and cost, capable of detecting sulfonamides 
residues below the maximum residue limits (MRL) and easy to perform to routine samples, in normal condition 
of laboratory. 

The sulfonamides were extracted with acetonitrile and acetone and dichloromethane. N-hexane was 
added for defeating the sample. Separation was carried out on a Zorbax SB- C18 analytical column, using as 
mobile phase a mixture of 75:25 = di-natrium-hydrogenphosphat solution 6 g/1000 ml (pH = 8.5) : methanol.  

The detection wavelength was set at: 254 nm Calibration graphs were linear with very good correlation 
coefficients in the concentration range from 0.320 to 1.5µg /mL. The limits of quantification (LOQ) for the 
sulfonamides were in the range of 6.6–0.34 µg /kg. The recovery for spiked chicken muscle with 50–150 µg 
/kg ranged more than 70%. The relative standard deviation (Reds) of the sulfonamides for six measurements 
at 50 go/kg, 100 µg /kg and 150 µg /kg was less then 15%.  

The applicability of the method to the analysis of chicken muscle tissue was demonstrated.  
 

Cuvinte cheie: sulfonamides, HPLC analyses, residues, hypersensitivity, withdrawal times. 

 
Introducere 

 
Substantele antibacteriene din clasa 

sulfonamidelor sunt folosite pe scara larga in 
medicina veterinara, in vederea mentinerii 
starii de sanatate a efectivului de animale, 
datorita costului scazut, usurintei in 

administrare si eficacitatii lor. Insa, odata cu 
utilizarea acestora a aparut posibilitatea 
introducerii de reziduuri din medicamentele 
folosite in lantul alimentar. 

Depasirea limitei maxime de reziduuri 
pentru sulfonamide este frecventa si astazi in 
toata lumea (4, 5). 
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Cea mai mare depasire a nivelului legal 
de sulfonamide in tesuturi a fost raportata in 
1970 in SUA, insa in ultimii 25 ani 
sulfonamidele au produs mai multe incalcari 
ale limitei maxime de reziduuri admise, decat 
oricare alt grup, cu incidenta cea mai mare la 
porcine, urmata de bovine si pasari (2). 

In 1988 intr-un studiu facut pe probe de 
lapte in America, 71% din probele testate din 
ferme si magazine au fost pozitive pentru 
antibiotice din care 63% au fost tetracicline si 
sulfonamide (10). 

Intre 1992-1995 s-a inregistrat o depasire 
a nivelului maxim cu 2,2-5,4% in Elvetia 
(Roland et al. 1996, cit. 18), cu 5,2-11,3 in UK 
(Kay and Penny, 1996, cit.18), cu 0,2-1,3% in 
Canada (Neidert and Sachenbrecker, 1996, 
cit. 18) si 0,3-5,6 in USA (18). 

Un raport al Comisiei Europene din 2003 
a indicat grupul sulfonamidelor ca fiind cel 
mai contaminant pentru produsele alimentare. 

Nu intotdeauna cauza este nerespectarea 
timpului de asteptare la animalele tratate.  

Cercetarile au aratat ca si cantitatile 
foarte mici 1g sulfametazina / tona de hrana 
produc reziduuri in ficat, 2 g sulfametazina/ 
tona de hrana produc depasiri ale nivelului 
maxim admis in ficat iar 8 g sulfametazina/ 
tona de hrana produc depasiri ale nivelului 
maxim admis in muschi si peste 400 µg/kg in 
ficat (18). 

Contaminarea hranei poate conduce 
asadar la prezenta reziduurilor de 
sulfonamide in carne si organe. In 2003 o 
monitorizare a nivelului concetratiei pentru 
diferite antibiotice in lapte au aratat ca dupa 
antibioticele ß-lactamice, cele mai multe 
depasiri ale incalcarii nivelului maxim admis o 
au sullfonamidele, iar la monitorizarea 
antibioticelor in carne, sulfonamidele s-au 
situat pe locul trei dupa peniciline si 
tetracicline. Studiul a fost realizat in America 
de FDA Milk Drug Residue, si FSIS Meat 
Residue Monitoring (10). 

Cerintele si recomandarile in ceea ce 
priveste siguranta alimentara s-au schimbat 
de-a lungul anilor. Initial producatorilor de 
medicamente veterinare li s-a impus 
conceptul de “zero reziduuri”, iar timpul de 
asteptare impus era foarte mare. Metodele de 
analiza nu erau insa la fel de performante ca 
azi, asa incat limita “zero” era de fapt, limitele 
de detectie si cuantificare ale metodei (1). 

Acest concept a fost imbratisat atat de 
consumatori, cat si de politicieni, dar mai 
putin de fabricantii de medicamente 
veterinare si de crescatorii de animale. Odata 

cu imbunatatirea metodelor analitice, limitele 
de toleranta au scazut din ce in ce mai mult, 
obligand producatorii la perioade de asteptare 
foarte lungi.  

Pentru a corecta aceasta problema s-a 
adoptat notiunea de “toleranta neglijabila”.  

In lumina acestei noi politici, datele cerute 
pentru aprobarea fabricatiei de medicamente 
se limitau la studii subcronice pe caini si 
soareci. In general limita de toleranta era 
fixata la 0,1 ppm in toate tesuturile 
comestibile (1). 

La fel ca politica “toleranta zero” si politica 
“toleranta neglijabila” nu era bazata pe 
analiza riscului medicamentului respectiv.  

Aceasta discordanta a fost remediata prin 
adoptarea de proceduri pentru analiza 
riscului, bazate pe studii de toxicologie, 
farmacocinetica.  

In iunie 1990 in Europa Council 
Regulation (EEC) No 2377/90 adopta 
procedura pentru stabilirea limitelor maxime 
de reziduuri in produsele alimentare de 
origine animala si MRL pentru aproximativ 80 
substante (22).  

Se definesc in lumina acestui regulament 
notiunile de: reziduu si limita maxima de 
reziduuri (23). 

Pe plan international, Codex Alimentarius 
Comision adopta “Code of Practice for 
Control of the Use of Veterinary Drugs 
(CAC/RCP 38-1993), “Guidelines for the 
Establishment of a Regulatory Programme for 
Control of Veterinary Drug Residues on 
Foods” (CAC/GL 16-1993), “Codex Maximum 
Residue Limits for Veterinary Drugs”, precum 
si alte recomandari privitoare la monitorizarea 
reziduurilor, metodele oficiale de analiza, 
principii si ghiduri de analiza a riscului (24, 
27, 29). 

Totodata EMEA (European Medicines 
Agency) impune fabricantilor de medicamente 
prin “Notice to applicants Veterinary medicinal 
products - 2004” efectuarea de teste de 
siguranta si reziduuri pentru fiecare produs 
medicamentos in parte, tinand cont nu numai 
de substanta activa ci si de formula 
farmaceutica si excipientii acestuia, 
determinarea timpului de asteptare si 
inscrierea acestor informatii pe eticheta si 
prospectul produsului, transpus in practica 
prin Ordinul nr. 187/2007 din 31/10/2007, 
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare 
privind Codul produselor medicinale 
veterinare (26). 

In tara noastra Ordinul nr. 95 din 2 aprilie 
2007, privind “Aprobarea Normei sanitar 
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veterinare şi pentru siguranta alimentelor 
privind măsurile de supraveghere şi control a 
unor substanţe şi a reziduurilor acestora la 
animalele vii şi la produsele de origine 
animala”, stabileşte măsuri concrete pentru 
monitorizarea reziduurilor (25). 

Prin definitie sulfonamidele sunt 
substante care contin in molecula lor o 
grupare sulfanil si o grupare aminica.  

Sulfonamidele antimicrobiene (sulfanil-
amidele) sunt derivati ai p-aminobenzen 
sulfonamidei substituiti la functia amidica (N4) 
sau la functia aminica (N1). Explicatia 
biochimica a actiunii antibacteriene o 
reprezinta similitudinea structurii chimice cu 
ac. paraaminobenzoic, care determina 
inhibitia competitiva a tetrahidropteroic acid 
sintetazei bacteriene (fig. 1).  

Aceasta enzima catalizeaza reactia dintre 
acidul paraaminobenzoic si dihidropteroat 
fosfatul cu formarea acidului dihidropteroic, 
care este transformat apoi in acid dihidrofolic.  

Acesta este redus la acid tetradidrofolic, 
esential pentru diviziunea celulara a bacteriei, 
prin implicarea in sinteza purinei si pirimidinei. 

Datorita unei bune liposolubilitati, in 
general, absorbţia sulfonamidelor se face 
aproape complet după 3-6 ore de la 
administrare (dupa administrare orală). 

Pe măsura absorbţiei creşte concentraţia 
sulfamidei în sange si se mentine o perioada 
mai mare sau mai mica la nivel terapeutic. 

Biodisponibilitatea este intre 80-100%, 
valorile mai mari fiind pentru administrara 
parentala. 

Distributia se face rapid în toate țesuturile 
și fluidele organismului, incluzând SNC, bila, 
lichid sinovial prin legarea cu proteinele 
plasmatice.  

Oricum distributia unei sulfonamide in 
mod individual depinde de mai multi factori: 
constanta de disociere, liposolubilitatea 
substantei, capacitatile de legare cu 
proteinele (specifice speciei).  

Concentratia plasmatica la mamifere este 
intre 6-8.5g/dL. 

Metabolizarea sulfonamidelor in 
organismul animal include conjugari la pozitia 
N4 (grupari acetil, sulfat, acid glucuronic, 
glucoza) sau la pozitia N1 (sulfat sau acid 
glucuronic), formarea de desaminometaboliti 
prin indepartarea gruparii p-amino (hidroliza) 
si apoi conjugarea produsilor de hidroliza (9). 

Reacțiile enzimatice care servesc 
metabolizarii xenobioticelor sunt în general 
impartite in doua faze: 

- prima faza a metabolismului implica 
monooxigenazele citocromului P450 care 
catalizeaza reactii de N- si C- hidroxilare.  

Aceste enzime insereaza atomi de oxigen 
in molecula substantei folosind electroni 
donati de NADPH via citocrom NADPH 
reductaza. Sistemul enzimatic este localizat 
in membrana reticolului endoplasmatic si este 
alcatuit din mai multe componente proteice 
dintre care cea mai importanta este CYP 450 
datorita rolului sau in activarea oxigenului si 
legarea substratului.  

Reactiile catalizate de citocromul P450 
sunt: hidroxilarea alifatica, hidroxilare 
aromatica (cu obtinerea de obicei a unor 
produsi fenolici), reactii de epoxidare si 
dezalchilare, desaminare, reducerea 
nitroderivatilor cu formarea anilinei, reactii de 
hidroliza; 

- în faza a doua a metabolismului 
predomina reactiile de conjugare cu compusi 
polari ca glutationul, acidul glucuronic, acetil 
coenzima A, fosfoadenozilfosfat, cu 
participarea unor enzime ca: 
glutationtransferazei, N-acetiltransferazei, etc, 
care realizeaza conjugarea în vederea 
eliminarii xenobioticului din organism. 

Din păcate, în timpul acestor reacții se 
formeaza compuși reactivi care cresc 
toxicitatea si carcinogenitatea sulfonamidelor. 

In principal, metabolizarea sulfonamidelor 
in organismul animal se realizeaza cu 
concursul N-acetiltransferazei cu 
transformarea intr-un compus acetilat netoxic.  

Reactia de acetilare presupune initial 
acetilarea enzimei, urmata de aditia 
substratului si apoi de transferul grupei acetil 
la substrat.  

O parte din doza absorbita se 
metabolizeaza sub forma unor metaboliti 
hidroxilaminici reactivi implicati in reactiile 
adverse si in toxicitatea acestor compusi.  

Proportia metabolitilor este diferita de la o 
specie la alta. De exemplu, in timp ce la 
pasari doar 6-20 % din sulfonamide se 
metabolizeaza prin acetilare, la porc calea 
majoritara de biotransformare este acetilarea 
(5, 12, 16). 

Excretia se face prin rinichi sub forma 
nemodificata sau metaboliti prin filtrare 
glomerulara.  

Eliminarea sulfonamidelor este variabila 
in timp, in functie de compus, forma 
farmaceutica si specia animalului.  

Totodata proportia de metaboliti si 
substanta netransformata eliminata este 
diferita de la specie la specie. 
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La păsări sulfonamidele se pot elimina şi 
prin ouă, atât în albuş cât şi în gălbenuş (16). 

Deasemenea, laptele animalelor tratate 
contin reziduuri de sulfonamide (2). 

Variatia parametrilor farmacocinetici 
(timpul de injumatatire, volumul distributiei, 
clereance, biodisponibilitate, etc) poate fi 
evaluata prin modelare matematica. 

Efectul toxic pentru oameni se explica 
prin mecanismul de metabolizare a acestor 
substante.  

Sulfonamidele sunt metabolizate in primul 
rand prin acetilare, insa in functie de 

capacitatea de acetilare a fiecarui organism 
(si aici se deosebesc fenotipul uman al 
acetilatorilor lenti si cel al acetilatorilor rapizi), 
o parte din cantitatea absorbita este 
metabolizata pe cale oxidativa prin 
intermediul citocromului CY450, la nivelul 
limfocitelor si microzomilor ficatului (figura 1).  

Pe aceasta cale se produc metaboliti 
hidroxilaminici si nitrozoderivati reactivi, toxici, 
identificati prin studii in vivo, in urina a unui 
grup de voluntari (subiecti umani sanatosi) 
tratati cu sulfametoxazol. 
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Figura 1. Metabolizarea sulfonamidelor cu formarea de metaboliti reactivi toxici 
 

Citotoxicitatea acestor compusi 
hidroxilaminici asupra limfocitelor umane a 
fost demonstratea prin studii in vitro (13). 

Acesti compusi se detoxifica si se elimina 
prin conjugare in special cu glutation insa 
anumite categorii de populatie (pacientii cu 
HIV, copii), poseda cantitati mai mici de 
glutation, asa incat acesti compusi reactivi se 
acumuleaza si apare efectul toxic. 

Lista reactiilor adverse posibile la oameni 
este foarte lunga.  

Acesti compusi produc ocazional un 
numar de reactii alergice (hipersensibilitate 
de tip I mediata de imunoglobulinele E), de la 

rash-uri tegumentare minore (inclusiv maculo-
papulare si reactii de tip pruriginos care apar 
tipic dupa o saptamana de tratament), pana 
la reactii severe sau care pun uneori in 
pericol viata pacientilor cum ar fi: eritemul 
multiform, sindromul Stens-Johnson și 
necroliza epidermica toxica.  

Reactiile severe de hipersensibilitate au 
aparut mai frecvent dupa administrarea 
sulfonamidelor cu „actiune lunga”.  

Sulfonamidele folosite pentru profilaxia 
malariei, pot da reactii alergice severe, 
incluzand toxicitate hepatica si hematologica, 
pe langa toxicitatea dermatologica (11, 14, 

Simptome clinice 

N-acetoximetabolit reactiv 

Metabolit non-toxic                                                              

Nitrozo-sulfonamide 

Metabolit hidroxilaminic reactiv Heptene 

Toxicitate celulara 

Carcinogenitate 

Metabolit acetilat non-toxic 
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17). Si reactiile de fotosensibilizare sunt 
relativ frecvente la sulfonamide.  

Aproximativ 3% din populatie este 
afectata de reactii alergice la sulfonamide.  

Pacientii cu HIV manifesta in proportie de 
60% aceste reactii. 

Nu s-a raportat nici un caz de alergie la 
sulfonamide datorat alimentelor de origine 
animala, insa manifestarile specifice ar fi greu 
de recunoscut la doze atat de mici. 

In raportul JECFA 1995 se mentioneaza 
ca “informatiile despre reactiile de 
hipersensibilitate rezultate prin ingestia de 
tesuturi animale contaminate cu reziduuri de 
sulfonamide sunt extrem de dificil de obtinut.  

Totusi Comitetul recomanda ca MRL sa 
fie standardizat la valori cat mai mici posibile, 
in acord cu „Ghidul de buna practica 
veterinara”. Se evalueaza in continuare riscul 
de determinare a unor reactii alergice si 
efectele asupra sistemului imunitar al 
sulfonamidelor (22, 28). 

Sulfonamidele pot produce de asemenea 
complicatii hematologice severe, cuprinzand 
agranulocitoza, anemia hemolitica si 
megaloblastica si trombocitopenia. Aceste 
efecte pot fi mai mari la pacientii cu 
insuficienta renala (2, 13, 17). 

Anemia hemolitica este mai frecventa la 
pacientii cu deficit de glucozo-6-fosfat- 
dehidrogenaza si la compusii cu durata lunga 
de actiune. 

Granulocitopenia este frecventa in special 
la pacientii infectati cu HIV, aparand la 10-
50% dintre subiecti (13, 17). 

Nu este permisa administrarea de 
sulfonamide la mamele nou nascutilor 
prematuri sau la nou nascutilor cu 
biperbilirubinemie sau deficit de glucoza-6-
fosfat.  

Sulfonamidele trec prin bariera placentara 
in toate stadiile gestatiei, echilibrul intre 
sangele mamei si al copilului se stabileste in 
general dupa 23 ore, iar concentratia in 
sangele fatului este de 70-90% din 
concentratia in sangele mamei (3, 20).  

Niveluri semnificative se gasesc in 
sangele fatului si la cateva zile dupa nastere 
daca administrarea la mama s-a facut in 
preajma termenului.  

S-a demonstrat ca sulfonamidele trec in 
laptele mamei, chiar daca sunt absorbite de 
aceasta in cantitati mici, si pot afecta nou 
nascutul prin alaptare (3, 20). 

Nou nascutul nu poate elimina 
medicamentul prin mecanisme metabolice de 
conjugare (acetilare si glucuronidare), 

fenomen mai pregnant la prematuri. Ca 
urmare, sulfonamidele se acumuleaza in 
organismul copilului si determina 
hiperbilirubenie sau pot interfera cu glucoza-
6-fosfat de hidrogenaza in formarea NADPH 
si GSH (glutation). 

De asemenea metabolitii acetilati formati 
in corpul mamei sunt transmisi in lapte si 
contribuie la cresterea toxicitatii 
sulfonamidelor la prematuri (3). 

S-au raportat si cazuri mortale de icter 
(icter nuclear) la nou nascuti prematuri dupa 
administrarea la mama de sulfonamide, prin 
urmatorul mecanism: concentratia plasmatica 
a bilirubinei (pigmentul biliar) este mentinut la 
niveluri normale prin conjugare metabolica cu 
proteinele plasmatice (glucuronidare cu 
albumina)(3, 9).  

La nou nascuti acest mecanism nu este 
complet dezvoltat (3).  

Bilirubina libera patrunde in sistemul 
nervos central al nou nascutului si determina 
leziuni cerebrale.  

Administrarea sulfonamidelor face ca prin 
natura lor acida sa scoata bilirubina din 
combinatia cu albuminele, iar plasma cu 
niveluri mari de bilirubina sa ajunga in SNC.  

Totodata sulfonamidele impiedica 
glucuronidarea bilirubinei, conducand 
deasemeni la niveluri crescute ale acesteia in 
plasma. Intr-un studiu realizat la Centrul 
pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din 
Atlanta au comparat 13.155 de femei care au 
nascut copii cu malformatii cardiace cu 5.000 
de mame ai caror copii au fost sanatosi (3).  

S-au studiat efectele folosirii unui 
antibiotic inainte cu o luna de a ramane 
insarcinata si la sfarsitul primului trimestru de 
sarcina.  

Antibioticele cele mai folosite au fost: 
penicilinele, eritromicinele, nitrofurantoinele, 
sulfonamidele, cefalosporinele și quinolonele. 

Rezultatele studiului arata ca 
sulfonamidele sunt implicate in cel mai mare 
numar de malformatii congenitale.  

Astfel, riscul de anencefalie, hipoplazia 
ventriculului stang, de a prezenta anomalii ale 
membrelor sau hernia difragmei este de 3,4 
ori mai mare, in cazul administrarii de 
sulfonamide la mama, dupa cum sustin 
cercetatorii. 

Unele sulfonamide inhiba prin mecanism 
competitiv lactoperoxidaza si tiroid 
peroxidaza, mediatori in sinteza hormonilor 
tiroidieni, putand conduce la hipertiroidism. 

In plus fata de problemele precedente, 
sulfonamidele pot da uneori febra 
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medicamentoasa, boala serului si lupus 
eritematos sistemic (hipersensibilitate de tip 
III mediata de imunoglobulinele G) sau 
toxicitate hepatica (inclusiv necroza). 

Pe de alta parte datorita prezentei anilinei 
in structura lor sulfonamidele determina 
toxicitate hemolitica. Methemoglobinemia si 
anemia hemolitica sunt principalele efecte 
toxice ale derivatilor de anilina.  

Derivatii hidroxilaminici patrund in 
globulele rosii, reactioneaza cu 
oxihemoglobina, cu reducerea oxigenului la 
oxigen activ, transformand astfel gruparile 
sulfhidril ale hemoglobinei in radicali liberi.  

Acestia reactioneaza cu proteinele 
membranei celulare si modifica suprafata 
eritrocitelor, asa incat determina o reactie 
imunologica din partea organismului, care 
fagociteaza (in splina) globulele rosii 
“imbatranite” si declanseaza astfel anemia 
hemolitica (8). 

Inca din 1970 US Food and Drug 
Administration (FDA) a trecut la studierea 
toxicitatii acestor compusi. In 1990 acelasi 
organism a initiat procedurile de determinare 
a timpului de asteptare pentru sulfadimidina. 
In februarie 1994 la sedinta Joint FAO / WHO 
Expert Committee on Food Additives 
(JECFA) au fost revazute studiile toxicologice 
disponibile pana in acel moment si s-au 
recomandat limitele maxim admise pentru 
acesti compusi in produsele de origine 
animala (27). 

 

Limita maxima de reziduuri 
 

Limita stabilita pentru sulfonamide este 
de: 100µµµµg/kg, pentru toate speciile si toate 
tesuturile. 

Pentru evitarea contaminarii alimentelor 
de origine animala fabricantii de 
medicamente de uz veterinar au obligatia sa 
efectueze studii de depletie a reziduurilor si 
de determinare a timpului de asteptare. 

In sprijinul acestor studii exista o 
multitudine de metode de analiza a 
reziduurilor de sulfonamide (18). 

Validarea acestora se realizeaza in 
conformitate cu legislatia in vigoare: 

- Notice to applicants, Veterinary 
medicinal products, volume 6B, (29). 

 - Commission Decision 2002/657/EC 
concerning the performance of analytical 
methods and the interpretation of results (19). 

- Council Directive 96/23/EC, Concerning 
the performance of analytical methods and 
the interpretation of results (21). 

- Guidelines for the Establishment of a 
Regulatory Programme for Control of 
Veterinary Drugs Residues in Foods 
(CAC/GL 16-1993) (23). 

- Guidance for the Validation of Analytical 
Methods Used in Residue Depletion Studies 
VICH GL49 (23, 30). 

O varietate de metode au fost utilizate 
pentru măsurarea reziduurilor sulfonamide în 
materiale biologice, inclusiv:  

- cromatografia în strat subţire (TLC), 
- cromatografia lichidă de înaltă 

performanţă (HPLC),  
- cromatografia de lichid - spectrometrie 

de masă (LC/MS),  
- electroforeza capilară de înaltă 

performanţă (HPCE),  
- cromatografia în fază gazoasă (GC), şi  
- testul enzimatic imunosorbant (ELISA),  
- determinarea imuno biosenzor (BIA) si  
- metodele microbiologice. 
Metodele instrumentale, cum ar fi 

HPLC/MS si HPLC/MS-MS sunt sensibile şi 
specifice, dar sunt laborioase şi necesita 
aparatura foarte costisitoare.  

Aceste metode sunt adecvate pentru 
confirmare, dar nu şi pentru screening-ul de 
un număr mare de probe.  

Metodele microbiologice nu necesită 
echipamente atat de specializate, dar ele nu 
au o sensibilitate si o precizie suficienta. În 
prezent, TLC a fost aproape înlocuită cu alte 
analize instrumentale.  

Metodele imunochimice, cum ar fi ELISA 
pot fi simple, rapide şi eficiente, cu 
sensibilitate şi specificitate suficiente pentru a 
detecta molecule mici (18). 

Metoda Oficiala (AOAC), foloseşte 
derivatizarea şi cromatografia de lichide cu 
detecţie prin fluorescenţă (6, 7, 15). 

 

Obiectiv 
În acest studiu, este prezentata o analiză 

multireziduu, efectuata pentru a determina 
simultan patru sulfonamide în ţesutul 
muscular de pui cu ajutorul cromatografiei de 
lichide pe inalta performanta (HPLC) cu 
detectie UV.  

Sulfonamidele determinate au fost:  
- sulfametoxazol sulfadimethoxina,  
- sulfaquinoxalina şi  
- sulfadiazina, unele dintre cele mai 

utilizate sulfonamide în uzul curent veterinar.  
Metoda este exactă, simpla, economica 

atât în timp şi costuri, capabila să detecteze 
reziduuri de sulfonamide sub limitele maxime 
de reziduuri (LMR). 
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MATERIALE ȘI METODE 
 

Aparatura: 
- Cutter/mixer,  
- balanta electronica (KERN, Germany), 
- centrifuga (Centra MP 4R, USA), 
- filter unit 0,45µm și 0,2µm (Whatman) 
- piston-operated pipette 100-1000µl 

(Transferpette – Brand, USA). 
Sistem HPLC cu:  
- detector UV (Waters m 96, USA),  
- auto sampler (Waters 717 Plus, USA),  
- doua pompe (Waters 510 și 590, USA).  

 

Coloana se separare:  
- Zorbax SB-C18, 5 µm 4.6 × 250 mm, 5µ 

(Agilent Technologies, USA). 
 

Standarde:  
- sulfadimetoxina,  
- sulfametoxazol (Sigma Chemical Co – USA),  
- sulfaquinoxalina, și  
- sulfadiazina (EDQM). 
 

Reactivi:  
- Acetonitril,  
- HPLC grade (Lab-Scan, Poland), 
- metanol (Merck, Germany), 
- n-hexane (Fluka- Switzerland), 
- di-natriumhydrogenphosphat HPLC 

grade (Merck, Germany),  
- diclorometan HPLC grade(Chimactiv, Romania) 

- acetona HPLC grade (Chimactiv, Romania) și  
- N-dymethilformamida (Fisher Scientific, UK). 
 

Prepararea solutiilor standard: 
Solutia standard stoc a fost preparata prin 

dizolvarea a 100 mg din fiecare SA standard 
cu 100 ml N-dymethilformamida.  

Solutiile standard sunt stabile 30 zile la 
4°C. Solutia standard continand amestecul 
celor patru substante active a fost preparata 
din cate 1ml din fiecare solutie stoc in 50ml 
solutie 50% metanol in solutie di-
natriumhidrogenpospat 6 g/1000ml. Solutiile 
de lucru au fost preparate in domeniul de 
concentratie 0.1-2 µg/mL, prin dilutii cu faza 
mobila. Solutiile s-au preparat in ziua folosirii. 

Matricile blanc au provenit de la pui care 
nu au primit anterior vreun tratament 
medicamentos, proveniti de la Biobaza S.N. 
Institutul Pasteur. 

Probele: depozitate in stare congelata la -
17°C, pana la utilizare  

 

Prepararea probelor: 
Extractia sulfonamidelor s-a realizat 

utilizand o metoda modificata dupa Furusawa 
si Hanabusa, Stoev si Michailova (9, 10, 17).  

Zece grame de proba omogenizata se 
cantaresc intr-un tub de centrifuga si se 
adauga 20 ml acetonitril.  

Proba se agita 3 min pentru extragere si 
se centrifugheaza la 3500 rpm pentru 10 min. 
Supernatantul se colecteaza iar reziduul se 
extrage din nou cu 10 ml de acetona.  

Dupa omogenizare si agitare timp de 3 
minute, proba se centrifugheaza din nou. 

Supernatantul se aduce peste acetonitril, 
iar faza organica se evapora aproape de sec 
la 30°C.  

Reziduul se reia cu 5 ml de diclormetan si 
se extrage.  

Se centrifugheaza la 3500 rpm, 10 min.  
Se separa diclormetanul si se repeta 

extractiile de inca doua ori unind extractele de 
diclormetan.  

Se evapora extractele reunite la sec la 
40°C. 

Reziduul se reconstitute intr-un 1mL de 
50% metanol in di-natriumhidrogenphosphat 
solutie 6 g/1000ml. Se adauga 2 ml hexan 
pentru indepartarea pigmentilor si grasimilor, 
se agita, se centrifugeaza la 3500 rpm, timp 
de 15 min si se indeparteaza hexanul. 

Solutia ramasa se filtreaza printr-un filtru 
de 0,2 - 0,45µm si se injecteaza in sistemul 
HPLC. 

 

Analiza HPLC: 
Faza mobila: 75 : 25 = soluție di-natrium-

hydrogenphosphat 6 g/1000ml (pH = 8.5): 
metanol (v/v). 

Debitul fazei mobile:     1 mL/min. 
Volumul de injectie:   20 µl  
Lungime de unda detector: 254 nm. 
Durata analizei:                    10 min 
 

Formula de calcul aplicată: 
 

µg/kg sulfonamida = C x 1000 x 100 / R  
 

unde: 
    C = concentratia masurata (µg/kg).  
    R = coeficientul de recuperare (%). 

 

Validarea procedurii analitice: 
Metoda propusa a fost validata in acord 

cu prevederile “Notice to applicant and 
Guideline – veterinary medicinal products, Vol 
8“ si “Commission Decision (EEC) No. 
657/2002”, urmarind urmatoarele criteii: 
specificitate, precizie, acuratete, linearitate, 
limita de cuantificare, limita de detectie. 

 

Curba de calibrare  
Pentru fiecare component s-a trasat in 

domeniul de concentratie 0,320-1,50 µg/ml.  
Pentru fiecare component s-a trasat 

curba de regresie lineara.  
Coeficienții de corelatie au avut valori 

cuprinse intre: 0.99676−0.999795, asa cum 
reiese si din Tabelul 1 
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Specificitatea  
a fost studiata analizand matrice blank si 

matrice imbogatita cu trei niveluri de 
concentratie (0.5, 1, 1.5 x MRL), pentru toti 
analitii, verificand existenta interferentelor in 
fiecare regiune de interes.  

Peak-urile fiecarui analit, masurate la 
jumatatea inaltimii picului au fost in limitele 
90-110% fata de picurile solutiilor standard, 
iar timpul de retentie a fost identic cu o 
toleranta de 5%. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 
Figurile de la 2 la 4 demonstreaza 

specificitatea metodei prin suprapunerea 
cromatogramelor probelor de matrice blank si 
cele de matrice imbogatita. 

Repetabilitatea  
S-a demonstrat prin analizarea a cate 6 

probe de matrice imbogatita la trei niveluri de 
concetratie: 0.5, 1, 1.5 x MRL, calculandu-se 
coeficientul de variatie, asa cum reiese din 
Tabelul 2. Coeficientul de variatie al 
repetabilitatii pentru matricele imbogatite la 
50 µg/kg, 100 µg/kg si 150 µg/kg s-a situat 
intre 7,8 si 13,5%. 

Acuratetea (regasirea) a fost determinata 
folosind matrice blanc imbogatita pe cele trei 
niveluri de conentratie amintita, raportandu-se 
cantitarea regasita la cantitatea cu care s-a 
realizat imbogatirea probei.  

Coeficientul de recuperare s-a situat in 
domeniul 69,8 – 84,23%, fata de concetratia 
initiala, asa cum reiese si din Tabelul 3.  

Tabel 1 
Ecuatii si coeficienti de corelatie 

 

Component Retention 
time Equation Correlation 

coefficient, R 
Sulfadiazine 2.5-2.6 Y = 8.30 . 104  . X + 3.22 . 102 0.998122 

Sulfadimethoxine  3.8-3.9 Y = 7.58 . 104 . X + 1.38 . 104 0.999795 
Sulfamethoxazole 2.7-2.9 Y = 6.15 . 104 . X + 1.57 . 103 0.996763 
Sulfaquinoxaline 6.8-6.9 Y = 1.53 . 105 . X  - 3.35 . 103 0.999749 

 

A
U

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

Minutes

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

s
u
lfa

d
ia
z
in
a
 -
 2
.7
0
0

s
u
fa
m
e
to
x
a
z
o
l 
- 
3
.1
5
9

s
u
lfa
d
im

e
to
x
in
a
 -
 3
.9
8
3

s
u
ld
a
q
u
in
o
x
a
lin

a
 -
 6
.5
6
7

 
 

Figura 2. Cromatograma unei solutii standard ce contine cei patru analiti: sulfadiazina, sulfametoxazol, 
sulfadimetoxina and sulfaquinoxalina. 
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Figura 3. Cromatograma unei matrice blank. 
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Figura 4. Cromatograma unei probe de matrice imbogatita cu 150µg/kg si cromatograma unei matrice blank 
 

Linearitatea: 
- 6 probe au fost imbogatite cu: 0.5, 0.75, 
1, 1,25, 1,5 și 1,75 µg/ml, din fiecare 
analit. 

- probele au fost analizate, calculandu-se 
concetratia de analiti in fiecare proba. 

- -s-a trasat curba de lineritate 
(concentratia practica, fata de 
concetratia teoretica). 

Ecuatiile de linearitate si coeficientii de 
corelatie sunt prezentati in Tabelul 4. 

 

Limitele de detectie si de cuantificare  
S-au determinat prin analizarea a unui 

numar semnificativ de matrice blanc (>20) cu 
masurarea semnalului din zonele de interes.  

Limita de detectie s-a determinat ca fiind 
media artmetica a concentratie analitului plus 

de trei ori deviatia standard, iar limita de 
cuantificare ca find media concentratiei 
analitilor plus de zece ori deviatia standard.  

Limita de cunatificare a fost in limita a 
6.6-0.34 µg/kg, mult sub ½ MRLs. (Tabelul 5).  

Limita de decizie (CCα) si capacitatea 
de detectie (CCβ) 

Au fost calculate ca fiind media 
aritmetica:  
- a concentratiei analitului la nivel MRL plus 
1.64 x deviatia standard a repetabilitatii la α 
= 5%(CCα) si respective,  

- media aritmetica a concetratiei analitului la 
nivel CCα plus 1.64 x deviatia standard a 
repetabilitatii la α = 5%(CCα) (Tabel 6). 

Tabel 2 
Media si coeficientul de variatie al repetabilitatii 

 

Tipul sulfonamidei 
Sulfadiazina Sulfadimetoxina Sulfamethoxazol Sulfaquinoxalina 

Nivelul de 
imbogatire 

µµµµg/kg Media 
(µg/kg) 

srel % 
Media 
(µg/kg) 

srel % 
Media 
(µg/kg) 

srel % 
Media 
(µg/kg) 

srel % 

50 47.5 17.1 38.7 19.8 27.9 6.5 26.4 2.1 
100 80.3 1.3 67.9 8 64.7 10.6 60.7 13 
150 124.7 14.5 108.5 12.9 124.1 10 121.2 8.5 
Media Srel  (%) 10.9  13.5  9  7.8 

 

Tabel 3 
Media si deviatia standard relativă a recuperarii 

 

Tipul sulfonamidei 
Sulfadiazina Sulfadimetoxina Sulfamethoxazol Sulfaquinoxalina Nivelul de 

imbogatire 
µµµµg/kg 

Media 
recuperarii 
(µg/kg) 

srel % 

Media 
recuperarii 
(µg/kg) 

srel % 

Media 
recuperarii 
(µg/kg) 

srel % 

Media 
recuperarii 
(µg/kg) 

srel % 

50 86.1 9.05 83.4 10.3 73.08 8.1 75 6.8 
100 80.3 1.3 67.9 8 64.7 10.6 60.7 13 
150 86.3 10.05 80.58 8.8 71.6 17.5 79.3 8.92 

Mean recovery 84.23 77.29 69.8 71.66 
 

Tabel 4 
Ecuatiile de linearitate si coeficientii de corelatie 

 

Component Ecuatie linearitate Coeficienti 
corelatie,R 

Sulfadiazina Y = 0.8242 X + 0.0245 0.9958 
Sulfadimetoxinea Y = 0.00873 X - 0.0488 0.9834 
Sulfamethoxazola Y = 0.8551 X – 0.0652 0.9913 
Sulfaquinoxalina Y = 0.8043 X – 0.0806 0.9800 
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Tabel 5 
Limita de detectie si cuantificare pentru cei patru analiti 

 

Valoarea determinata Tipul 
sulfonamidei Media 

(µg/kg) 
S 

LD 
(µg/kg) 

LQ 
(µg/kg) 

Sulfadiazina 0.06 0.028 0.144 0.34 
Sulfadimethoxina 0.15 0.07 0.36 0.75 
Sulfametoxazol 0.45 0.045 0.58 0.9 
Sulfaquinoxalina 6.5 0.01 6.53 6.6 

Tabel 6 
Limita de decizie (CCα) si capacitatea de detectie (CCβ) 

 

Sulfadiazina Sulfadimetoxina Sulfametoxazol Sulfaquinoxalina 

104.64 109.02 111.31 112.95 CCα / CCβ 

108.5 121 119.3 125 
 

CONCLUZII 
 

1. In momentul de fata in Uniunea 
Europeana siguranta alimentului se 
bazeaza pe o evaluare cuprinzatoare a 
riscului pe intregul lant alimentar. In cazul 
alimentelor expunerea este subinteleasa 
iar riscul contaminarii acestora cu 
sulfonamide este evident datorita intensei 
folosiri a acestor substante in practica 
veterinara. 

2. Metoda prezentata a fost dezvoltata 
pentru a determina simultan reziduuri de 
sulfadiazina,sulfametoxazol, 
sulfadimethoxina si sulfaquinoxalina in 
muschiul de pui prin analiza HPLC, dupa 
extractie cu solventi organici.  

3. Metoda este simpla, rapida si economica.  
4. Criteriile de validare impuse: specificitate, 

precizie, acuratete, limita de detectie si de 
cuantificare, linearitate, au respectat 
conditiile impuse de Decizia comisiei 
Europene 2002/657/EC, cu privire la 
validarea metodelor de analiza. 

5. Metoda poate detecta reziduuri de 
sulfonamide, fara utilizarea 
spectrofotometriei de masa sau 
derivatizarea fluorimetrica a componentilor 

6. Metoda propusa este foarte potrivita 
pentru utilizare in studii de depletie si 
determinare a timpului de asteptare pentru 
oricare din analitii prezentati. 
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Analiza reziduurilor de albendazol şi a metaboliţilor acestuia din ţesuturi 
animale prin LC-MS/MS 

 
LC-MS/MS Analysis of albendazole and its metabolites in animal tissues 
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S.N. Institutul Pasteur S.A. 
 

Rezumat 
 

Tratarea animalelor cu produse medicamentoase de uz veterinar ridică problema reziduurilor care pot să 
persiste în unele ţesuturi comestibile provenite de la animalele respective.  

Pentru stabilirea timpului de aşteptare necesar depleţiei reziduurilor la concentraţii suficient de scăzute 
pentru a nu afecta sănătatea omului, testele biologice efectuate pe animale implică utilizarea de metode de 
analiză suficient de sensibile şi de încredere pentru determinarea reziduurilor.  

Obiectivul acestei lucrări a fost stabilirea şi validarea unei metode sensibile şi sigure pentru determinarea 
simultană a albendazolului şi metaboliţilor acestuia, albendazol sulfoxidul, albendazol sulfona şi amino-
albendazol sulfona din ţesuturi animale prin LC-MS/MS.  

Metoda implică hidroliza cu HCl 6N pentru eliberarea metaboliţilor legaţi de proteine, în particular a 
amino-albendazol sulfonei, în special din ficat, urmată de extracţia cu acetat de etil şi purificarea extractului pe 
cartuş SPE C18. Separarea cromatografică s-a realizat pe o coloană XTerra MS C18 (10 cm x 2,1 mm x 3,5 
µm), folosind ca fază mobilă metanol-acid formic 0,1 % cu gradient de eluţie.  

Detecţia s-a făcut prin spectrometrie de masă în mod ESI+. S-au obţinut limite de cuantificare mai mici de 
4 µg/kg pentru fiecare component.  

Coeficienţii de corelare (R2) ai curbelor de calibrare (de la 0,01 µg/ml până la 0,5 µg/ml) au fost mai mari 
de 0,9935. Coeficienţii de variaţie ai repetabilităţii pe ţesuturi (muşchi şi ficat) contaminate natural provenite de 
la animale tratate s-au situat între 5,75% şi 11,6%.  

Recuperările obţinute pentru muşchi fortificat cu 10 µg/kg-100 µg/kg au fost între 70,2% şi 88% cu 
coeficienţi de variabilitate între 5,4% şi 12,2%. Pentru ficat fortificat în domeniul 100 µg/kg-1000µg/kg s-au 
obţinut recuperări între 70,3% şi 83,2% cu coeficienţi de variabilitate între 5,7% şi 11%. 

 

Cuvinte cheie: albendazol, - sulfoxid, - sulfonă, 2- amino-albendazol sulfonă, LC-MS/MS, reziduuri. 
 

Abstract 
 

Treating the animals with veterinary medicines raise the issue of residues that can persist in their edible 
tissues. In order to establish the withdrawal time necessary for depletion of the residues to sufficiently low 
concentration not to affect human health, biological tests performed on animals implicitly involve the use of 
sensitive and reliable analytical methods for residues determination.  

The aim of this work was to establish and validate a sensitive and reliable method for simultaneous 
determination of albendazole and its metabolites, albendazole sulfoxide, albendazole sulfone and 2-amino-
albendazole sulfone in animal tissues by LC/MS/MS.  

The method involves acid hydrolysis with 6N HCl in order to release most residues, in particular the 
bound metabolite 2-amino-albendazole sulfone especially from liver, followed by extraction with ethyl acetate 
and solid phase clean-up of the extract on a C18 SPE cartridge.  

The liquid chromatographic separation was achieved on a XTerra MS C18 column (10 cm x 2,1 mm, 3,5 
µm), with gradient elution of 0,1 % formic acid – methanol. Detection was performed by mass spectrometry in 
ESI+ mode. The limits of quantification were lower than 4 µg/ml for each component.  

The correlation coefficients (R2) of the calibration curves (in the range from 0,01 µg/ml to 0,5 µg/ml) were 
higher then 0,9935. The relative standard deviations of repetability on samples naturaly contaminated from 
treated animals were between 5,75 % and 11,6 %.  

Recoveries from fortified muscles in the range of 10 µg/kg to 100 µg/kg were between 70,2% and 88% 
with relativ standard deviation of 5,4% - 12,2%. For liver fortified in the range of 100 µg/kg to 1000 µg/kg 
recoveries between 70,3% and 83,2% were obtained with relative standard deviation of 5,7 %-11 %.  

 

Key words: albendazole, -sulfoxide, -sulfone, 2-amino-albendazole-sulfone, LC-MS/MS, residues. 
 

Introducere 
 

Helminţii (cestode, nematode, trematode) 
reprezintă grupa cea mai importantă de 
paraziţi care infestează rumegătoarele 
provocând pierderi economice importante.  

Infestaţiile la rumegătoare cu helminţi 
sunt ţinute sub control prin administrarea de 

substanţe antiparazitare, care sunt esenţiale 
pentru asigurarea stării de sănătate, a 
sporului de creştere în greutate şi a 
performanţelor de reproducţie.  

 

Albendazolul  
Este un antiparazitar cu spectru larg din 

clasa benzimidazolilor, fiind folosit ca 
antihelmintic în tratamentul infestaţiilor 
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gastrointestinale şi pulmonare cu nematode 
(adulti, larve, ouă) (Cooperia spp., 
Haemonchus spp., Ostertagia spp., 
Oesophagostomum spp., Trichostrongyllus 
spp., Dictyocaullus spp., Bunostromum spp.), 
trematode adulte (Fasciola spp., Dicrocelium 
spp., Paramphistomum spp.) şi unele cestode 
(Moniezia spp.).  

Administrarea albendazolului se face pe 
cale orală prin boluri sau suspensie.  

Din tractul gastrointestinal al 
rumegătoarelor albendazolul se absoarbe, în 
proporţie de circa 50 %, fiind metabolizat 
rapid în ficat la metabolitul activ sulfoxid, apoi 
sulfonă inactivă şi ulterior prin deacetilarea 
grupării carbamat la aminosulfonă (6). 

Albendazolul, în principal sub formă de 
metaboliţi, se regăseşte în toate organele şi 
ţesuturile animalelor tratate.  

Cantităţile cele mai mari şi mai 
persistente de reziduuri se regăsesc în ficat 
urmat de rinichi, apoi în muşchi şi grăsime.  

Conform legislaţiei în vigoare reziduul 
marker constă din suma dintre albendazol şi 
metaboliţii acestuia (8).  

Monitorizarea reziduurilor din produsele 
animaliere destinate consumului uman 
necesită tehnici care să determine atât 
compusul părinte cât şi metaboliţii acestuia şi 
să fie suficient de selective şi sensibile pentru 
detectarea şi determinarea acestora la nivelul 
limitelor maxime de reziduuri (LMR) stabilite 
de legislaţie (8). 

Există o serie de metode de analiză 
publicate pentru determinarea albendazolului 
şi a metaboliţilor lui ca reziduuri în ţesuturi de 
origine animală.  

Metodele de separare folosite au la bază 
cromatografia de lichide de înaltă 
performanţă iar ca tehnici de detecţie detecţia 
UV şi fluorescentă (3, 4) ca şi detecţia prin 
spectrometrie de masă [1, 2, 5). 

Utilizarea cromatografiei de lichide in 
tandem cu spectrometria de masă s-a dovedit 
o tehnică care satisface cerinţele privind 
performanţa metodelor analitice ce pot fi 
folosite la determinarea reziduurilor de 
medicamente veterinare din produse 
animaliere destinate consumului uman, adică 
specificitate, selectivitate, sensibilitate, 
fidelitate şi robusteţe (7). 

 
Scopul lucrării 

 
A fost optimizarea şi validarea unei 

metode eficiente, selective şi sensibile pentru 
determinarea reziduurilor de albendazol şi a 
metaboliţilor acestuia din ţesuturi.  

MATERIAL ZI METODĂ 
 

Ţesuturi animale 
 

S-au folosit ţesuturi animale provenite de 
la bovine tratate cu produsul Helmizol 1200 
(doza: 10mg albendazol / kg greutate 
corporală) în studiile de depleţie ale 
reziduurilor pentru stabilirea timpului de 
aşteptare pentru acest produs.  
 

Standarde şi solvenţi 
 

Pentru determinări s-au folosit 
standardele: 

 

• albendazol,  
• albendazol sulfoxid,  
• albendazol sulfonă şi  
• 2-amino-albendazol sulfonă,  

 

procurate de la Witega GmbH, cu puritate 
certificată, acetat de etil, carbonat de potasiu, 
acid formic, acid clorhidric, bicarbonat de 
potasiu, hexan, metanol HPLC de la Merck. 

S-au preparat soluţii etalon stoc separate 
cu concentraţia de 0,2 mg / ml în N,N-
dimetilformamidă.  

Aceste soluţii au fost apoi folosite pentru 
prepararea unei soluţii etalon mixte conţinând 
10 µg/ml din fiecare component, prin diluarea 
soluţiilor stoc cu metanol.  

S-au preparat 5 soluţii de calibrare în 
domeniul (0,01 µg/ml - 0,50 µg/ml) prin 
diluarea soluţiei etalon mixte cu metanol.  
 

Extracţie şi purificare 
 

La o cantitate cunoscută de ţesut 
omogenizat (circa 2,5 g) s-a adăugat HCl 6N 
(5 ml) şi s-a supus hidrolizei (110 ºC timp de 1 
h). Hidrolizatul s-a adus la pH 8 cu NaOH 
pelete şi după răcire la temperatura camerei 
s-a extras cu acetat de etil (5 ml).  

Extractul s-a evaporat la sec sub curent 
de azot (50 ºC) şi reziduul s-a reluat în 
amestec etanol:acid clorhidric 0,2 N (66:33) 
(1 ml) si n-hexan (5 ml), s-a agitat la agitator 
vortex (2 min) şi s-a centrifugat (1500 rpm, 5 
min, 4 ºC). 

Stratul superior de n-hexan s-a 
îndepărtat. Extractul apos s-a modificat prin 
adăugare de soluţie de bicarbonat de potasiu 
2 % (4 ml) si extractul de probă modificat (pH 
7-8) s-a purificat pe cartuş C18 (Waters), 
condiţionat în prealabil cu acetat de etil (3 ml), 
etanol (3 ml) si apă distilată (3 ml).  

După transferul extractului de probă, 
cartuşul s-a spălat cu apă distilată (2 x 1 ml) 
şi s-a uscat prin trecerea aerului 5 min. 
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Albendazolul şi metaboliţii acestuia s-au 
eluat cu acetat de etil (3 x 1 ml).  

Eluatul s-a concentrat sub curent de azot 
(50 ºC) şi reziduul s-a reluat într-un volum 
cunoscut de metanol (1ml - 5ml), în funcţie de 
concentraţia predictibilă.  

O cotă parte din extract (20 µl) s-a injectat 
în sistemul LC-MS/MS.  
 

Analiza LC 
 

Analiza s-a efectuat cu un cromatograf de 
lichide de înaltă performanţă Waters 2695 in 
tandem cu un detector MS–MS Quatro micro 
(Micromass).  

Separarea cromatografică s-a făcut pe o 
coloană Xterra MS C18 (10 cm x 2,1 mm, 3,5 
µm), menţinută la 30 0C.  

Faza mobilă a constat din:  
- acid formic 0,1 % (solvent A)  
- metanol (solvent B) cu gradiente de 

eluţie: 0-2 min 10 % B, 2-3 min de la 10 
% B la 50 % B, 3-13 min 50 % B, 13-14 

min de la 50 % B la 10 % B, 14-20 min 
10% B, cu un debit de 0,2ml/min.  
Volumul de injecţie: 20 µl.  

 
Parametrii MS / MS 

 
S-a aplicat MS în mod ESI pozitiv, cu 

următorii parametrii:  
 

- debit gaz de desolvare (azot): 350 l/h;  
- temperatura de desolvare: 350 ºC;  
- temperatura sursei de ionizare: 120 ºC;  
- tensiunea la capilar 3,0 kV;  
- tensiunea la extractor 2V. 
 

Fragmentarea ionilor moleculari s-a făcut 
prin coliziune cu argon (3,0 x 10-3 mbar). 

Timpii de retenţie şi parametrii optimi 
pentru albendazol şi metaboliţii acestuia 
obţinuţi prin infuzie directă (debit 10 µl/min) 
de soluţii etalon (concentraţie 1 µg/ml) 
folosind o pompă tip seringă de 100 µl 
(Hamilton) sunt prezentaţi în Tabelul 1.  

 
Tabelul 1 

Ionii fragmentari şi parametrii MS / MS pentru ABZ şi metaboliţii acestuia 
 

Component tr (min) 
Ion precursor 

(m/z) 

Ioni 
fragmentari 

(m/z) 

Tensiunea  
la con  
(V) 

Energia de 
coliziune,  
(eV) 

2-NH2-Abz 1,80 240,1 132,9* ; 198,2 35 25 
Abz-sulfoxid 9,41 282 240,2*; 191,1 25 15 
Abz-sulfonă 9,99 298 266,2*; 223,1 35 20 

Abz 12,60 266 234,2*; 191,1 35 25 
*Ionul de cuantificare (cel mai abundent). 

 
Controlul MS s-a făcut cu sistemul de 

date MassLynx, versiunea 4.1.  
Evaluarea ariilor, analiza de regresie a 

curbei etalon şi calculul concentraţiilor s-a 
făcut cu programul QuanLynx V4.1. 

 
REZULTATE ZI DISCUŢII 

 
Specificitatea a fost asigurată prin 

măsurarea a câte 2 ioni fragmentari rezultaţi 
din ionul precursor pentru fiecare substanţă.  

S-au identificat ca pozitive probele la care 
intensităţile relative ale ionilor fragmentari 
comparativ cu cei al soluţiilor etalon de 
concentraţii apropiate s-au încadrat în 
toleranţele maxime permise [3].  

Selectivitatea s-a stabilit prin analiza de 
probe martor şi probe fortificate cu 
substanţele respective (figura 1 a, b şi c).  

Pe cromatograma martor nu se observă 
interferenţe cu picuri semnificative la aceiaşi 
timpi de retenţie cu ai albendazolului şi 
metaboliţilor acestuia.  

S-a verificat linearitatea în domeniul 0,01 
µg/ml până la 0,5 µg/ml (figura 2).  

 

Coeficienţii de corelare R2 ai curbelor de 
calibrare au fost pentru:  

 

- 2-amino-albendazol sulfonă 0,9935,  
- albendazol sulfoxid 0,9974,  
- albendazol sulfonă 0,9948 şi  
- albendazol 0,9970. 
 

Limita de detecţie s-a calculat ca semnal / 
zgomot = 3 fiind estimată la 1,2 µg/kg şi  

Limita de cuantificare ca semnal/ zgomot 
= 10 fiind estimată la 4 µg/kg pentru fiecare 
analit individual (figura 1b).  

La analiza a 6 probe paralele fortificate la 
limita de cuantificare, coeficientul de variaţie 
a fost mai mic de 20 %.  

Fidelitatea metodei s-a verificat în termeni 
de repetabilitate pe probe contaminate 
natural provenite de la animale tratate 
(Tabelul 2) şi recuperări din probe martor 
fortificate (Tabelul 3). 
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a. proba martor de ficat 
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b. probă de ficat fortificat cu albendazol şi metaboliţii acestuia la nivel de 4 µg/kg fiecare. 
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c. probă de ficat fortificat cu albendazol şi metaboliţii acestuia la nivel de 100 µg/kg fiecare. 
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d. soluţie etalon de calibrare 0,25 µg/ml din fiecare component 
 

Figura 1 – Cromatograme LC-MS/MS:  
a) probă martor de ficat; b) probă de ficat fortificat cu albendazol şi metaboliţii acestuia la nivel de 4 µg/kg fiecare; c) probă 
de ficat fortificat cu albendazol şi metaboliţii acestuia la nivel de 100 µg/kg fiecare; d) soluţie etalon 0,25 ug/ml. Identificarea 

peak-urilor: 2-amino-albendazol sulfona (1,80 min); albendazol sulfoxid (9,41 min); albendazol sulfonă (9,99 min), 
albendazol (12,6 min). 
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Figura 2 - Curbe de calibrare în domeniul 0,01 µg/ml până la 0,5 µg/ml:  
a) 2-amino-albendazol sulfonă; b) albendazol sulfoxid; c) albendazol sulfonă; d) albendazol 

 

 
Tabelul 2 

 

Repetabilitate pe probe de ţesuturi contaminate natural obţinute de la animale tratate (n =6) 
 

Muşchi Ficat 
Metabolitul 

x ± s (n=6), µg/kg CV, % x ± s (n=6), µg/kg CV, % 
2-aminosulfonă 63,0 ± 3,90 6,19 319,6 ± 21,60 6,75 

Sulfoxid 25,8 ± 2,00 7,75 371,9 ± 31,40 5,75 
Sulfonă 8,8 ± 0,84 9,77 127,0 ± 9,90 7,80 

Albendazol 4,1 ± 0,48 11,60 37,3 ± 3,58 9,60 

x - valoarea medie; s -abatere standard; CV -coeficient de variabilitate; n -număr de probe paralele 
 

Tabelul 3  
 

Recuperări din ţesuturi fortificate cu albendazol şi metaboliţii acestuia 
 

2-aminosulfonă sulfoxid sulfonă albendazol 
Ţesut 

Nivel de 
fortificare 
µg/kg 

n R ± s 
µg/kg 

CV 
% 

R ± s 
µg/kg 

CV 
% 

R ± s 
µg/kg 

CV 
% 

R ± s 
µg/kg 

CV 
% 

10 4 70,2 ± 8,1 11,6 75,8 ± 6,7 8,8 81,6 ± 7,3  8,9 85,0 ± 10,4 12,2 
25 6 73,1 ± 7,1 9,7 80,7 ± 5,5 6,8 80,3 ± 5,4 6,7 80,1 ± 7,1 8,9 
50 6 75,5 ± 4,9  6,5 82,6 ± 5,5 6,7 83,0 ± 4,8 5,8 83,7 ± 6,4 7,7 

Muşchi 

100 4 79,5 ± 5,9 7,4 85,1 ± 5,6 6,6 85,5 ± 4,6 5,4 88,0 ± 5,6 6,4 
100 4 71,5 ± 4,8 6,7 76,3 ± 5,9 7,7 71,0 ± 7,8 11,0 73,6 ± 4,3 5,9 
250 6 74,0 ± 5,9 8,0 83,2 ± 4,8 5,8 81,2 ± 4,7 5,8 76,9 ± 4,4 5,7 
500 6 70,3 ± 4,8 6,9 74,2 ± 6,1 8,2 75,6 ± 6,6 8,8 80,5 ± 5,6 7,0 

Ficat 

1000 4 72,9 ± 6,8 9,3 78,6 ± 6,9 8,8 80,4 ± 8,0 9,9 81,2 ± 5,2 6,4 

R - recuperare medie; s – abatere standard; CV – coeficient de variabilitate; n – număr de probe paralele 
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Coeficienţii de variaţie ai repetabilităţii pe 
ţesuturi (muşchi şi ficat) contaminate natural 
provenite de la animale tratate s-au situat 
între: 5,75% şi 11,6% în funcţie de analit şi de 
conţinut. 

Recuperările din muşchi fortificat (10 
µg/kg - 100 µg/kg) au fost între 70,2% şi 88% 
cu coeficienţi de variabilitate între 5,4% şi 
12,2% şi pentru ficat fortificat (100 µg/kg - 
1000 µg/kg) între 70,3% şi 83,2% cu 
coeficienţi de variabilitate între 5,7% şi 11% 
în funcţie de analit.  
 

CONCLUZII 
 

1. Metoda descrisă permite analiza 
simultană a reziduurilor de albendazol şi 
a metaboliţilor acestuia, albendazol 
sulfoxid, albendazol sulfonă şi amino-
albendazol sulfonă.  

2. Hidroliza cu acid a ţesuturilor combinată 
cu extracţia cu un solvent organic 
eliberează majoritatea reziduurilor în 
special metabolitul 2-aminosulfonă din 
reziduul legat prezent în ficat. 

3. Probe folosite au fost contaminate natural 
și au provenit de la animale tratate şi 
probe martor (negative) fortificate prin 
adăugare de soluţii etalon pentru a obţine 
concentraţii de 10 µg/kg-100 µg/kg pentru 
muşchi şi 100 µg/kg-1000 µg/kg pentru 
ficat.  

4. Metoda este sensibilă (limita de detecţie 
1,2 µg/kg şi limita de cuantificare 4 µg/kg) 
și prezintă înaltă fidelitate (coeficienţii de 
variaţie ai repetabilităţii pe probe 
contaminate natural provenite de la 
animale tratate au fost mai mici de 15% şi 
s-au obţinut recuperări mai mari de 70% 
din probe de muşchi fortificate între 10 
µg/kg şi 100 µg/kg şi din probe de ficat 
fortificate între 100 µg/kg şi 1000 µg/kg).  

5. Metoda poate fi folosită pentru 
determinarea cantitativă a reziduurilor de 
albendazol şi metaboliţilor acestuia din 
probe de muşchi şi ficat. 
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Contribuţii privind profilul immunologic umoral la pui broiler trataţi 
cu Amoxidem 50% 

 
Contributions to the humoral immunological profile in broiler chickens 

treated with 50% Amoxidem 
 

Turcu D1., Mariana Oporanu1, Condur D1., Grigorescu P1., Roman M2. 
1 Facultatea de Medicină Veterinară Spiru Haret 

2 S.C. Delos Impex 96 S.R.L. 
 

Rezumat 
 

S-a efectuat investigarea efectului Amoxidem 50% asupra unor efectori imunologici umorali (fracţiuni 
proteice, lizozim, proteine totale) la pui broiler. Au fost supuse testării două loturi de pui: lotul A de control şi 
lotul B tratat cu Amoxidem 50. Prelevarea probelor de sânge s-a efectuat la 7 zile după tratament.  

Modelul electroforetic al fracţiunilor proteice serice la lotul experimental a relevat o creştere semnificativă 
a concentraţiei fracţiunilor α1 globulina, α2 globulina şi γ globulinelor şi o descreştere a raportului A/G.  

Valorile medii ale IgG au crescut înalt semnificativ (p< 0,001) la lotul B faţă de lotul A.  
Concentraţia lizozimului seric a prezentat o creştere importantă din punct de vedere statistic (p<0,01) la 

lotul B comparativ cu lotul A. 
 

Cuvinte cheie: Amoxidem 50%, electroforeză, lizozim, proteine totale, pui broiler. 
 

Abstract 
 

Investigation on the effect of Amoxidem 50% humoral immunological effectors (protein fractions, 
lysozyme, total protein) in broilers was conducted. There were two groups of chickens tested: control group A 
and group B treated with Amoxidem 50%. Blood sampling was performed 7 days after treatment. 

Electrophoretic pattern of serum protein fractions in the experimental group showed a significant increase 
in the concentration of globulin fractions α1, α2 globulin and γ globulin and a decrease in the A/G ratio. 

Mean IgG level increased significantly (p˂0.001) in group B compared to group A.  
The serum’s lysozyme concentration showed a significant increase in statistical terms (p˂0.01) in group B 

compared with group A. 
 

Keywords: Amoxidem 50%, electrophoresis, lysozyme, total protein, broilers. 
 

Introducere 
 
Păsările au fost utilizate ca animale de 

experienţă pentru studii asupra sistemului 
imun datorită maturării celulelor 
imunocompetente pe suprafaţa cărora există 
situsurile de cuplare pentru antigen cu un 
grad de specificitate ridicat (3).  

Stef şi col. (2007) au urmărit efectul 
imunomodulator la pui de carne prin dozarea 
lizozimului şi a properdinei demonstrând 
faptul că modificarea efectorilor imuni 
nespecifici a avut loc ca urmare a acţiunii 
unor substanţe de natură exogenă (6).  

Extractul de Calendula officinalis 
suplimentat cu Bayol inoculat la pui a 
influenţat pozitiv concentraţia lizozimului 
seric, ca indicator al răspunsului umoral (3).  

Electroforeza proteinelor serice s-a 
dovedit a fi un instrument de diagnostic 
eficient în patologia aviară şi în 
managementul terapeutic (1, 2, 7).  

Proteinele totale aviare constau din 
albumină şi globuline (α, β şi γ globuline) şi cu 
excepţia imunoglobulinelor sunt produse în 
ficat. Albumina reprezintă fracţiunea cu 
concentraţia cea mai mare şi contribuie la 

menţinerea presiunii osmotice coloidale fiind 
implicată în echilibrul acido-bazic.  

Această fracţiune acţionează ca purtător 
al moleculelor mici cum ar fi vitaminele, 
mineralele, hormonii şi acizii graşi (7).  

α globulinele sunt un grup de proteine 
produse în totalitate în ficat.  

Aceste proteine cresc de obicei în timpul 
fazei acute al bolilor inflamatorii, iar studiul lor 
este util în diagnosticul şi monitorizarea unor 
boli infecţioase la păsări (5).  

β gobulinele includ proteinele purtătoare 
de complement, feritină, proteina C-reactivă, 
lipotproteinele şi fibrinogenul. Creşterea 
concentraţiei de betaglobuline se produce în 
bolile inflamatorii ale ficatului, malnutriţie, 
bolile micotice, sindromul nefrotic (7).  

Electroforeza proteinelor a devenit un test 
practic utilizat în diagnosticul şi evaluarea 
statusului imunitar la păsări (4).  

Ivey (2000) a aplicat electroforeza 
proteinelor în diagnosticul de aspergiloza la 
păsări şi a constatat o creştere marcată a 
concentraţiei de β globuline şi o descreştere a 
raportului albumină / globuline (5).  
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În chlamidioză s-a constatat o 
hipoalbuminemie severă, o creştere moderată 
a β globulinelor şi o hipergamaglobulinemie 
severă.  

 
Obiectivele studiului 

 
În această cercetare ne-am propus să 

studiem în ce măsură terapia antimicrobiană 
cu amoxicilină (Amoxidem 50%) influenţează 
nivelul fracţiunilor proteice serice la pui broiler 
crescuţi în sistem intensiv. 

 
MATERIALE ZI METODE 

 
Animale 
Cercetările s-au efectuat într-o fermă de 

pui broiler cu sistem de creştere intensivă.  
Animalele au fost împărţite în 2 loturi: lotul 

A (n=10) utilizat ca lot martor şi lotul B (n=10) 
experimental tratat cu Amoxidem 50%, în 
concentraţie de 50% administrat în doză de 
25mg/kg greutate vie. S-au prelevat probe de 
sânge în mai multe etape. 

 

Concentraţia în proteină totală  
s-a efectuat prin metoda colorimetrică la 

Spekol la lungimea de undă de 545 nm prin 
metoda Biuret. 

 

Electroforeza proteinelor serice  
S-a efectuat în gel de agaroză (Merck) 

preparată în tampon Tris barbital pH = 8,6 
utilizând un aparat de electroforeză orizontală 
(Scie Plas line).  

 

Timpul de migrare al probelor a fost de 30 
minute la 100V şi 37 mA.  

Gelurile s-au fixat în soluţie de acid acetic 
2%, s-au uscat şi s-au colorat în soluţie 1% 
Amidoblack 10 B (Merck).  

Electroforegramele s-au obţinut prin 
integrarea computerizată obţinându-se 
valorile relative (%) şi absolute (g/dl) ale 
fracţiunilor proteice. 

 

Testul de imunodifuziune radială simplă  
testul utilizat (IDSR-Mancini) este destinat 

pentru dozarea imunoglobulinei G (IgG) s-a 
efectuat în plăci de 5 cm diametru în gel de 
agar (Oxoid) 2% preparat în tampon veronal 
pH=8,6.  

Pentru efectuarea testului s-a utilizat un 
set de reagenţi preparat în cadrul Facultăţii 
de Medicină Veterinară Spiru Haret compus 
din ser de iepure anti-IgG de pasăre şi ser de 
pasăre cu concentraţia cunoscută de IgG. 
Valorile concentraţiai de IgG (g/dl) s-au citit 
pe o curbă etalon în funcţie de diametrul 
inelelor de precipitare (mm). 

 

Dozarea lizozimului prin metoda 
determinării lizei în placă  

s-a efectuat în plăci de 9 cm diametru în 
care s-a turnat un gel de agar 2%(Oxoid) 
preparat în tampon fosfat pH= 6,2. În gel s-a 
încorporat cultura de Micrococcus 
lysodeicticus standardizată, iar la martorul de 
reacţie s-a utilizat soluţie de lizozim (Merck) 
100µg/ml.  

Valorile concentraţiei în lizozim (µg/ml) s-
au citit pe o curbă etalon, în funcţie de 
diametrele zonelor de liză (mm). 

 

Analiza statistică  
S-a efectuat prin: calcularea mediei (x) a 

deviaţiei standard (ds) şi a coeficientului de 
variabilitate (cv).  

 

Testele de semnificaţie a diferenţelor s-au 
calculat prin metoda Student-Fisher (testul t). 

Tabelul 1. 
Valorile individuale ale fracţiunilor proteice serice la pui din lotul B experimental, tratat cu Amoxidem 50% 

 

Globuline Proba Albumina α 1 α 2 β γ 
Albumina/ 
globuline 

% 46,33 17,36 4,51 5,61 26,19 1 g/dl 1,74 0,65 0,17 0,21 0,98 0,86 

% 38,55 18,51 7,49 6,59 28,86 2 g/dl 1,64 0,79 0,32 0,28 1,23 
0,63 

% 38,35 0,38 0,23 20,29 40,75 3 g/dl 1,44 0,02 0,01 1,07 2,14 
0,62 

% 45,23 16,35 4,50 6,32 27,6 4 g/dl 1,69 0,64 0,17 0,18 1,09 0,87 

% 40,12 9,32 4,52 8,19 38,02 5 g/dl 1,50 0,34 0,18 0,30 1,45 
0,66 

% 40,65 16,21 7,65 8,67 26,37 6 g/dl 1,52 0,85 0,28 0,32 0,98 
0,69 

% 39,72 14,47 8,29 9,37 28,45 7 g/dl 1,49 0,54 0,31 0,35 1,06 0,65 

% 38,74 16,35 4,27 10,32 29,32 8 g/dl 1,45 0,61 0,16 0,38 1,09 
0,63 

% 39,28 15,42 6,35 8,28 31,67 9 g/dl 1,47 0,57 0,23 0,31 1,18 
0,63 

% 39,67 0,40 0,27 19,30 40,28 10 g/dl 2,08 0,02 0,01 1,02 2,12 0,65 
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REZULTATE ZI DISCUŢII 
 

Valorile individuale ale fracţiunilor 
proteice serice la puii din lotul B experimental 
la 7 zile după tratamentul cu Amoxidem 50% 
sunt prezentate în Tabelul 1.  

Rezultatele obţinute asupra studiului 
comparativ al fracţiunilor proteice serice la 
loturile A şi B de găini sunt sintetizate în 
tabelul 2. 

Tabelul 2 
 

Valorile medii (x±ds) ale fracţiunilor proteice serice la 
puii din loturile experimentale A şi B 

 

x±ds Fracţiuni proteice  
serice Lotul A Lotul B 

% 34,30±1,31 40,66±3,28 
Albumina 

g/dl 1,25±0,06 1,66±0,40 
% 6,34±0,66 10,84±1,24 

α1 globulina 
g/dl 0,23±0,02 0,50±0,08 
% 4,08±0,36 4,78±0,27 

α 2 globulina 
g/dl 1,02±0,05 1,19±0,04 
% 28,11±0,84 28,37±0,32 

β globulina 
g/dl 0,60±0,08 0,61±0,09 
% 16,28±1,28 31,75±2,74 

γ globulina 
g/dl 0,80±0,08 1,33±0,56 

Raport A/G 0,80±0,03 0,68±0,12 
 

După cum rezultă din aceste date 
proteinele totale la păsări constau din 
albumină şi globuline.  

In cazul lotului A, albumina este 
fracţiunea cu concentraţia cea mai mare fiind 
cuprinsă între 38,35% şi 46,33% ceea ce 
reprezintă: 2,02g/dl respectiv 1,74g/dl, (x±ds 
= 34,30±1,31%, ce reprezintă 1,25±0,06g/dl). 

La lotul B experimental s-a înregistrat o 
creştere moderată a concentraţiei de 
albumină serică (x±ds = 40,66±3,28%, ceea 
ce reprezintă 1,66±0,40g/dl) comparativ cu lotul 
A (x±ds = 34,30±1,31% respectiv 1,25±0,06g/dl). 

Globulinele sunt reprezentate de 
fracţiunile α, β şi γ globuline IgG, IgA, IgM, 
IgD, IgE.  

Din datele prezentate rezultă că α 
globulina are două subfracţiuni (α1 şi α2 
globulina) iar β şi γ globulinele sunt 
reprezentate de câte o fracţiune. 

Valoarea medie a α1 globulinei a fost de 
6,34±0,66% reprezentând 0,23±0,02g/dl la lotul 
A şi de 10,84±1,2% respectiv 0,50±0,08g/dl la 
lotul B.  

Se remarcă o creştere semnificativă a 
concentraţiei acestei fracţiuni la lotul B tratat 
cu Amoxidem 50%. 

Nivelul α2 globulinei a evidenţiat valori 
medii moderat crescute la lotul B (4,78±0,27% 
respectiv 1,19±0,04g/dl) faţă de lotul A de 
control (4,08±0,36% reprezentând 1,02±0,05 
g/dl).  

Concentraţia de beta globulină a 
înregistrat valori medii similare între cele 
două loturi (Lotul A: x±ds = 28,11±0,84% 
reprezentând 0,60±0,08g/dl; lotul B x±ds= 
28,37±0,32%, respectiv 0,61±0,09 g/dl). 

În Tabelul 3 şi figura 1 sunt prezentate 
creşterea concentraţiei de β globulină la lotul 
B (proba 2) în urma administrării de 
Amoxidem 50%. 
 

Fracţia 
proteică g/dl % 

Albumina 1,64 38,55 
Alfa 1 

globulina 0,79 18,51 

Alfa 2 
globulina 0,32 7,49 

Beta-
globulina 0,28 6,59 

Gama 
globulina 1,23 28,86 

Total 
proteine  4,25g/dl 

Raport A/G 0,63 
 

Figura 1. Electroforegrama serului de pui 2 din lotul B 
tratat cu Amoxidem 50% 

 
Prin analiza datelor din Tabelele 1 şi 2 se 

observă că valorile medii relative (%) şi 
absolute (g/dl) ale γ globulinei la lotul 
experimental sunt semnificativ crescute faţă 
de lotul de control (lotul B: 31,75±2,74% 
respectiv 1,33±0,56g/dl faţă de lotul A: 0,80±0,03 
g/dl).  

În figura 2 este reprezentata 
electroforegrama serului de pui (proba 3) din 
lotul B.  

Se remarcă creşterea valorilor acestei 
fracţiuni (2,14g/dl ceea ce reprezintă 40,75%) 
faţă de valorile medii de la lotul de control 
(1,33g/dl respectiv 31,75%). 

 
Fracţia 
proteică g/dl % 

Albumina 2,02 38,35 
Alfa 1 

globulina 0,02 0,38 

Alfa 2 
globulina 0,01 0,23 

Beta-
globulina 1,07 20,29 

Gama 
globulina 2,14 40,75 

Total 
proteine  5,26g/dl 

Raport 
A/G 0,62 

 

Figura 2 Electroforegrama serului de pui (proba 3) din 
lotul B 

 
Raportul albumină - globulină (A/G) a fost 

mai scăzut la lotul experimental comparativ 
cu lotul de control (0,68±0,12 la lotul B, faţă de 
0,80±0,03 la lotul A). 

În Tabelul 3 sunt prezentate rezultatele 
obţinute la dozarea imunoglobulinei G (IgG), 
proteinei totale şi a lizozimului seric.  
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Tabelul 3 
 

Valori medii (x±ds) ale IgG (g/dl), proteinei totale 
(g/dl) şi lizozimului (µg/ml) la puii din lotul A de control 
şi B experimental şi semnificaţia statistică a diferenţei 

 

x±ds Parametru Lotul A Lotul B 
0,67±0,32 1,25±0,39 IgG (g/dl) p<0,001*** 
4,4±0,25 4,11± Proteina totală (g/dl) p<0,5* 
10,84±1,08 13,26±1,28 Lizozim (µg/ml) p<0,01** 

* = diferenţă nesemnificativă;  
** = diferenţă semnificativă; 
*** = diferenţă înalt semnificativă 

 
La lotul B s-a înregistrat o creştere înalt 

semnificativă (p< 0,001) a concentraţiei de 
IgG (1,25±0,39 g/dl) faţă de lotul A de control 
(0,67±0,32 g/dl).  

În ceea ce priveşte proteina totală, între 
lotul A şi lotul B diferenţele au fost 
nesemnificative (p<0,5). 

Concentraţia lizozimului în cursul 
experimentului a prezentat valori ridicate la 
lotul experimental (13,26±1,28 µg/ml), 
comparativ cu lotul de control (10,84±1,08 
µg/ml), semnificaţia statistică a diferenţei 
dintre loturi fiind semnificativă (p< 0,01). 

Rezultatele obţinute sugerează că 
tratamentul cu Amoxidem 50% influenţează 
pozitiv răspunsul imun umoral nespecific. 

 
CONCLUZII 

 
1. Modelul electroforetic al fracţiunilor 

proteice serice la lotul experimental a 
relevat o creştere semnificativă a 
concentraţiei fracţiunilor α1 globulina, α2 
globulina şi γ globulinelor şi o descreştere 
a raportului A/G. 

2. Valorile medii ale IgG au crescut înalt 
semnificativ (p< 0,001) la lotul B faţă de 
lotul A. 

3. Concentraţia lizozimului seric a prezentat 
o creştere importantă din punct de vedere 
statistic (p<0,01) la lotul B in comparatie 
cu lotul A. 
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Validarea metodei analitice (HPLC), utilizata pentru identificarea si dozarea 
ingredientului farmaceutic activ, Tylosin tartrat pentru uz veterinar si a 

produsului finit Tilodem 50, pulbere hidrosolubila 
 

Analytical method (HPLC), validation used for identification and assay of the 
pharmaceutical active ingredient, Tylosin tartrate for veterinary use and its 

finite product Tilodem 50, hydrosoluble powder 
 

Maria Neagu 
SC DELOS IMPEX ’96 SRL 

 
Rezumat 

 
In cadrul SC DELOS IMPEX ’96 SRL calitatea ingredientul farmaceutic activ (API) si al produsului finit 

Tilodem 50 – pulbere hidrosolubila,  se face in conformitate cu Farmacopeia Europeana editia in vigoare.  
Metoda de analiza folosita (HPLC) in acest scop este metoda compendială „Tylosin tartrate for veterinary 

use” din ediţia curentă a EurPh. şi reprezintă o variantă dezvoltata si validată „in house”. 
Parametrii inclusi in metodologia de validare a metodei cromatografice sunt urmatorii : Selectivitatea, 

Liniaritatea. Domeniul de liniaritate, Limita de detectie, Limita de cuantificare, Precizia, Exactitatea, 
Robustetea, Stabilitatea solutiilor si Testarea sistemului cromatografic.  

Conform Farmacopeei Europene, acest ingredient farmaceutic activ, este conform, din punct de vedere 
calitativ, daca contine Tylosin A – minim 80% si suma de Tylosin A, B, C, D – minim 95%.  

Identificarea si dozarea fiecarui component in parte (Tylosin A, B, C, D) este posibila printr-o separare 
cromatografica – HPLC. Validarea acestei  metode analitice este prezentata in continuare. 

 

Cuvinte cheie: Tilosin tartrat a.u.v., validare (HPLC), identificare, dozare. 
 

Abstract 
 

In SC DELOS IMPEX ’96 SRL the quality of the active pharmaceutical ingredient (API) for the finite 
product Tilodem 50 - hydrosoluble powder was acomkplished in the respect of last European Pharmacopoeia. 

The method for analysis used in this purpose was the compendial method „Tylosin tartrate for veterinary 
use” in EurPh. in vigour edition and represent a variant developed and validation „in house”. 

The parameters which was included in the methodology validation for chromatographic method are the 
followings: Selectivity, Linearity, Linearity range, Detection and Quantification limits, Precision, Repeatability 
(intra day), Inter-Day Reproductibility, Accuracy, Robustness, Solutions’ stability and System suitability. 

According to the European Pharmacopoeia, the active pharmaceutical ingredient is consistent, in terms of 
quality, if it contains Tylosin A - minimum 80% and the amount of Tylosin A, B, C, D, at minimum 95%  

Identification and determination of each component separately (Tylosin A, B, C, D) is possible by 
chromatographic separation - HPLC. Validation of analytical methods is presented below. 

 

Key words: Tylosin tartrate a.u.v., validation (HPLC), identification, assay. 
 

Introducere 
 

SC DELOS IMPEX ’96 produce si 
comercializeaza Tilodem 50 pulbere 
hidrosolubila, care contine drept ingredient 
farmaceutic activ (API), Tylosin tartrat pentru 
uz veterinar. Acesta este un amestec 
continand in: 

 

- Tylosin A- (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E, 
15R,16R)-15-[[(6-deoxy-2,3-di-O-methyl-b-D- 
allopyranosyl)-oxy]methyl]-6-[[3,6-dideoxy-4-
O-(2,6-dideoxy-3-C-methyl-a-L-ribo-hexo-
pyranosyl)-3-(dimethyl-amino)-b-D-gluco 
pyranosyl]-oxy]-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-tri 
methyl 7-(2-oxoethyl)oxacyclohexadeca11,13 
-diene-2,10-dione(tylosin A, tartrate Mr 1982) 

-Tylosin B (desmycosin, tartrate Mr 1694) 
-Tylosin C (macrocin, tartrate Mr 1954) 
-Tylosin D (relomycin, tartrate Mr 1986) 

Determinarea compozitiei Tylosinului 
fosfat este foarte importanta deoarece 
Tylosinul A trebuie sa reprezinte minim 80%, 
si suma de Tylosin A, B, C, D trebuie sa fie 
minim 95%, pentru ca substanta activa sa fie 
corespunzatoare din punct de vedere calitativ 
(conform Farmacopeiei Europene, editia in 
vigoare). Identificarea si dozarea celor patru 
componente ale Tylosinul fosfat este posibila, 
folosind o metoda HPLC (determinarea nu 
poate fi efectuata microbiologic). 

Dozarea si identificarea, in acest caz, nu 
poate fi efectuata microbiologic. 

Potenta acestui ingredient farmaceutic 
activ, se efectueaza microbiologic si nu poate 
fi mai mica de 800 UI/mg (raportat la 
substanta activa uscata). 

In Figura 1 e prezentata cromatograma 
obtinuta in urma injectarii solutiei de 
identificare a picurilor de Tylosin A, B, C, D. 
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Figura 1. Cromatograma obtinuta in urma injectarii solutiei de identificare a picurilor de Tylosin A, B, C, D. 
 
MATERIALE ȘI METODE 

 

Aceasta metoda analitica este metoda 
compendială „Tylosin tartrate for veterinary 
use” din ediţia curentă a European 
Pharmacopoeia şi reprezintă o variantă 
dezvoltată şi validată „in house”.  

Metoda analitica, HPLC (cromatografie de 
lichide de inalta presiune), folosita in cadrul 
SC DELOS IMPEX ’96 SRL, pentru 
identificarea si dozarea Tylosinului fosfat 
pentru uz veterinar (Tylosin A, Tylosin B, 
Tylosin C, Tylosin D) va fi prezentata in cele 
ce urmeaza. Parametrii inclusi in metodologia 
de validare a metodei cromatografice sunt: 

 

1. Selectivitatea. 
 

2. Liniaritatea. 
    Domeniul de liniaritate. 
    Limita de detectie. 
    Limita de cuantificare. 
 

3. Precizia. 
 

4. Exactitatea. 
 

5. Robustetea. 
 

6. Stabilitatea solutiilor. 
 
Testarea sistemului cromatografic 

 
Parametrii operationali ai metodei 

cromatografice 
 

Substanţe si materiale de referinţa 
 

- Tylosin tartrat pt. identificarea peak-ului  
  CRS, lot 1 EurPh; 
- Tylosin CRS, lot FOD333, EurPh; 

- Tylosin D CRS, lot 2, EurPh.  
 

Reactivi, solvenţi, soluţii 
 

- Acetonitril gradient grade for liquid 
chromatography, Merck, lot I462630 847 

- Perclorat de sodiu R, Merck, lot A 
944064 951;  

- Hidroxid de sodiu, Merck, lot B0297669 
847 

- Acid clorhidric fumans 37%, Merck, lot 
K39420317 

- Solutia apa oxigenata 3%; 
- Apa de uz cromatografic rezistivitate 

minima 18,2 MΩ, continut total în substante 
organice TOC max. 30ppb (apa ultra-
purificata). 

- Solutia perclorat de sodiu, component 
al fazei mobile; 

Parametrii operationali ai metodei 
cromatografice sunt prezentati in Tabelul 1. 

 

Tabelul 1 
 

Parametrii operationali ai metodei cromatografice 
 

Coloană 
cromatografică: 

octadecylsilyl silica gel for 
chromatography R, 150mm L x 
4,6mm i.d. x 5µm d.p.  

Temperatura coloanei: 35 oC  
Volumul de injecţie: 20 µL 

Eluţie: Izocratic 
Compoziţia fazei 

mobile: 
Solvent A: Solutie perclorat de 
sodiu 200 g/L, ajustat la 
pH=2,5 cu HCL. 
Solvent B: Acetonitril R 

Fază mobilă: 

Raportul solventilor: 

% Solvent A % Solvent B 
60 40 

Debit: 1 mL/min 
Detecţie UV  

Lungime de undă: 290  
 

Echipamente 
 

Sistem cromatografic (comun tuturor 
determinărilor)(foto). 
 

Agilent 
1200 

modulele: 

• Cabinet solvenţi; 
• Pompa cuatenara de inalta presiune G 1354A 
cu degazor G 1379B, seria 1200; 
• Termostat pt. coloana G 1316A, seria 1200; 
• Detector spectrometric (VWD) G 1314B, seria 
1200, sau similar; 
• Autosampler G 1329A; 
• Termostat autosampler G1330B, seria 1200; 
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Descrierea metodei 
 

Metoda propusa pentru validare are ca 
punct de plecare metoda compendială 
„Tylosin tartrate for veterinary use” din ediţia 
curentă a European Pharmacopoeia. 

Dozarea tylosinului tartrat se realizează 
prin metoda cromatografică propusă spre 
validare ai cărei parametrii operaţionali sunt 
prezentaţi in Tabelul 1. 

Identificarea substantei active din 
produsul Tilodem 50 - pulbere hidrosolubila 
se bazează pe: 

- Compararea timpului de retentie 
corespunzator picurilor de tylosin tartrat din 
cromatogramele rezultate in urma injectarii 
Solutiei test - proba de dozare cu timpul de 
retentie al picurilor de tylosinului tartrat, 
corespunzatoare Solutiei de referinta (a) - 
Solutia de identificare a picurilor (CRS).  

Concentraţiile probelor utilizate sunt 
prezentate în Tabelul 2 

Tabel 2  
 

Concentratiile probelor utilizate pt. identificarea si 
dozarea Tylosinului din Tilodem 50 si din materia 

prima de Tylosin 
 

Tipul 
determinării Tipul probei Concentraţie 

probă (ppm) 
Solutie identificare 
picuri 
– Solutie referinta (a) 

200 

Soluţie etalon –  
Solutia de referinta (b) 

Tylosin tartrat 200 
Tylosin D CRS 200

Identificare  
substanţă  

activă 
Soluţie probă –  
Solutia test 200 

Soluţie etalon –  
Solutia de referinta (b) 

Tylosin tartrat 200 
Tylosin D CRS 200Dozarea  

substanţei 
active Soluţie probă –  

Solutia test 200 

Solutiile folosite pentru identificarea 
substantei active sunt aceleasi cu cele 
folosite la dozarea acesteia. 

 
Validarea metodei analitice 

 
Selectivitatea 

 
Scopul procedurii: Se doreşte să se 

demonstreze că metoda cromatografică 
propusa are capacitatea de a separa: 

1) Substanţa activă în raport cu 
impurităţile înrudite chimic; 

2) Substanţa activă şi impurităţile 
înrudite chimic în raport cu excipienţii 
eventual coextraşi în cadrul procesului de 
preparare a probelor. 

3) Substanţa activă în raport cu 
impurităţile înrudite chimic rezultate prin 
degradarea acesteia. 

 
Pentru a putea fi evaluată capacitatea 

metodei de a separa substanţa activă în 
raport cu produşii de degradare ai acesteia 
au fost alese procese fizico-chimice care 
generează degradarea substanţei active.  

Procesele de degradare alese sunt: stres 
oxidant, stres alcalin, stres acid, stres termic 
şi iradierea cu lumină UV la lungimea de 
unda de λ=253,7 nm (Lampa UV-LBA e 30W, 
seria 7664-Biocomp). 

 
Prepararea probelor 

 
Solutia de referinta (a):  
Intr-un balon cotat de 10 ml, de clasa de 

precizie A, se aduc 2 mg de Tylosin fosfat 
pentru identificarea picurilor (continand 
Tylosin A, B, C, D), se dizolva si se 
completeaza la semn cu Solvent probe. 

 

Solutia de referinta (b): 
Intr-un balon cotat de 10 ml, de clasa de 

precizie A, se aduc 2 mg de Tylosin CRS si 2 
mg de Tylosin D CRS, se dizolva si se 
completeaza la semn cu Solvent probe. 

 

Solutia test: 
Intr-un balon cotat de 100 ml, de clasa de 

precizie A se cantaresc 80 mg de Tilodem 50 
pulbere hidrosolubila, se dizolva si se 
completeaza la semn cu Solvent probe.  

 

Solutia blanc: 
Solutia contine  amestecul reconstituit de 

excipienti (placebo) utilizati in formularea 
farmaceutica a produsul farmaceutic Tilodem 
50 pulbere hidrosolubila. 

20 mg Lactoza monohidrat se dizolva si 
se completeaza la 100 ml cu Solvent probe. 
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Solutia de stres 1  
5 ml din Solutia test, se aduc intr-un balon 

cotat, clasa de precizie A, de 10 ml si se 
completeaza la semn cu Solvent probe. 

 

Solutia de stres 2  
5 ml din Solutia test, se aduc intr-un balon 

cotat, clasa de precizie A, de 10 ml, se 
adauga 1 ml NaOH 0,1 M si se completeaza 
la semn cu Solvent probe. 

 

Solutia de stres 3  
5 ml din Solutia test, se aduc intr-un balon 

cotat, clasa de precizie A, de 10 ml, se 
adauga 1 ml NaOH 1 M si se completeaza la 
semn cu Solvent probe. 

 

Solutia de stres 4 
5 ml din Solutia test, se aduc intr-un balon 

cotat, clasa de precizie A, de 10 ml, se 
adauga 1 ml HCl 0,1 M si se completeaza la 
semn cu Solvent probe. 

 

Solutia de stres 5 
5 ml din Solutia test, se aduc intr-un balon 

cotat, clasa de precizie A, de 10 ml, se 
adauga 1 ml HCl  1 M si se completeaza la 
semn cu Solvent probe. 

 

Solutia de stres 6 
5 ml din Solutia test, se aduc intr-un balon 

cotat, clasa de precizie A, de 10 ml, se 
adauga 1 ml H2O2 3% si se completeaza la 
semn cu Solvent probe. 

Solutia de stres 7 
5 ml din Solutia test, se aduc intr-un balon 

cotat, clasa de precizie A, de 10 ml, se 
adauga 2 ml H2O2 3% si se completeaza la 
semn cu Solvent probe. 

 

Solutia de stres 8 
5 ml din Solutia test, se aduc intr-un balon 

cotat, clasa de precizie A, de 10 ml, se 
completeaza la semn cu Solvent probe.  

Solutia este tinuta in etuva, la 40˚C, 3 ore. 
 

Solutia de stres 9 
5 ml din Solutia test, se aduc intr-un balon 

cotat, clasa de precizie A, de 10 ml, se 
completeaza la semn cu Solvent probe. 
Solutia este tinuta  in etuva, la 40˚C, 24 ore. 

 

Solutia de stres 10 
5 ml din Solutia test, se aduc intr-un balon 

cotat, clasa de precizie A, de 10 ml, se 
completeaza la semn cu Solvent probe. 
Solutia obtinuta se supune iradierii cu lumina 
fluorescenta timp de 72 de ore. 

 
Mod de lucru 

 
Se injecteaza in sistemul cromatografic 

toate cele zece Solutii de stres. 
Suprapunerea cromatogramele obtinute 

in urma injectarii acestor solutii este 
prezentata in figurile 2, 3, 4, 5. 

 

 
 
Figura 2: Suprapunerea cromatogramelor obtinute in urma injectarii Solutiei test si a Solutiei stres 2 si 3  

(stres in mediu bazic). 
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Figura 3: Suprapunerea cromatogramelor obtinute in urma injectarii Solutiei test si a Solutiei stres 4 si 5  
(in mediu acid). 

 

 
 

Figura 4: Suprapunerea cromatogramelor obtinute in urma injectarii Solutiei test si a Solutiei stres 6 si 7  
(in mediu oxidant). 
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Figura 5: Suprapunerea cromatogramelor obtinute in urma injectarii Solutiei test si a Solutiei blanc (Placebo). 
 
In Tabelul 3 este prezentata variatia ariilor 

picurilor de Tylosin (A, B, C, D), dupa ce 
solutiile continand produsul finit TILODEM 50 
pulbere hidrosolubila, a fost supus unor 
conditii diverse de stres. 

Tabelul 3 
Variatia ariilor peak de tylosin A, B, C, D,  

din Tilodem 50 
 

Conditie de stres % 
Tylosin C

% 
Tylosin B

% 
Tylosin D

% 
Tylosin A

HCL 0,1 M 101,3 206,7 97,9 97,6 
HCL 1 M 49,3 1670,9 31,0 0 

NaOH 0,1 M 189,2 109,4 110,0 91,8 
NaOH 1 M 0 0 34.8 35.3 

 1 mL H2O2 3% 188,6 569,5 100,8 41,8 
 2 mL H2O2 3% 185,6 727,5 99,9 21,2 

Stress termic 83,0 88,0 82,9 82,4 
Stress fotochimic 42,8 44,7 42,9 42,5 

 

Criterii de admisibilitate 
  

Substanţa activă  trebuie sa fie separata 
în raport cu impurităţile înrudite chimic 
rezultate in procesul de fabricatie al acesteia, 
cu excipienţii eventual coextraşi în cadrul 
procesului de preparare a probelor, cu 
impurităţile înrudite chimic rezultate prin 
degradarea acesteia. 

 
CONCLUZII 

 
Metoda propusă este selectivă deoarece 

are capacitatea de a separa picurile 
corespunzătore Tylosinului (A, B, C, D) în 

raport cu picurile celorlalte impurităţi înrudite 
chimic.  

De asemenea, excipienţii utilizaţi în 
formularea farmaceutică nu produc picuri 
cromatografice care să interfere cu picurile de 
Tylosin (A, B, C, D). 

Produşii de degradare ai Tylosinului (A, 
B, C, D) în condiţii de stres fizic sau chimic se 
separă, folosind metoda HPLC propusa, în 
raport cu picurile de Tylosin (A, B, C, D). 

 
Liniaritatea, domeniul de liniaritate, 
limitele de detecţie şi de cuantificare 

 
Scopul procedurii: se doreşte să se 

demonstreze că există o relaţie liniară între 
concentraţiile soluţiilor analitului de interes 
care se injectează în coloana cromatografică 
şi ariile picurilor generate în cromatogramele 
corespunzătoare.  

Se doreşte să se determine domeniul de 
concentraţii pentru care relaţia liniară amintită 
mai sus îşi păstrează valabilitatea.  

Se urmăreşte determinarea concentraţiei 
minime de analit în soluţiile probă care 
permite determinarea cantitativă a acestora, 
cu un grad impus de certitudine (limită de 
cuantificare sau LOQ).  

De asemenea se doreşte determinarea 
acelei concentraţii de analit care generează 
un semnal distinct în raport cu zgomotul de 
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fond, fără însă a permite dozarea exactă a 
acestuia (limita de detecţie sau LOD). 

 

Prepararea probelor 
 

Solutie stoc - 400 ppm: 
Intr-un balon cotat, clasa de precizie A, 

de 100 ml se aduc 80 mg de Tilodem 50 - 
pulbere hidrosolubila, se dizolva si se 
completeaza la semn cu Solvent de probe. 

 

Solutie liniaritate 1 - 160 ppm: 
4 ml din Solutia stoc se aduc intr-un balon 

cotat, de 10 ml, de clasa de precizie A, si se 
completeaza la semn cu Solvent de probe. 

 

Solutie liniaritate 2 - 180 ppm: 
4,5 ml din Solutia stoc se aduc intr-un 

balon cotat, de 10 ml, clasa de precizie A, si 
se completeaza la semn cu Solvent de probe. 

 

Solutie liniaritate 3 - 200 ppm: 
5 ml din Solutia stoc se aduc intr-un balon 

cotat de 10 ml, de clasa de precizie A si se 
completeaza la semn cu Solvent de probe. 

 

Solutie liniaritate 4 - 220 ppm: 
5,5 ml din Solutia stoc se aduc intr-un 

balon cotat de 10 ml, de clasa de precizie A, 
si se completeaza la semn cu Solvent de 
probe. 

 

Solutie liniaritate 5 - 240 ppm: 
6 ml din Solutia stoc se aduc intr-un balon 

cotat de 10 ml, de clasa de precizie A, si se 
completeaza la semn cu Solvent de probe. 

 

Mod de lucru 
 

Se injecteaza de trei ori, fiecare din  
Solutiile de liniaritate (1-5) preparate mai sus 
in ordinea cresterii concentratiei. 

In cromatogramele obtinute pentru fiecare 
solutie analizata, se integreaza picurile 
corespunzatoare Tylosinului A, B, C, D, se 
calculeaza valoarea medie a ariei picurilor, 
abaterea standard si abaterea relativa 
standard (%), folosind urmatoarele formule de 
calcul: 

 

 - Media 

 - Abaterea standard 

 - Abaterea relativa standard 
 

Se va trasa grafic dependenta nominala a 
solutiilor injectate (pe abscisa, exprimata in 
µg/mL sau ppm) si valoarea medie a ariilor 
peak-urilor integrate (pe ordonata, exprimata 
in mAU*s).  

Pentru analitul considerat, folosind 
relatiile de mai jos, se va calcula ecuatia 

dreptei de regresie liniara, coeficientul de 
corelatie al regresiei, intervalele normale de 
variatie pentru valorile pantei si ordonatei la 
origine, precum si limita de cuantificare, 
determinata pentru un nivel de certitudine de 
95 % si n-2 grade de libertate (originea axelor 
de coordonate va fi considerata primul cuplu 
de valori al regresiei liniare).  

Se calculeaza urmatorii parametrii 
statistici din datele de regresie liniara, 
folosind urmatoarele formule: 

 

Covarianta: 

                                                Sxy=  
Abaterea standard pt. populatia valorilor lui x: 
 

                                            Sx =   
Abaterea standard pt. populatia valorilor lui y: 
 

                                            Sy =  
Coeficientul de corelatie: 

                                                         rxy=  
Panta: 

                                                   B =  
Ordonata la origine: 

                                                     A =   
Abaterea standard pentru intreaga populatie a valorilor : 

                                   S0 =   
Abaterea standard corespunzatoare pantei dreptei de 
regresie: 

                                               Sb=   
Abaterea standard pentru ordonata la origine: 

                                                       Sσ =  
Intervalul de variatie pentru A: 

 

 
 
 

lntervalul de variatie pentru B: 

 
 

Limita de identificare: 

                                           Xi =  
 

Unde: 
 

x = valoarea corespunzatoare concentratiei analitului de interes 
µg/ml sau ppm); 
y = valoarea corespunzatoare ariei medii a picurilor analitului de 
interes, integrate in cromatogramele rezultate in urma a cate trei 
injectii succesive ale fiecarei Solutii de liniaritate (1-5). 
t = coeficientul "Student" (pentru un anumit nivel de certitudine  
P% si un numar  ν de grade de libertate), ν = numarul gradelor de 
libertate (ν = n-2), n = numarul de perechi de date experimentale 
(concentratie - arie medie). 

 

A±t*Sa

RSD % = s*100/  

B±t*Sb 
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Conditii de admisibilitate 
 

Abaterea relativă standard permisă 
pentru ariile de pic în cazul injectării aceleiaşi 
soluţii de trei ori este de cel mult 0,62% 
(conform European Pharmacopoeia). 

Coeficientul de corelaţie rxy ce 
caracterizează dreapta de regresie 
determinată trebuie să fie mai mare sau cel 
puţin egal cu 0,9990. 

 

REZULTATE SI CONCLUZII 
 

In Tabelul 4 sunt prezentate deviatiile 
relative standard calculate pentru ariile de 
Tylosin A, B, C, D, obtinute pe trei injectii 
consecutive ale celor cinci Solutii de liniaritate 
(1-5), in ordinea de elutie. 

Parametrii statistici, calculati pentru 
Tylosin C din Solutiile de liniaritate (1-5) sunt 
prezentati in Tabelul 5. 

Deviatiile relative standard calculate pentru ariile de Tylosin A, B, C, D din solutii de liniariate1-5.     Tabel 4  
 

Concentratia solutiei Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 

90,99 93,80 204,20 3166,87 

160 ppm 
91,25 
91,68 

93,70 
95,17 

204,47 
204,64 

3164,48 
3165,36 

Arie medie  91,31 94,22 204,44 3165,57 
Deviatia standard 0.35 0,82 0,22 1,21 

Deviatia relativa standard (%) 0.38 0,87 0,11 0,04 
103,09 108,40 233,14 3620,14 
103,31 108,52 233,71 3616,68 

180 ppm 103,45 109,62 235,90 3653,90 
Arie medie 103,28 108,85 234,25 3630,24 

Deviatia standard 0,18 0,67 1,46 20,56 
Deviatia relativa standard (%) 0,18 0,62 0,62 0,57 

111,61 118,39 252,09 3933,76 
111,85 118,72 252,52 3949,29 

200 ppm 110,92 117,43 251,38 3908,90 
Arie medie 111,46 118,18 252,00 3930,65 

Deviatia standard 0,48 0,67 0,58 20,37 
Deviatia relativa standard (%) 0,43 0,57 0,23 0,52 

123,83 132,84 280,10 4378,14 
124,28 133,20 281,38 4395,59 

220 ppm 123,24 132,67 279,38 4361,58 
Arie medie 123,78 132,90 280,29 4378,44 

Deviatia standard 0,52 0,27 1,01 17,01 
Deviatia relativa standard (%) 0,42 0,20 0,36 0,39 

133,27 143,47 300.89 4335,39 
133,76 143,56 303,87 4751.63 

240 ppm 133,34 142,96 301,65 4736.55 
Arie medie 133,46 143,33 302,14 4741,19 

Deviatia standard 0,27 0,32 1,55 9,06 
Deviatia relativa standard (%) 0,20 0,23 0,51 0,19 

 
 

Parametrii statistici, calculati pentru Tylosin C din Solutiile de liniaritate (1-5)                  Tabel 5 
 

B 0.559 Panta 
A 0.7016 ordonata la origine 

rxy 0.999625 coeficientul de corelatie 
Sxy 4174.47 
Sx  86.41 
Sy 48.33  

So^2 2.2 dispersia intregii populatii a valorilor y 
So  1.5 abaterea standard ptr.intreaga populatie a valorilor y 

Sb^2 0.0 dispersia pantei dreptei de regresie 
Sb  0.0 abaterea standard corespunzatoare pantei dreptei de regresie 
tsb 0.0 domeniul de variatie a lui B 

Sa^2 2.0 dispersia ordonatei la origine 
Sa  1.4115 abaterea standard ptr. Ord. La origine 
tsa 3.01 domeniul de variatie a lui A 
Xi 19.3650 limita de cuantificare LOQ 
 5.8095 limita de detectie LOD 

 

In Figura 6 este prezentata dependenta 
dintre aria peak-ului (mAU*s) de Tylosin C si 

concentratia de substanta activa din proba 
(ppm). 
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Figura 6 Dependenta dintre aria peak-ului (mAU*s) de 
Tylosin C si concentratia substantei active din proba (ppm) 

 

Parametrii statistici, calculati pentru 
Tylosin B din Solutiile de liniaritate (1-5) sunt 
prezentati in Tabelul 6. 

In Figura 7 este prezentata dependenta 
dintre aria picului (mAU*s) de Tylosin B si 
concentratia de substanta activa din proba 
(ppm). 

 

 
 

Figura 7 Dependenta dintre aria picului (mAU*s) de Tylosin 
B si concentratia de substanta activa din proba (ppm) 

 

Parametrii statistici, calculati pentru 
Tylosin D din Solutiile de liniaritate (1-5) sunt 
prezentati in Tabelul 7. 

Tabelul 6 
Parametrii statistici, calculati pentru Tylosin B din Solutiile de liniaritate (1-5) 

 

B 0.599 panta 
A -0.2477 ordonata la origine 

rxy 0.999725 coeficientul de corelatie 
Sxy 4472.28  
Sx 86.41  
Sy 51.77  

So^2 1.8 dispersia intregii populatii a valorilor y 
So 1.4 abaterea standard ptr.intreaga populatie a valorilor y 

Sb^2 0.0 dispersia pantei dreptei de regresie 
Sb 0.0 abaterea standard corespunzatoare pantei dreptei de regresie 
tsb 0.0 domeniul de variatie a lui B 

Sa^2 1.7 dispersia ordonatei la origine 
Sa 1.2948 abaterea standard ptr. Ord. La origine 
tsa 2.76 domeniul de variatie a lui A 
Xi 16.7141 Limita de cuantificare LOQ 
 5.0142 Limita de detectie LOD 

 
Tabelul 7 

Parametrii statistici, calculati pentru Tylosin D din Solutiile de liniaritate (1-5) 
 

B= 1.266 panta 
A= 1.1771 ordonata la origine 
rxy 0.999640 coeficientul de corelatie 
Sxy 9453.23  
Sx  86.41  
Sy 109.44  

So^2 10.8 dispersia intregii populatii a valorilor y 
So  3.3 abaterea standard ptr.intreaga populatie a valorilor y 

Sb^2 0.0 dispersia pantei dreptei de regresie 
Sb  0.0 abaterea standard corespunzatoare pantei dreptei de regresie 
tsb 0.0 domeniul de variatie a lui B 

Sa^2 9.8 dispersia ordonatei la origine 
Sa  3.1335 abaterea standard ptr. Ord. La origine 
tsa 6.68 domeniul de variatie a lui A 
Xi 19.0045 limita de cuantificare LOQ 
 5.7014 limita de detectie LOD 

 

In Figura 8 este prezentata dependenta 
dintre aria peak-ului (mAU*s) de Tylosin D si 

concentratia de substanta activa din proba 
(ppm). 
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Figura 8. Dependenta dintre aria peak-ului (mAU*s) de 
Tylosin D si concentratia de substanta activa din proba 

(ppm) 
 

In Figura 9 este prezentata dependenta 
dintre aria peak-ului (mAU*s) de Tylosin A si 
concentratia de substanta activa din proba. 

 
 

Figura 9. Dependenta dintre aria peak-ului (mAU*s) de 
Tylosin A si concentratia de substanta activa din proba 

(ppm). 
 

Parametrii statistici, calculati pentru 
Tylosin A din Solutiile de liniaritate (1-5) sunt 
prezentati in Tabelul 8: 

Tabelul 8 
Parametrii statistici, calculati pentru Tylosin A din Solutiile de liniaritate (1-5) 

 

B= 19.809 Panta 
A= 6.2302 ordonata la origine 
rxy 0.999812 coeficientul de corelatie 
Sxy 147905.03  
Sx  86.41  
Sy 1711.99  

So^2 1379.6 dispersia intregii populatii a valorilor y 
So  37.1 abaterea standard ptr.intreaga populatie a valorilor y 

Sb^2 0.0 dispersia pantei dreptei de regresie 
Sb  0.2 abaterea standard corespunzatoare pantei dreptei de regresie 
tsb 0.4 domeniul de variatie a lui B 

Sa^2 1256.5 dispersia ordonatei la origine 
Sa  35.4467 abaterea standard ptr. Ord. La origine 
tsa 75.57 domeniul de variatie a lui A 
Xi 13.9497 limita de cuantificare LOQ 
 4.1849 limita de detectie LOD 

 

CONCLUZII 
 

Asa cum rezulta din tabelele prezentate 
mai sus, deviatiile (abaterile) relative standard 
pentru trei injectii consecutive ale fiecarei 
solutii de liniaritate in parte nu sunt mai mari 
de 0,62%.  

Domeniul de concentratii in substanta 
activa, pe care s-a verificat liniaritatea, a fost 
intervalul 160 ppm – 240 ppm 

Pe intervalul studiat metoda 
cromatografica propusa prezinta liniaritati intre 
ariile peak-urilor cromatografice si 
concentratia de analit din proba, caracterizate 
de coeficienti de corelare a datelor de 0,999.  

Limitele de detectie (LOD) respectiv 
limitele de cuantificare (LOQ) rezultate din 
calculele statistice au fost prezentate mai sus.  

Conform European Pharmacopoeia: 
- limita de detectie (LOD) corespunde unui 

raport: S / N ≥3,  
- conform ghidului ICH acesta este S/N = 

2 - 3 si  
- pentru limita de cuantificare (LOQ), 

unui raport: S / N ≥10. 

Precizia 
 

Scopul procedurii: Se doreşte să se 
demonstreze că aplicarea metodei, în mod 
repetat, asupra aceleiaşi probe, generează 
rezultate similare.  

Deoarece proba este supusă analizei în 
cadrul aceleiaşi sesiuni experimentale, 
procedura este cunoscută şi sub denumirea 
de Repetabilitate. 

Se doreşte, de asemenea, să se 
demonstreze că aplicarea metodei, în mod 
repetat, la intervale de cel puţin o zi între 
două încercări succesive, asupra unor 
probe identice, genereaza rezultate similare.  

Este în general indicată realizarea 
determinărilor de către analişti diferiţi. 
Întreaga procedură se realizează în cadrul 
unor sesiuni experimentale diferite şi este 
cunoscută şi sub denumirea de 
Reproductibilitate intermediară. 

 
Prepararea probelor 

 

Solutia test - 200 ppm tylosin tartrat 
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Intr-un balon cotat de 100 ml, clasa de 
precizie A, se aduc 40 mg de Tilodem 50 – 
pulbere hidrosolubila, se dizolva si se 
completeaza la semn cu Solvent probe. 

 

Modul de lucru 
 

Se injectează de sase ori consecutiv 
Solutia test. În cromatogramele obţinute, se 
integrează peak-urile corespunzătoare 
Tylosinului. Se calculează abaterea standard 
şi abaterea relativă standard (%) pentru aria 
fiecarui pic in parte.  

 

Condiţii de admisibilitate 
 

Abaterea relativă standard calculată 
pentru ariile de pic obtinute prin injectarea 
Solutiei test trebuie sa fie de maxim 2%.  
 

Repetabilitatea 
 

In tabelul 9 sunt prezentate ariile 
picurilor obtinute prin injectarea Solutiei test, 
deviatia standard si deviatia relativa 
standard pentru cele sase injectii. 

Tabelul 9 
Ariile peak-urilor obtinute prin injectarea Solutiei test, deviatia standard si deviatia relativa standard pentru 

cele sase injectii 
 

 

Nr. injectie Arie Tylosin C Arie Tylosin B Arie Tylosin D Arie Tylosin A 

1 112,94 119,46 253,15 3954,98 
2 112,75 118,86 252,95 3944,74 
3 113,11 118,52 251,86 3945,50 
4 113,36 119,13 253,54 3946,76 
5 113,32 119,65 253,31 3949,24 
6 113,55 119,49 253,87 3955,56 

Medie 113,17 119,19 253,11 3949,46 
Deviatie standard 0,30 0,43 0,69 4,75 
Deviatie relativa standard (%) 0,26 0,36 0,27 0,12 

 
In Figura 10 este reprezentata variatia 

ariilor peak-rilor de Tylosin C, Tylosin B, 
Tylosin D, Tylosin A, pentru cele sase injectii 
de Solutie test. 

 

 
 

Figura 10. Variatia ariilor peak-urilor de Tylosin C, Tylosin 
B, Tylosin D, Tylosin A, 

Din datele experimentale prezentate mai 
sus rezulta ca metoda este Reproductibila. 

 
Reproductibilitate intermediară 

 
În cadrul unei sesiuni experimentale se 

injectează de sase ori consecutiv, Solutia 
test. În cromatogramele obţinute se 
integrează picurile corespunzătoare 
Tylosinului. Se calculează abaterea standard 
şi abaterea relativă standard (%) pentru ariile 
fiecarui pic de Tylosin (A, B, C, D) din 
cromatogramele Solutiei test.  

In Tabelul 10 sunt prezentate ariile 
picurilor obtinute prin injectarea Solutiei test, 
deviatia (abaterea) standard si deviatia 
relativa standard pentru cele sase injectii. 
 

Tabelul 10 
 

Ariile picurilor obtinute prin injectarea Solutiei test, deviatia (abaterea) standard si deviatia relativa standard  
pentru cele sase injectii. 

 

Nr. injectie Arie Tylosin C Arie Tylosin B Arie Tylosin D Arie Tylosin A 

1 121,6 110,4 298,1 3968,1 
2 121,7 109,6 296,0 3970,1 
3 121,8 110,4 295,7 3970,0 
4 121,6 110,2 296,8 3968,2 
5 121,5 109,0 298,4 3977,4 
6 121,7 109,1 297,8 3973,7 

Medie 121,7 109,8 297,1 3971,3 
Deviatie standard 0,1 0,6 1,1 3,6 
Deviatie relativa standard (%) 0,1 0,6 0,4 0,1 
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Figura 11 reprezinta variatia ariilor 
picurilor de Tylosin (A, B, C, D) pentru cele 
sase injectii de Solutie test . 

 

 
 

Figura 11 Variatia ariilor picurilor de Tylosin (A, B, C, D) 
pentru cele sase injectii de Solutie test. 

 
Exactitatea 

 
Scopul procedurii: se doreşte să se 

demonstreze că prin folosirea ecuatiei de 
regresie pentru Tylosin A, Tylosin B, Tylosin 
C, Tylosin D, prezentata la punctul 3.2. 
Liniaritate, aplicata pe valori experimentale, 
avand continut cunoscut de Tylosin se pot 
regasi valorile teoretice, adica se doreşte să 
se demonstreze că metoda analitică în 
globalitatea sa (prepararea probelor şi analiza 
cromatografică) generează rezultate cât mai 
apropiate de valorile considerate ca fiind 
adevărate. Pentru a conferi mai multă 
consistenţă procedurii, exactitatea este 
apreciată pe un domeniu de concentraţii care 
reproduce domeniul valoric utilizat în metoda 
analitică propusă; de asemenea, la evaluarea 
exactităţii se va lua în considerare şi matricea 
de excipienţi.  

 

Pregatirea probelor 
 
Solutie stoc - 400 ppm: 
Intr-un balon cotat de clasa de precizie A, 

de 100 ml se aduc 80 mg de Tilodem 50 - 
pulbere hidrosolubila, se dizolva si se 
completeaza la semn cu  Solvent de probe. 

 

Solutie exactitate 1 - 160 ppm: 
4 ml din Solutia stoc se aduc intr-un balon 

cotat de clasa de precizie A, de 10 ml si se 
completeaza la semn cu Solvent de probe. 

 

Solutie exactitate 2 - 180 ppm: 
4,5 ml din Solutia stoc se aduc intr-un 

balon cotat de clasa de precizie A, de 10 ml si 
se completeaza la semn cu Solvent de probe. 

 

Solutie exactitate 3 - 200 ppm: 
5 ml din Solutia stoc se aduc intr-un 

balon cotat de clasa de precizie A, de 10 ml 

si se completeaza la semn cu Solvent de 
probe. 

 

Solutie exactitate 4 - 220 ppm: 
5,5 ml din Solutia stoc se aduc intr-un 

balon cotat de clasa de precizie A, de 10 ml 
si se completeaza la semn cu Solvent de 
probe. 

 

Solutie exactitate 5 - 240 ppm: 
6 ml din Solutia stoc se aduc intr-un 

balon cotat de clasa de precizie A, de 10 ml 
si se completeaza la semn cu Solvent de 
probe. 

 
Mod de lucru 

 
Se injecteaza de trei ori, fiecare din 

solutiile de exactitate (1-5) preparate mai 
sus in ordinea cresterii concentratiei.  

In cromatogramele obtinute pentru 
fiecare solutie analizata, se integreaza 
picurile corespunzatoare Tylosinului A, B, C, 
D, se calculeaza valoarea medie, abaterea 
standard si abaterea relativa standard (%). 

Se calculeaza randamentul de regasire 
R pentru fiecare solutie de exactitate 
utilizand relatia: 

 

                  
 
Se exprima procentual raportul intre 

cantitatea de analit Cexp determinata in baza 
relatiei precedente si valoarea nominala 
(teoretica).  

Se va prezenta grafic relatia dintre 
valorile experimentale (Cexp) si valorile 
teoretice corespunzatoare analitului 
considerat. 

 

Conditii de admisibilitate 
 
Randamentul de regasire pentru Tylosin 

A, Tylosin B, Tylosin C, Tylosin D, trebuie 
sa varieze in intervalul 95,0-105,0% pe tot 
domeniul de concentratii investigat. 

 

REZULTATE SI CONCLUZII 
 

In Tabelul 11 sunt prezentate 
randamentele de regasire pentru Tylosin A, 
Tylosin B, Tylosin C, Tylosin D, calculate in 
cazul celor patru Solutii de exactitate.  

 

In Tabelul 12 sunt prezentate rezultatele 
pentru randamentul de regasire R in cazul 
celor patru solutii de exactitate injectate. 

 

R(%) = Cexp/Cteor*100 
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Tabelul 11 
 

Randamentele de regasire pentru Tylosin A, Tylosin B, Tylosin C, Tylosin D, calculate  
in cazul celor patru Solutii de exactitate 

 

Calculul randamentului de regasire pentru cele patru solutii de exactitate 
 

160 ppm - valori teoretice - arii 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
91,4 82,5 213,9 3015,2 

160 ppm valori experimentale - arii 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
91,6 82,2 213,4 2985,2 

Randament de regasire - 160 ppm 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
99,9 100,3 100,3 101,0 

180 ppm - valori teoretice - arii 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
102,1 91,8 239,0 3343,9 

180 ppm valori experimentale - arii 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
103,0 92,5 240,1 3358,3 

Randament de regasire - 180 ppm 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
99,1 99,3 99,5 99,6 

220 ppm - valori teoretice - arii 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
127,0 115,5 295,6 4122,2 

220 ppm valori experimentale - arii 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
125,9 113,1 293,4 4104,6 

Randament de regasire - 220 ppm 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
100,9 102,1 100,7 100,4 

240 ppm - valori teoretice - arii 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
139,4 129,1 326,2 4504,5 

240 ppm valori experimentale - arii 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
139,4 129,1 326,2 4504,5 

Randament de regasire - 240 ppm 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 
101,3 104,2 100,8 100,5 

 

Tabelul 12 
Rezultatele pentru randamentul de regasire R in cazul celor patru solutii de exactitate injectate. 

 

Randamentul de regasire (%) Concentratia 
solutiei (ppm) Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 

160 99,9 100,3 100,3 101,0 
180 99,1 99,3 99,5 99,6 
220  100,9 102,1 100,7 100,4 
240  101,3 104,2 100,8 100,5 
 

3.5. Robustetea 
 

Scopul procedurii: se urmareste sa se 
demonstreze ca variatiile intr-un domeniu  
limitat a valorilor parametrilor operationali ai 
metodei nu afecteaza semnificativ rezultatele. 
Parametrii operationali investigati pentru 
metoda cromatografica propusa sunt 
urmatorii: 

A: Influenta lungimii coloanei 
cromatografice asupra separarii. 

B: Modificarea raportului solventilor (a 
compozitiei fazei mobile). 

C: Influenta temperaturii coloanei 
cromatografice. 

D: Influenta debitului fazei mobile. 
E: Influenta pH-ului  componentei apoase 

a fazei mobile (Solventul A) asupra separarii. 
 

Pregatirea solutiilor 
 
Solutia de testare a sistemului 

cromatografic: 
Intr-un balon cotat de clasa de precizie  

A, de 10 mL, se aduc 2 mg de Tylosin tartrat 
CRS si 2 mg de Tylosin D CRS, se 
completeaza la semn cu Solvent probe. 
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A: Influenta lungimii coloanei 
cromatografice 

 

In aceasta etapa s-a urmarit evaluarea 
influentei lungimii coloanei cromatografice 
asupra separarii compusilor. Sau folosit 
urmatoarele coloane cromatografice: 

A1. Kromasil 100 end - capped 
octadecylsilyl silica gel for cromatography R 
(3,5 µm) cu dimeniunea de 150 mm 

A2. Kromasil 100 end - capped 
octadecylsilyl silica gel for cromatography R 
(3,5 µm ) cu dimensinea de 250 mm. 

 

Modul de lucru 
 

Se pregateste sistemul cromatografic, 
folosind coloana din varianta A1.  

Coloana se echilibreaza pana la 
obtinerea unei linii de baza stabile, apoi se 
injecteaza 20 µl de Solutia de testare a 
sistemului cromatografic. 

Dupa inregistrarea cromatogramei se 
repeata operatiile si pentru varianta A2. 

 
REZULTATE SI CONCLUZII 

 
Cromatogramele obtinute sunt prezentate 

in Figura 12. 
Suprapunerea cromatogramelor obtinute 

in cazul folosirii coloanei cromatografice cu 
dimensiunea de 250 mm (varianta A2) in 
locul coloanei cromatografice cu dimensiunea 
de 150 mm (varianta A1).  

Asa cum era de asteptat, folosirea unei 
coloane cu dimensinea de 250 mm, Kromasil 
100 end – capped octadecylsilyl silica gel for 
cromatography R (3,5 µm) in locul celei  
indicate, de 150 mm, Kromasil 100 end – 
capped octadecylsilyl silica gel for 
cromatography R (3,5 µm), modifica timpul de 
retentie al compusilor in sensul cresterii 
acestuia, modificand si rezolutia intre Tylosin 
D si Tylosin A, nesemnificativ insa, asa cum 
se poate observa din Tabelul 13 

 

 
 

Figura 12. Suprapunerea cromatogramelor obtinute in cazul folosirii coloanei cromatografice cu dimensiunea de 
250 mm (varianta A2) in locul coloanei cromatografice cu dimensiunea de 150 mm (varianta A1). 

 
Tabelul 13 

 
Timpi de retentie al compusilor studiați în funcție de tipul coloanei 

 

Timp retentie 
Coloana cromatografica 

Tylosin D Tylosin A 
Rezolutie 

Kromasil – C18, (3,5 µm) cu dimeniunea de 150 mm 3,46 4,34 3,48 
Kromasil – C18,  (3,5 µm) cu dimeniunea de 250 mm 12,04 15,18 3,97 
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B: Modificarea raportului solventilor fazei 
mobile. 

 

Mod de lucru 
 

In acest caz modificarea metodei s-a 
facut prin scaderea concentratiei de Solvent 
B in compozitia fazei mobile, deci prin 
scaderea procentului de solvent organic si 
respectiv, in celalalt caz, prin cresterea 
acestuia. Se pregateste sistemul 
cromatografic, se echilibreaza pana la 

obtinerea unei linii de baza stabile, apoi se 
injecteaza 20 µl de Solutie test. 

Cromatogramele prezentate in figura 13 
reprezinta: 
1. Cromatograma obtinuta folosind metoda 

propusa initial (40 : 60);  
2. Cromatograma obtinuta dupa modificarea 

raportului solventilor (42 : 58);  
3. Cromatograma obtinuta dupa modificarea 

raportului solventilor (39 : 61);  

 
 

Figura 13.1. Cromatograma obtinuta folosind metoda propusa initial (40 : 60) 
 

 
 

Figura 13.2. Cromatograma obtinuta dupa modificarea raportului solventilor (42 : 58) 
 

 
 

Figura 13.3. Cromatograma obtinuta dupa modificarea raportului solventilor (39 : 61); 
 
REZULTATE SI CONCLUZII 

 

Modificarile aduse metodei 
cromatografice prezentate initial, au dus la o 
scadere a timpului de retentie al celor doi 
compusi (in ordinea de elutie: Tylosin D, 
Tylosin A), dar si la o scadere a rezolutiei 
intre acestia, in cazul scaderii procentului de 
solvent apos din faza mobila, respectiv la 
cresterea timpului de retentie, dar si a 

rezolutiei, in cazul scaderii concentratiei de 
solvent organic din faza mobila, asa cum 
rezulta din Tabelul 14: 

Tabel 14 
Timpii de retenție al compușilor 

 

Timp retentie 
Raport al solventilor Tylosin 

D 
Tylosin ARezolutie 

Solvent A : Solvent B (40:60) 6,94 8,73 4,32 
Solvent A : Solvent B (42:58) 5,45 6,84 4,21 
Solvent A : Solvent B (39:61) 7,84 9,89 4,53 
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C: Influenta temperaturii coloanei 
cromatografice. 

 
Mod de lucru 

 

La metoda propusa initial, se modifica 
temperatura cu 5˚C, toti ceilalti parametrii ai 
metodei ramanand neschimbati. 

 

Temperatura coloanei cromatografice 
este in acest caz de 40˚C. 

Se pregateste sistemul cromatografic,  se 
echilibreaza pana la obtinerea unei linii de 
baza stabile, apoi se injecteaza 20 µl de 
Solutie de testare a sistemului cromatografic. 

Cromatogramele obtinute cu temperatura 
coloanei cromatografice de 35˚C, respectiv la 
40˚C sunt prezentate in figura 14. 
 

 
 

Figura 14.1. Temperatura coloanei cromatografice 35˚ 
 

 
 

Figura 14.2. Temperatura coloanei cromatografice 40˚ 
 

In Tabelul 15 este prezentata dependenta 
timpilor de retentie si modul in care se 
modifica rezolutia daca temperatura coloanei 
cromatografice este modificata cu 5˚C (de la 
35˚C la 40˚C). 

 

Tabelul 15 
 

Dependenta timpilor de retentie si modul in care se 
modifica rezolutia în funcție de temperatura  

 

Timp retentie Temperatura 
coloanei cromatografice Tylosin D Tylosin A 

Rezolutie 

35˚C 6,9 8,7 4,3 
40˚C 5,5 6,8 4,2 

 
REZULTATE SI CONCLUZII 

 
Asa cum era de asteptat timpul de 

retentie al celor doi compusi (Tylosin A, 
Tylosin D) se modifica, respectiv, scade 
odata cu cresterea temperaturii, fara 
modificarea semnificativa ai celorlalti 
parametrii ai separarii cromatografice. 

 
 
 

D: Influenta debitului fazei mobile 
 

Modificarea metodei cromatografice prin 
schimbarea debitului fazei mobile, toti ceilalti 
parametrii ramanand neschimbati, duce asa 
cum era de asteptat la modificarea timpilor de 
retentie al compusilor, fara a fi modificata 
semnificativ rezolutia. Daca debitul fazei 
mobile creste cu 50% , timpul de retentie 
scade, asa cu era de asteptat cu aproximativ 
50%, dupa cum se poate observa din 
cromatogramele de mai jos. 

In Tabelul 16 este prezentata dependenta 
timpului de retentie de debitul fazei mobile si 
evolutia rezolutiei intre cele doua peak-uri 
cromatografice de Tylosin D si Tylosin A. 

 

Tabelul 16 
 

Dependenta timpului de retentie de debitul fazei 
mobile si evolutia rezolutiei intre cele doua picuri 

 

Timp retentie Debit faza mobila 
(mL/min) Tylosin D Tylosin A Rezolutie 

1 6,9 8,7 4,3 
2 3,5 4,3 3,5 
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Figura 15. Cromatograma obtinuta fara ca debitul fazei mobile sa fie modificat 
 

 
 

Figura 16. Cromatograma obtinuta dupa modificarea debitul fazei mobile 
 

Rezultate si concluzii 
 

Timpul de retentie al celor doi compusi 
(Tylosin A, Tylosin D) se modifica, cu 
modificarea, dar nesemnificativa, a rezolutiei 
cromatografice in cazul in care debitul fazei 
mobile este modificat. 

 
F: Influenta pH-ului componentei apoase 

(Solventului A) al fazei mobile 
 
Modificarea pH-ului componentei apoase 

a fazei mobile duce la o deplasare 
semnificativa a timpilor de retentie ai celor doi 
compusi dar si la o modificare a rezolutiei 
cromatografice.  

Prin modificarea pH-ului componentei 
apoase a fazei mobile de la 2,5 la 3,5 s-au 
obtinut urmatoarele date experimentale. 

Cromatogramele si raportul de integrare  
obtinut in urma modificarii pH-ului 
componentei apoase sunt prezentate in 
continuare. Cromatograma obtinuta in urma 
injectarii Solutie de testare a sistemului 
cromatografic in conditiile in care 
componentul apos al fazei mobile are pH 2,5 
este prezentata in figura 17. 

Cromatograma obtinuta in urma injectarii 
Solutie de testare a sistemului cromatografic 
in conditiile in care componentul apos al fazei 
mobile are pH 3,5 este prezentata in figura 
18. 

In Tabelul 17 este prezentata dependenta 
timpilor de retentie si a rezolutiei de pH-ul 

componentei apoase a fazei mobile 
(Solventul A). 

Tabelul 17 
 

Dependenta timpilor de retentie si a rezolutiei de pH-
ul componentei apoase a fazei mobile 
 

Timp retentie pH 
(Solvent A) Tylosin D Tylosin A 

Rezolutie 

2,5 6,9 8,7 4,3 
3,5 6,3 7,9 3,6 
 

Rezultate si concluzii 
 
Daca la metoda propusa initial se 

pastreaza toti parametrii neschimbati, mai 
putin pH-ul componentei apoase a fazei 
mobile (pH-ul solventului A), timpii de retentie 
ai celor doi compusi (Tylosin A si Tylosin D) 
se schimba, modificandu-se si rezolutia intre 
acestia, asa cum rezulta din tabelul nr.:17. 

 
Stabilitatea solutiilor 

 
Scopul procedurii 
Se urmareste viteza de degradare a 

substantei active din solutiile preparate, adica 
modul in care injectarea, dupa o anumita 
perioada de timp a acestora, poate influenta 
rezultatele analizelor. 

Studiul stabilitatii solutiilor s-a facut prin 
injectarea Solutiei de referinta (a) (vezi 
selectivitate) la un interval de aproximativ 
luna. Rezultatele obtinute sunt prezentate in 
Tabelul 18 
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Figura 17. Cromatograma obtinuta in urma injectarii Solutie de testare a sistemului cromatografic in conditiile in 
care componentul apos al fazei mobile are pH 2,5 

 

 
 

Figura 18. Cromatograma obtinuta in urma injectarii Solutie de testare a sistemului cromatografic in conditiile in 
care componentul apos al fazei mobile are pH 3,5 

 

Tabelul 18 
Viteza de degradare a substantei active din solutiile preparate 

 

Procent de regasire Solutie 
240 ppm 

Arie  
Tylosin C 

Arie  
Tylosin B 

Arie  
Tylosin D 

Arie  
Tylosin A 

To 139,7 128,4 323,8 4510,8 
Tylosin C Tylosin B Tylosin D Tylosin A 

1 luna 279,4 124,2 305,7 4497,4 200,0 96,7 94,4 99,7 
 

REZULTATE SI CONCLUZII 
 
Din datele experimentale rezulta ca 

solutiile pastrate la +5˚C in absenta luminii (la 
frigider) si Tylosinul A, Tylosinul B si Tylosinul 
D sunt stabile in solutie.  

Chiar si dupa o luna ariile de Tylosin A, 
Tylosin B si Tylosin D sunt neschimbate.  

Se observa insa o dublare a ariei de 
Tylosin C. Din practica, s-a constat, ca 
standardele pot fi injectate si dupa cateva zile 
(3-4 zile), ariile acestora fiind modificate 
nesemnificativ si prin urmare rezultatele 
nefiind influentate (RSD < 2%). 

 
CONCLUZII FINALE 

 
1. Metoda analitica propusa pentru 

identificarea si dozarea substantei active 
din produsul Tilodem 50 pulbere 
hidrosolubila, indeplineste toate conditiile 
necesare si poate fi folosita in scopurile 
propuse. 

2. S-a demonstrat ca aceasta metodă poate 
fi folosita si pentru produsul finit, 
deoarece metoda prezinta selectivitate 

fata de excipientii prezenti in Tilodem 50 
pulbere hidrosolubila. 
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Dezvoltarea şi validarea metodei RP- HPLC de determinare cantitativă a 
furazolidonei şi metronidazolui din produsul Enteroguard M 

 
Development and validation of a RP- HPLC method for the quantittation 
studies of metronidazole and furazolidone from product Enteroguard M 

 
Elena Gabriela Oltean1, Milea B2 

1 Romvac Company SA, 2 Proanalysis Systems SRL 
 

Rezumat 
 

A fost dezvoltată şi validată o metodă isocratică de lichid cromatografie de performanţă înaltă pentru 
determinarea cantitativă a metronidazolului şi furazolidonei din comprimate Enteroguard M. Separarea HPLC 
a fost realizată prin cromatografie în fază inversă Kromasil C18 (mărimea particulelor 5 µm; 250 x 4.6 mm 
diametrul intern), termostatată la 25°C. Faza mobilă a fost metanol/ soluţie apoasă acid fosforic 0,1% (20/ 80 
v/ v), cu cu debit de 1 ml/ min. şi detecţie UV la 317 nm. Pentru validarea metodei au fost urmăriţi următorii 
parametri -linearitatea (r2 = 0,9999), intervalul, precizia, acurateţea şi specificitatea. Metoda descrisă poate fi 
utilizată cu succes pentru analiza compuşilor farmaceutici activi din comprimate ENTEROGUARD M. 

 

Cuvinte cheie: metronidazol, furazolidonă, RP-HPLC UV-VIS, validare 
 

Abstract 
 

An isocratic high-performance liquid chromatography (HPLC) procedure was developed for quantitative 
determination of metronidazole and furazolidone in tablet dosage forms of ENTEROGUARD M. HPLC 
separation was carried out by reversed phase chromatography Kromasil C18 (250 mm x 4,6 mm i.d.; 5 µm 
particle size), held at 25°C. The mobile phase consisted of methanol/ 0,1% phosphoric acid aq. (20/ 80 v/ v), 
run at flow rate of 1 mL/ min and with UV detection at 317 nm. Method validation investigated parameters 
such as linearity (r2 = 0. 9999), range, precision, accuracy and specificity. The described method can be 
successfully applied for the analysis of ENTEROGUARD M tablets. 

 

Key words: metronidazole, furazolidone, RP-HPLC UV-VIS, validation 
 

Scopul cercetării 
A fost dezvoltarea şi validarea unei 

metode HPLC sensibile, aplicabile pentru 
determinarea cantităţii de furazolidonă / 
metronidazol din comprimatele Enteroguard 
M, contribuind la controlul de calitate şi 
siguranţa acestui tip de preparat farmaceutic. 

 

MATERIALE ZI METODE 
 

Reactivii:  
Toate substanţele chimice utilizate au fost 

de grad farmaceutic sau analitic.  
Standarde: 
- metronidazol standard de referinţă (Sigma). 
- furazolidona standard de referinţă 

(Chemical Iberica Productos Veterinarios). 
- metanol (Biosolve).  
- acid fosforic şi  
- dimetilformamida (Merck). 
- comprimate Enteroguard M (Romvac) 

utilizate în timpul perioadei de valabilitate. A 
fost utilizată apă dublu distilată, filtrată pe 
membrane 0,45µ. 

Sistemul şi condiţiile cromatografice 
Metoda HPLC a fost realizată pe: 
- LC Surveyor (Thermo Electron Corporation)  

- echipat cu pompă cuaternară,  
- autosampler, buclă de 25 µl şi  
- detector UV-VIS-diode array (Thermo 

Electron Corporation).  

Integrarea picurilor cromatografice a fost 
realizată cu softul:  

- ChromQuest (Thermo Electron).  
Analizele au fost realizate prin utilizarea  
- unei coloane Kromasil (Akzo Nobel) C18 

(mărimea particulelor 5µm; 250 x 4.6 mm 
diametrul intern).  

Probele au fost eluate isocratic cu: 
- metanol si acid fosforic 0.1% (20/ 80 v/ 

v), cu debit de 1 ml/ min.  
Fiecare probă a fost filtrată inainte de 

injectare prin filtru de:  
- PVDF 0.45 µm (Thermo Electron).  
Volumul de injectare al probelor 
A fost de 5 µl, iar detecţia s-a realizat la 

317 nm, la 25°C. 
Prepararea soluţiilor standard de referinţă 
Soluţia standard de lucru metronidazol a 

avut o concentraţie finală de 0,1 mg/ml, 
preparată în apă. Soluţiile standard pentru 
liniaritate s-au încadrat în domeniul 0,01-0,20 
mg/ml pornind de la o soluţie stoc de 
metronidazol de 1 mg/ ml preparată în 
metanol. Toate probele au fost realizate in 
triplicat. Soluţia stoc de metronidazol se 
păstrează la -20°C timp de 3 luni. Soluţia 
standard de lucru furazolidonă a avut o 
concentraţie finală de 0,1 mg/ml, preparată în 
apă. Soluţiile standard pentru liniaritate s-au 
încadrat în domeniul 0,01-0,20 mg/ml pornind 
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de la o soluţie stoc de furazolidonă de 1 mg/ 
ml preparată in dimetilformamidă. Toate 
probele au fost realizate in triplicat. Soluţia 
stoc de furazolidonă se păstrează la - 20°C 
timp de 3 luni. 

Prepararea soluţiilor de probe 
Au fost mojarate câte 20 de comprimate 

Enteroguard M cu un conţinut de 
metronidazol 50 mg/ 250 mg, respectiv 
furazolidonă 10 mg/ 250 mg.  

Într-un balon cotat de 50 ml se cântăreşte 
o cantitate corespunzătoare de pulbere 
pentru obţinerea concentraţiei de 1 mg/ml 
metronidazol, se diluează la volum cu 
metanol şi se ultrasoanează timp de 20 
minute (soluţia stoc). Pentru prepararea 
soluţiei stoc de probă pentru determinarea 
furazolidonei se cântăreşte o cantitate 
corespunzătoare de pulbere pentru obţinerea 
concentraţiei de 1 mg/ml furazolidonă, care 
se transferă în balon cotat de 50ml, se aduce 
la volum cu dimetilformamidă şi se 
ultrasonează timp de 20 minute. Soluţiile de 
lucru se prepară zilnic, prin diluarea soluţiilor 
stoc cu apă distilată, pentru obţinerea 
soluţiilor de lucru cu concentraţie de 
metronidazol, respectiv furazolidonă de 1 mg/ 
ml. înainte de injectare soluţiile se filtrează 
prin filtru PVDF de 0.45 µm. 

 

Validarea metodei cromatografice 
 

După stabilirea condiţiilor cromatografice 
metoda a fost validată urmărind următorii 
parametri: linearitatea, intervalul de lucru, 
precizia, acurateţea specificitatea şi 
conformitatea sistemului, utilizând ghidul ICH. 

Linearitatea şi intervalul de lucru 
Curba analitică s-a obţinut cu ajutorul a 7 

concentraţii diferite de metronidazol situate în 
domeniul 0.01–0.20 mg/ ml, preparate in 
triplicat. Linearitatea a fost evaluată prin 
analiza regresiei lineare.  

În cazul furazolidonei curba analitică s-a 
obţinut cu ajutorul a 5 concentraţii diferite 
situate în domeniul 0.01–0.20 mg/ ml, 
preparate in triplicat. Sistemul a fost echilibrat 
timp de cel puţin 30 minute. Au fost injectate 
câte 3 replicate din fiecare concentraţie de 
standard metronidazol/furazolidonă în volum 
de 5 µl, pentru verificarea reproductibilităţii 
răspunsului detectorului la fiecare nivel de 
concentraţie. 

Precizia metodei a fost determinată prin 
repetabilitate (în aceeaşi zi) şi precizia 
intermediară (între mai multe zile).  

Repetabilitatea a fost determinată prin 12 
analize repetate ale aceleiaşi soluţii de probă 
Enteroguard M (metronidazol, respectiv 

furazolidonă), în aceeaşi zi și respectiv, în 
aceleaşi condiţii experimentale. Precizia 
intermediară a metodei a fost determinată 
prin analiza în 2 zile (intre zile), respectiv şi 
de către un alt analist în cadrul aceluiaşi 
laborator (între analişti). 

Acurateţea 
Pentru confirmarea acurateţei metodei 

propuse au fost analizate 9 probe utilizând 3 
nivele concentraţie care să acopere intervalul 
de lucru. 

Conformitatea sistemului 
Pentru asigurarea validităţii metodei 

analitice a fost realizat testul de conformitate 
a sistemului. În acest scop au fost injectate 5 
probe conţinând 0,1 mg/ml metronidazol, 
respectiv furazolidonă, injectate în volum de 5 
µl. Evaluarea conformităţii sistemului a fost 
realizată cu ajutorul softului ChromQuest, prin 
evaluarea parametrilor-arie, timp de retenţie, 
asimetrie. 

Analiza metronidazolului şi furazolidonei  
Analiza conţinutului în metronidazol/ 

furazolidonă din comprimatul Enteroguard M 
a fost realizată pe baza metodei dezvoltate şi 
propuse pentru validare utilizând cele 2 
standarde de referinţă. 

 

REZULTATE ZI DISCUŢII 
 

Pentru determinarea cantităţii de 
metronidazol / furazolidonă din comprimatele 
Enteroguard M a fost propusă o metodă 
HPLC de fază inversă, fiind selectate 
condiţiile optime de separare cromatografică.  

Din analiza cromatogramelor se constată 
că cei 2 compusi nu interferă, timpul de 
retenţie pentru metronidazol a fost de 5,04 
min., iar pentru furazolidonă de 9,87 min.  

Asimetria peak-ului a fost bună pentru 
ambii compuşi, egală cu 1,0. 

Curbele de calibrare pentru metronidazol/ 
furazolidonă au fost construite prin 
reprezentarea ariei peak-ului faţă de 
concentraţie. Pentru ambii compuşi a fost 
observată liniaritatea în domeniul 0,01-0,2 
mg/ml.  

Intervalul de concentraţie a fost 10-200% 
faţă de concentraţia de lucru de 0,1 mg/ ml.  

Aplicând regresia liniară pentru cele 2 
curbe de calibrare, a fost stabilit un coeficient 
de determinare de: r2 = 0,9999 (metronidazol)  
respectiv 0,999 (furazolidonă). 

Precizia metodei reprezintă gradul de 
conformitate între rezultatele testelor 
individuale, prin aplicarea repetată a metodei 
pe probe multiple ale unei serii omologe.  

Repetabilitatea a fost studiată prin 
calcularea deviaţiei relative standard (RSD) a 
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12 probe cu concentraţia de 0,1 mg/ml 
metronidazol/furazolidonă, realizate în 
aceeaşi zi şi în aceleaşi condiţii 
experimentale. Precizia intermediară include 
estimarea variabilităţii analizei atunci când 
metoda este utilizată între laboratoare diferite, 
în zile diferite, de către analişti diferiţi sau cu 
echipamente diferite (1, 2, 3, 8, 9, 10).  

Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 1 
şi Tabelul 2. 

Tabel 1 
 

Concentraţia, precizia şi precizia intermediară in 
metoda HPLC pentru metronidazol  

 

Parametru  Valoare 
Concentraţia 0,096 mg/ ml 

RSD% (aceeaşi zi) 1,433% 
RSD% (între zile) 1,658% 

 

Tabel 2 
 

Concentraţia, precizia şi precizia intermediară in 
metoda HPLC pentru furazolidonă 

 

Parametru Valoare  
Concentraţia 0,096 mg/ ml 

RSD% (aceeaşi zi) 0,759% 
RSD% (între zile) 0,8948% 

 

Acurateţea metodei este gradul de 
apropiere a rezultatelor practic obţinute cu 
ajutorul metodei comparativ cu valoarea 
teoretică (4, 5, 6, 7). 

Acurateţea a fost determinată prin analiza 
a câte 9 probe conţinând metronidazol, 
respectiv furazolidonă în concentraţie de 
0,080; 0,100; 0,120 mg/ ml.  

Tabel 3 
 

Recuperarea metronidazolului din probele analizate 
prin RP-HPLC 

 

Concentraţia 
teoretică a probei 

mg / ml 

% Recuperare ± 
RSD(%)a Acurateţea % 

0,080 104.742%±1.683 
0,100 102.667%±1.899 
0,120 100.858%±0.952 

102,756% 
 

amedia a 3 replicate 
Tabel 4 

 

Recuperarea furazolidonei din probele analizate prin 
RP-HPLC 

 

Concentraţia 
teoretică a probei 

mg/ ml 

% Recuperare ± 
RSD(%)a 

Acurateţe  
% 

0,080 84.583%±0.683 
0,100 84.618%±0.899 
0,120 96.044%±0.952 

88,4155% 

amedia a 3 replicate 
 

Din analiza datelor prezentate în Tabelul 
3 şi 4 se constată că metoda prezintă 
acurateţe în intervalul propus, procentul 
mediu de recuperare fiind de 103,442% 
pentru metronidazol şi de 90,331% pentru 
furazolidonă. Pentru evaluarea rezoluţiei şi 
reproductibilităţii sistemului de analiză propus 
au fost realizate teste de conformitate.  

Rezultatele prezentate în Tabelul 5 şi 
Tabelul 6 arată faptul că parametric acestea 
sunt în limitele de conformitate. 

Tabel 5 
 

Rezultatele testului de conformitate a sistemului 
pentru metronidazol 

 

Parametru Minim Maxim RSD(%) Status 
Asimetrie 1,06562 1,08150 0,623 passed 

Timp retenţie 5,037 5,043 0,044 passed 
Aria 3795240 3955766 1,600 passed 

 

Tabel 6 
 

Rezultatele testului de conformitate a sistemului 
pentru furazolidonă 

 

Parametru Minim Maxim RSD(%) Status 
Asimetrie 1,13192 1,14343 0,319 Passed 

Timp retenţie 9,9000 9,925 0,088 Passed 
Aria  4049677 4168578 0,901 Passed 

 

Limitele de detecţie şi de cuantificare au 
fost calculate, obţinându-se valorile: 

Tabel 7 
Limitele de detecţie şi de cuantificare pentru 

furazolidonă / metronidazol 
 

Component LOD LOQ 
Furazolidona 0,00008 mg/ml 0,00027 mg/ml 
Metronidazol 0,00007 mg/ml 0,00023 mg/ml 

 
CONCLUZII 

 

1. Rezultatele prezentate în validarea 
metodei RP–HPLC demonstrează 
acurateţea, liniaritatea, precizia cât şi 
limitele de detecţie şi de cuantificare.  

2. Metoda poate fi utilizată cu success 
pentru cuantificarea metronidazolului şi 
furazolidonei ca substanţe active în 
comprimat. 

3. Metoda propusă are avantajul utilizării 
unei proceduri analitice comode, care 
necesită o preparare simplă a probelor, și 
deci, poate fi utilizată astfel pentru analiza 
de rutină. 
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Produse medicinale veterinare pentru albine - situatia actuala si strategii de 
viitor - un subiect important dezbatut la nivel European  

 
Veterinary medicinal products for the bees - the current situation and future 

strategies - an important topic discussed at European level 
 

Alina Karina Draghici, Anca Bitoiu, Lollita Taban 
Institutul pentru controlul produselor biologice si medicamentelor de uz veterinar Bucuresti 

 
Rezumat 

 
Pentru a analiza situatia actuala si aspectele de viitor referitoare la sanatatea albinelor si a optiunilor de 

tratament, crescatorii de albine din Europa, Agentiile si producatorii de medicamente din Europa au organizat 
mai multe intalniri. Una dintre acestea a avut loc anul trecut, in luna decembrie la sediul EMEA (European 
Medicines Agency) din Londra, Marea Britanie.  

Scopul acestei intalniri a fost analizarea situatiei actuale a patologiei la albine, identificarea celor mai 
frecvente boli intalnite la aceasta specie, identificarea optiunilor si a lipsei de tratament pentru unele boli, 
precum si identificarea de solutii pentru imbunatatirea acestei situatii. 
 

Cuvinte cheie: albine, produse veterinare, masă rotundă EMEA. 
 

Abstract 
 

To analyze the current situation and future issues relating to health and treatment options bees, bee 
breeders in Europe, agencies and drug manufacturers in Europe have held several meetings. One of these 
took place last year in December at the EMEA (European Medicines Agency) in London, United Kingdom. 

The purpose of this meeting was to consider the current situation of pathology in bees to identify the most 
common diseases found in this species, identification and lack of treatment options for some diseases, and 
identifying solutions to improve the situation. 

 

Key words: bees, veterinary products, EMEA workshop 
 
Crescatorii de albine din Romania sunt 

foarte interesati de optiunile de tratament din 
Europa pentru mentinerea sub control a 
diferitelor boli la aceasta specie.  

Din pacate, perceptia curenta este aceea 
ca orice medicament care ajuta la tratarea 
unei boli este bun si permis. 

Totusi, aspectele legate de siguranta 
animalelor, a utilizatorului, siguranta mediului 
si eficacitatea produsului trebuie sa primeze 
in alegerea unui produs medicinal veterinar. 

Pentru a analiza situatia curenta si 
aspectele de viitor referitoare la sanatatea 
albinelor si a optiunilor de tratament, 
crescatorii de albine din Europa, Agentiile si 
producatorii de medicamente din Europa au 
organizat mai multe intalniri.  

Una dintre aceste intalniri (Workshop on 
medicines for bees - What the Agency can do 
to increase availability) a avut loc in 
decembrie 2009 la sediul EMEA (European 
Medicines Agency) din Londra.  

Scopul acestei intalniri a fost analizarea 
situatiei actuale a patologiei la albine, 
identificarea celor mai frecvente boli ale 
acestei specii, identificarea optiunilor de 
tratament pentru unele boli.  

Un alt obiectiv al intalnirii a fost 
propunerea de solutii pentru imbunatatirea 
acestei situatii prin elaborarea de noi strategii 

de lupta contra principalelor boli la albine, 
elaborarea de noi produse medicinale 
veterinare, sau chiar noi substante active fata 
de principalii agenti patogeni ai bolilor 
albinelor. Dupa prezentarea situatiei evolutiei 
principalelor boli la albine in Europa s-a 
concluzionat ca cele mai frecvente si 
problematice sunt: 

 

• Varroza (Varroa destructor) 
• Nosemoza (Nosema apis, Nosema ceranae) 
• Loca americana (Paenibacillus larvae) 
• Loca europeana (Melissococcus plutonius) 
• Bolile virale ale albinelor 

 

S-a amintit si faptul ca boli noi ameninta 
efectivele de albine din Europa.  
Agentii etiologici ai acestor boli sunt: 
 

• Tropilaelaps  
• Micul gandac de stup (Bithinia thumidae) 
 

În cadrul întrunirii au avut loc discutii 
despre disponibilitatea optiunilor de tratament 
pentru bolile actuale la nivel European: 

 

Varrooza (Varroa destructor) 
Varroza ramane cea mai importanta 

cauza a pierderilor crescatorilor de albine, 
atat ca urmare a actiunii directe a agentului 
etiologic, Varroa destructor, cat si datorita 
introducerii prin acest parazit a bolilor virale in 
stupina.  
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Desi exista un numar important de 
produse medicinale veterinare autorizate 
pentru tratarea acestei boli, se simte o nevoie 
acuta de noi produse ca urmare a instalarii 
fenomenului de rezistenta.  

Utilizarea necontrolata, in afara indicatiilor 
din prospect, sau chiar utilizarea substantelor 
active in loc de produs medicinal autorizat 
sunt principalele cauze ale instalarii 
rezistentei.  

La aceasta intalnire producatorii de 
medicamente de uz veterinar au amintit faptul 
ca se fac deja studii pentru elaborarea de 
terapii genetice sau vaccinuri contra varrozei. 

 

Nosemoza (Nosema apis si Nosema ceranae) 

Nosemoza este o problema mai ales in 
partea de sud a Europei.  

Deoarece in multe tari nu exista optiuni 
de tratament, multi crescatori de albine 
folosesc cu succes anticoccidienele.  

Participantii si in special crescatorii de 
albine au cerut producatorilor de 
medicamente extinderea cercetarilor legate 
de utilizarea acestor medicamente la albine. 

 

Loca americana (Paenibacillus larvae) 
Nu exista produse medicinale veterinare 

autorizate pentru tratamentul locei americane.  
O serie de antibiotice s-au dovedit a fi 

eficiente impotriva agentului etiologic la 
larvele de albine, dar nu si asupra sporilor.  

Acestia nu pot fi distrusi decat prin 
arderea stupilor.  

 

Loca europeana 
Nu s-a ajuns la un consens cu privire la 

tratamentul locei europene.  
In general se admite faptul ca profilaxia 

este foarte importanta, tratamentul cu 
antibiotice nefiind cheia succesului in cazul 
acestei boli.  

 

Bolile virale ale albinelor 
Bolile virale sunt in stransa corelatia cu 

parazitoza determinata de Varroa destructor.  
Participantii nu au semnalat nevoia 

elaborarii de noi produse medicinale pentru 
tratatrea acestor boli. 

Tot un punct important dezbatut la 
aceasta intalnire a fost si stabilirea cauzelor 
esecurilor inregistate la efectuarea 
tratamentelor diferitelor boli la albine. 

 

Printre acestea au fost amintite: 
 

• Aparitia rezistentei la produsele 
medicinale veterinare actuale. 
• Aplicarea incorecta a tratamentelor. 
• Lipsa armonizarii tratamentelor.  
• Disponibilitatea medicamentelor. 

• Lipsa de instruire a crescatorilor. 
 

Costurile ridicate de productie a 
produselor medicinale veterinare. 

 

Tropilaelaps 
Desi este o boala care nu a aparut in 

Europa, crescatorii de albine sunt pregatiti sa 
infrunte aceasta noua problema prin 
utilizarea, deocamdata, a produselor 
medicinale veterinare impotriva varrozei. 

 

Micul gandac de stup 
Bhitinia thumidae este o insecta care 

creaza probleme mari crescatorilor de albine 
din afara Europei si, se pare ca si 
crescatorilor din sudul continentului.  

Pentru moment, medicamentele pe baza 
de cumafos pot fi folosite in combaterea 
acestui parazit.  

Cu toate acestea, elaborarea de noi 
produse medicinale este necesara. 
 

Discutii 
 

Participantii au considerat ca este 
necesara elaborarea unor strategii de 
combatere a bolilor la albine care sa tina 
seama de: 

 

• Produsele utilizate la albine trebuie sa 
fie autorizate  

• Facilitarea inregistrarii de produse 
medicinale veterinare care contin 
substante active cu LMR stabilite (din 
Anexa II) si armonizarea modului de 
evaluare a produselor la nivel European 
(in acest sens se vor folosi Ghidurile 
specifice)  

• Optimizarea utilizarii substantelor deja 
cunoscute si disponibile (prin modificari 
de formulari, sau a conditiilor de 
utilizare)  

• Intreprinderea de noi studii pentru 
elaborarea de tratamente noi, 
alternative 

• mai buna instruire a crescatorilor de 
albine in sensul utilizarii corecte a 
produselor medicinale veterinare pentru 
albine 

• Crearea unui grup de experti care sa 
propuna strategii de tratament valabile 
la nivel European 

• Elaborarea de programe de control care 
sa includa elaborarea de ghiduri de 
buna crestere la albine si de tratamente 
adecvate la aceasta specie. 
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în dizenteria suină 

 
Comparative activity of some veterinary pharmaceutical products  

in swine dysentery 
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Rezumat 
 

Una din bolile care produc pagube mari în fermele de creştere a suinelor, dizenteria treponemică a 
porcului are o pondere deosebită, deoarece implică pierderi mari atât prin nerealizarea sporului şi mortalitate 
ridicată, cât şi prin cheltuielile importante cu profilaxia şi combaterea.  

Studiul s-a efectuat în cadrul unei unități de creșterea suinelor din judeţul Timiș, unde boala a fost 
identificată inițial în toamna anului 2009. Condiţiile defavorabile cumulate au influenţat procentul de 
morbiditate şi mortalitate. Evoluţiile clinice cel mai frecvent întâlnite în unitate au fost de regulă, acute şi 
subacute. Cercetarea a vizat: studiul comparativ al eficienţei fumarat-hidrogenatul de tiamulin şi al 
dimetridazolului pulbere în loturi cu purcei bolnavi de spirochetoză, forma acută şi subacută la perioada de 
înţărcare, studiul comparativ al eficienţei în terapie a Tiamulinului hidrosolubil (fumarat-hidrogenatul de 
tiamulin) şi a celui injectabil în efective de purcei, studiul indicatorilor de creştere: spor mediu zilnic. 

Experimentul I 
Lotul I a fost format din 15 purcei având greutatea medie/lot de 7,60 kg/cap (greutate lot: 114kg), a primit 

Dimetridazol pulbere pe cale orală insolubilă (Romvac Bucureşti), amestecat în furaj, timp de 5 zile, în doză de 25 
mg/kgcorp. Pe perioada observaţiei s-au înregistrat două mortalităţi, reprezentând 13,33 % din efectivul tratat. 
Celelalte animale din lot s-au vindecat clinic, semnele bolii dispărând treptat, temperatura şi simptomele enterice 
revenind la normal. Pe perioada observaţiei după cele 21 de zile de experiment, greutatea lotului a fost de 
114,2kg, sporul înregistrat corespunzând la 95,5 g/cap/zi. 

Lotul II. Constituit din 15 purcei cu semne clinice de enterită spirochetică a avut o greutate medie/lot de 
7,48 kg/cap, a fost supus şi el tratamentului, de această dată cu produsul Tiamutin (Novartis Animal Health) granule 
hidrosolubile, în apa de băut. Tratamentele s-au efectuat timp de 5 zile consecutiv cu doza de 60 mg/litru apă 
de băut. În cazul acestui lot simptomele de diaree s-au ameliorat treptat, vizibil, nu s-au înregistrat mortalităţi 
şi deja după cele 5 zile de tratament nu se mai observau semne de boală, toate animalele devenind 
normotermice. Sporul de greutate înregistrat pe perioada observaţiei noastre a fost de 29,3 kg/lot ceea ce 
corespunde unui spor mediu zilnic de 162,7g/zi /animal. 

Lotul III. A fost considerat lot martor şi a avut la începutul perioadei de observaţie greutatea medie/lot 
cea mai mare, din toate loturile (de 7,88 kg/cap). În acest lot a evoluat enterita treponemică cu manifestări 
clinice clare (forme acute şi subacute) şi pe perioada experimentului nu a primit nici un fel de tratament. În 
cadrul acestui lot, pe perioada studiată, au decedat 5 purcei ceea ce reprezintă 33,33% din lot. Pentru a se 
evita pierderile inutile, din ziua 21 a experimentului, cei 10 purcei rămaşi au fost trataţi cu Tiamulin pe cale 
orală (60 mg/litru apă potabilă). Observaţiile ulterioare au relevat ameliorarea treptată remiterea clinică a 
tuturor purceilor rămaşi din acest lot. În cadrul lotului martor, practic, nu se poate vorbi despre un spor de 
greutate. După cele 21 de zile sporul mediu zilnic pentru animalele rămase în lot a fost de 45,1 g/zi/animal. 

Experimentul II 
Cercetările s-au efectuat pe purcei bolnavi, cu semne clinice acute, manifestate prin stare tifică, 

somnolenţă, enoftalmie, cifoză, diaree sangvinolentă. Semnele clinice au fost confirmate şi prin examen de 
laborator, bacterioscopic, probele fiind prelevate de la purceii morţi din lotul martor. Loturile au fost alese din 
categoria de vârstă 35–45 de zile, acestea fiind constituite din câte 12 capete/lot. 

Lotul I a fost tratat cu Tiamutin solubil granule în concentraţie de 45 mg substanţa activă per litrul de apă 
de băut. Tratamentul a fost efectuat pe o perioadă de 5 zile. În cursul experimentului, în cadrul acestui lot s-a 
înregistrat o singură mortalitate reprezentând 8,33%. Restul de 12 purcei s-a vindecat în decurs de două 
săptămâni. Greutatea iniţială a lotului a fost de 92,9 kg, după 21 zile de experiment, aceasta ajungând la 98,9 
kg, corespunzător unui spor mediu zilnic de 101,5 g/cap/zi. Deşi s-a înregistrat pierderea unui purcel, sporul 
mediu zilnic al purceilor rămaşi a fost considerat pozitiv, lotul înregistrând un spor de 6 kg pe cele 21 zile ale 
studiului. 

Lotul II, a primit în apa de băut Tiamutin solubil în concentraţie de 60 mg s.a. per litru de apă pe o 
perioadă de 5 zile consecutiv. În cazul acestui lot nu s-a înregistrat nici o mortalitate, toţi cei 12 purcei 
vindecându-se în decurs de 10 zile (rata de vindecare 100%). Greutatea finală a lotului a fost de 117,6 kg (un 
plus de 24,9 kg), sporul înregistrat fiind 172,8 g/cap/zi. 

Lotul III a fost tratat cu Tiamutin 200 injectabil cu doza de 1ml/20kg greutate vie intramuscular, timp de 4 
zile. Pierderile înregistrate au fost de 2 purcei, restul de 10 purcei vindecându-se în decurs de 10-14 zile. În 
cazul acestui lot, datorită mortalităţii înregistrate (spor mediu zilnic 79,1 g/cap/zi), nu se poate vorbi de 
eficienţă economică. 

Lotul IV – martor, nu a primit nici un fel de tratament în primele 7 zile ale experimentului. În acest timp au 
murit patru purcei (cu forme de enterită hemoragică), constituind o proporţie de 33,3% din efectiv. După cele 7 
zile, pentru reducerea pierderilor inutile, restul purceilor au fost trataţi cu Tiamulin solubil în doză de 90 mg 
s.a./l timp de 5 zile consecutiv.  
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De remarcat că toate cele 8 animale rămase şi tratate s-au vindecat.  
Din punct de vedere economic, indicatorii de greutate au fost clar în declin. La sfârşitul perioadei de 

experiment, s-a înregistrat un minus de 26 kg şi patru purcei morţi.  
In concluzie, utilizarea comparativă în terapie a Dimetridazolului şi Tiamutinului, preparate cu efect 

consacrat in dizenteria treponemica, a indicat că ambele au efecte terapeutice certe dar Tiamutinul s-a 
dovedit de departe a fi cel mai eficient. Rezultatele vin să confirme şi alte studii care atestă eficacitatea 
superioară a Tiamutinului asupra lui Brachyspira hyodysenteriae în terapia preventivă şi curativă a dizenteriei.  

Cuvinte cheie: Brachyspira hyodysenteriae, tiamuline, dimetridazol, eficacitate, 
 

Abstract 
 

One of the diseases that cause great damage in the pig breeding farms, Brachyspyra swine dysentery 
has a special importance because involve great losses both by growth failure and high mortality and 
significant costs to the prevention and control. 

The study was conducted in a swine farm in Timis County, where the disease was originally identified in 
autumn of year 2009. Cumulative adverse conditions have affected the rate of morbidity and mortality. The 
most common clinical developments in the unit were usually acute and subacute. 

Research included: a comparative study of the effectiveness of tiamulin fumarate, hydrogenated and 
dimetridazole powder in sick acute and subacute forms in piglets, at the weaning period; the comparative 
study of efficiency in therapy of soluble tiamulin (the tiamulin fumarate-hydrogenated) and of the injection of 
piglets effective and the study of growth indicators: average daily gain. 

Experiment I 
Group I consisted in 15 piglets with an average weight per lot of 7.60 kg/head (batch weight: 114kg) 

received p.o. dimetridazole insoluble powder (Romvac Bucharest), mixed in feed, for 5 days dose of 25 mg/kg.bw. 
During the observation, two mortalities were recorded, representing 13.33% of the treated lot. Other animals 
from the group were clinically cured, the signs of the disease gradually disappeared, and the temperature 
returned to normal enteric symptoms. The observation period after the 21 days of experiment, the batch 
weight was 114.2 kg, corresponding to growth registered 95.5 g/head/day. 

Group II, of 15 pigs with enteritis clinical signs, have had an average weight per lot of 7.48 kg/head, and 
he has undergone treatment with tiamulin product (Novartis Animal Health) soluble granules, in drinking water. 
Treatments were performed for 5 consecutive days at a dose of 60 mg/litre of drinking water. In this group, 
diarrhoea symptoms decreased and general status of the animals gradually improved, no mortality was 
recorded five days after the treatment, no longer signs of illness being observed, all animals became 
normothermic. Weight gain recorded on our observation period was 29.3 kg/ lot which correspond to average 
daily gain of 162.7 g/day/animal. 

Group III, considered as control group, was at the beginning of the observation period, established with 
the average weight per lot, of 7.88 kg/head. In this series evolved enteritis with clear clinical manifestations 
(acute and subacute forms) and during the experiment did not receive any treatment. Within this lot, in the 
studied period have died five piglets which represent 33.33% of the group. Consequently, to avoid the 
unnecessary losses, in the 21 day of experiment, the 10 remaining piglets were orally treated with tiamulin (60 
mg/litre drinking water). Subsequent observations have shown gradual improvement and clinical remission to 
the remaining piglets. In the control group, practically can’t talk about a weight gain. After the 21 day average 
daily gain for animals remaining batch was 45.1 g/day/animal. 

Experiment II 
The groups were selected from age group 35-45 days, which are each, composed of 12 heads per group. 
Group I was treated with soluble granules tiamulin concentration of 45 mg of active substance per litre of 

drinking water. Treatment was performed over a period of 5 days. During the experiment, within this group 
there was one death case representing 8.33%. The remaining 12 piglets were cured within two weeks. 

Initial weight was of 92.9 kg / group, and after 21 days of experiment, it reached at 98.9 kg, corresponding 
to an average daily gain of 101.5 g/head/day. Although, there was loss of a pig, average daily gain of piglets 
remaining was considered positive, the group recorded an increase of 6 kg in the 21 days of study. 

Group II received in drinking water, soluble tiamulin at concentration of 60 mg / litre for 5 consecutive 
days. In this group there was no mortality, all 12 piglets to heal within 10 days (cure rate 100%). The final 
weight for this group was of 117.6 kg (a plus of 24.9 kg), the recorded growth being of 172.8 g/head/day. 

Group III was treated the injectable product Tiamutin 200 (1ml / 20kg.bw. intramuscularly for 4 days. 
Registered losses were 2 pigs, the remaining 10 piglets healing within 10 to 14 days. If this group, because of 
the recorded mortality (average daily gain 79.1 g/head/day), have not economic efficiency. 

Group IV - control has not received any treatment within 7 days of the experiment.  
During this time four piglets died (all with forms of hemorrhagic enteritis) and accounted for a proportion of 

33.3% of the lot. After those seven days, in the aim to reduce the unnecessary losses, the remaining piglets 
were treated with tiamulin soluble dose to 90 mg / l for 5 consecutive days. Note that all the remaining 8 
animals treated were cured. The economic indicators showed clearly the weight declining. At the end of the 
experiment, there was a loss of 26 kg and four dead piglets. 

In conclusion, the comparative use in therapy of tiamulin and dimetridazole, preparations having effect in 
swine’s dysentery, have shown that, both have certain therapeutic effects, but tiamulin far proved to be most 
effective. The results come to confirm other studies showing superior efficacy of tiamulins as preventive and 
curative choice in swine dysentery with Brachyspira hyodysenteriae. 

Key words: Brachyspira hyodysenteriae, tiamulins, dimetridazole, efficacy 
 



 

 

Considerații asupra  
dizenteriei spirochetice a porcului14 

 

Istoricul bolii 
Dintre bolile care produc pagube mari în 

fermele de creştere a suinelor, dizenteria 
treponemică a porcului are o pondere 
deosebită, deoarece implică pierderi mari atât 
prin nerealizarea sporului şi mortalitate 
ridicată, cât şi prin cheltuielile importante cu 
profilaxia şi combaterea. 

Ea a fost diagnosticată pentru prima dată 
în 1921 în SUA de către Whiting, Doyle şi 
Spray (cit. de 8), iar odată cu importurile de 
animale, boala a fost difuzată în toate ţările, 
mai frecvent în cele în care se practică 
creşterea intensivă a porcilor. 

În Romania, dizenteria treponemică a fost 
descrisă de Volintir în 1955, care a pus în 
evidenţă un număr mare de forme 
spirochetoide, prin impregnări argentice în 
mucoasa colonului de la porcii bolnavi, 
considerând-o de natură leptospirică (7). 

Detalii asupra bolii, inclusiv asupra 
etiologiei spirochetice a acesteia, au fost 
aduse în anii 1974-1975 de Drăghici (8, 15). 

 
Etiologie 

 
Brachyspira hyodysenteriae, agentul 

etiologic al dizenteriei treponemice, este o 
spirochetă de talie mare care prezintă până la 
patru ondulaţii ample, este anaerobă şi 
produce hemoliză de tip beta pe medii cu 
sânge. În faza de înmulţire, numărul spiralelor 
creşte până la şase, unul din poli prezentând 
discuri de inserţie.  

Două mănunchiuri de fibre axiale 
traversează, sub învelişul celular, corpul, de 
la un capăt la celălalt, prezentând 
anastomoze în zona centrală.  

La exterior acestea sunt învelite de o 
membrană trilamelară. Se colorează cu 
coloranţii analitici uzuali (7, 8). 

 
Caractere generale 

 
Biochimic 

 

Brachyspira hyodisenteriae este un 
germen anaerob, care produce pe mediile cu 
sânge, hemoliză de tip beta clară. 
Deasemenea, B. hyodisenteriae produce alfa-
galactozidază. 

 

                                                 
14 Dizenteria treponemică a porcului, denumită şi: enterită 
hemoragică, colită necrotico-hemoragică, colită infecţioasă, 
dizenterie vibrionică sau dizenteria spirochetică, este boala infecto-
contagioasă, caracterizată clinic prin slăbire şi diaree cu fecale 
maronii, iar morfopatologic prin gastrită şi colită hemoragico- 
necrotică. 

Rezistenţă şi sensibilitate 
 

Brachyspira este destul de sensibilă la 
soluţii antiseptice şi dezinfectante, în special 
la cele tensioactive de suprafaţă.  

De asemenea este foarte sensibilă la 
hidroxidul de sodiu, radiaţii solare, uscăciune 
şi la prezenţa oxigenului.  

Rezistă bine la procesele de putrefacţie şi 
la temperaturi scăzute, inclusiv la congelare.  

Este sensibilă la unele medicamente ca: 
dimetridazol, metronidazol, imidazol, 
ronidazol, tiamutin, carbadox, care se 
folosesc în prevenirea şi combaterea bolii (2, 
3, 5, 13, 14, 23, 24, 27, 32, 33).  

Este rezistentă la: spectinomicină, 
polimixină, tylan, negram şi la alte antibiotice 
şi chimioterapice. 

 

Patogenitate 
 

S-au pus la punct mai multe metode de 
apreciere, atât a patogenităţii naturale cât şi a 
celei experimentale, privitor la Brachyspira 
hyodysenteriae. 

Marea majoritate a cercetătorilor în 
domeniu consideră porcul ca fiind gazda 
reală afectată.  

Patogenitatea naturală s-a experimentat 
prin contactul dintre porcii sensibili şi cei 
bolnavi, dintre porcii purtători şi cei sensibili, 
procedeul de infecţie orală fiind realizat cu 
fecale de porci cu dizenterie (7, 8, 10, 15). 

Patogenitatea experimentală s-a realizat 
prin reproducerea aspectelor clinice şi 
patologice, asemănătoare cu cele prezente în 
evoluţia dizenteriei porcului, la şoarece şi 
şobolani (4, 14, 20). 

Testarea patogenităţii experimentale se 
execută prin mai multe metode: testul ansei 
ligaturate de colon de porc, testul ansei 
ligaturate de colon de iepure sau testul de 
hemoliză de tip beta completă (7, 8, 22). 

 

Izolare și cultivare 
Izolarea, cultivarea şi identificare lui 

Brachyspira hyodysenteriae se poate realiza 
din fecalele porcilor cu dizenterie, din fecalele 
porcilor la care boala evoluează 
asimptomatic, excretori de treponeme, cât şi 
din colonul porcilor morţi.  

Pentru izolarea lui Brachyspira 
hyodysenteriae s-au folosit o serie de tehnici, 
dintre care amintim: centrifugarea, filtrarea şi 
metoda mediilor selective. 

Cultivarea lui B. hyodysenteriae se poate 
realiza atât pe medii lichide cât şi solide, cu 
adaos de sânge (7, 8, 15, 22, 24). 

Golikov şi Badik în 1980 (cit. 8), pentru 
obţinerea de culturi primare, preferă mediul 
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cu geloză şi soia-tripticază, care conţine 120-
140 mg% substanţe azotate la pH = 7-7,2, cu 
5% sânge citratat şi 400 mg spectinomicină. 
Incubaţia se realizează într-o atmosferă de 
dioxid de carbon 20% şi 80% hidrogen, la 
temperatura de +42°C, timp de 6 zile, 
examinarea culturilor făcându-se din două în 
două zile.  

Aspectul culturilor de B. hyodysenteriae 
este caracteristic, mediul lichid rămânând 
clar, iar pe mediile solide determinând 
apariţia unor colonii mici, transparente, de 
consistenţă gleroasă sau sub forma unui nor 
omogen continuu foarte subţire. După 3-4 
zile, coloniile capătă o culoare gri-pal. Prin 
pasaje repetate, coloniile devin mai mici sau 
se dezvoltă exclusiv sub formă de nor fin, 
continuu (7, 8, 15). 

 

Caractere epizootologice 
 

Dizenteria cu treponeme este o entitate 
infecţioasă specifică porcului, care constituie 
de altfel şi principala sursă de Brachyspira 
hyodysenteriae în natură. Datorită faptului că 
specia suină este foarte răspândită, boala 
este universal prezentă, cu o incidenţă 
crescută în zonele în care se practică 
creşterea industrială. În mod accidental însă, 
se pot infecta şi alte specii de animale care, 
chiar dacă nu exprimă clinic boala, reprezintă 
o verigă facultativă în circuitul natural al 
acestei entităţi infecţioase a porcului.  

Dizenteria poate fi întâlnită în orice 
perioadă a anului, puseurile fiind mai frecvent 
înregistrate primăvara şi toamna. Există o 
serie de factori determinanţi în apariţia bolii, şi 
anume factori extrinseci şi factori intrinseci. 

 

Factorii extrinseci 
 

Cuprind: stresul, supraaglomerarea, 
alimentaţia şi oscilaţiile de temperatură şi 
umiditate. 

Stresul la care este supus purcelul după 
înţărcare, când sensibilitatea la infecţia 
spirochetică este maximă, este în strânsă 
legătură cu stresul social sau de cohabitare. 

Stresul social care apare după înţărcare 
şi care duce la stabilirea ierarhiei în boxă, 
determină, de asemenea, o mărire a 
sensibilităţii purceilor la această boală.  

În această perioadă, imediat după 
înţărcare, datorită fenomenelor de stres, are 
loc eliminarea în organism a unor factori de 
şoc de tip histaminic, cu sensibilizarea 
mucoaselor şi crearea unui mediu propice 
dezvoltării spirochetelor. 

Supraaglomerarea efectivelor sporeşte 
considerabil şansa purceilor de a consuma 

fecale diareice, ducând la o mărire a 
incidenţei bolii. 

Alimentaţia. Trecerea de la regimul lactat 
la un regim bazat în exclusivitate pe furaje, 
poate produce transformări radicale ale florei 
bacteriene de la nivelul colonului (1, 3, 7, 8, 
15, 17, 23, 25, 37, 38). 

Marea diversitate a florei bacteriene de la 
acest nivel îi imprimă o labilitate mare, astfel 
că, introducerea unui nou microorganism 
poate conduce la apariţia unei flore 
predominant patogene.  

Raţia săracă în proteine şi modul de 
asigurarea a nivelului proteic în raţie are o 
influenţă deosebită asupra caracterului 
clinico-lezional al bolii influenţând răspunsul 
imun post-infecţios şi rezistenţa mucoasei 
colonului la purcei. Când necesarul proteic al 
raţiei furajere este asigurat doar prin proteine 
de origine vegetală şi în special din şroturi de 
soia, tabloul clinic şi morfopatologic este mult 
mai grav. xrotul de soia conţine un factor 
diclorfenil-cisteina, o amină cu recunoscute 
proprietăţi hemoragipare. 

Oscilaţiile de temperatură şi umiditate 
sunt factori determinanţi în apariţia bolii, ea 
apărând mai frecvent primăvara (aprilie - mai) 
şi toamna (octombrie - noiembrie), atunci 
când umiditatea este crescută. 

 

Factorii intrinseci 
Joacă un rol important în apariţia 

dizenteriei treponemice. Ei sunt reprezentaţi 
de: vârstă, rasă, sex, hipovitaminoze, în 
special în vitamina E şi hiposelenoza. 

Rasa. Referitor la influenţa raselor de 
porcine faţă de boală, sunt foarte puţine date 
în această direcţie. Se pare că totuşi 
mortalitatea este mai mare la Marele Alb 
decât la Landrace sau Duroc. 

Sexul. Referitor la influenţa sexului 
asupra evoluţiei bolii, s-a precizat că 
morbiditatea şi mortalitatea au fost uşor 
crescute la femele dar nu se poate stabili o 
preferinţă de sex. 

Hipovitaminoza E şi hiposelenoza.  
Observaţiile făcute asupra evoluţiei clinice 

a bolii la porcii suplimentaţi cu vitamina E şi 
seleniu faţă de cei nesuplimentaţi cu aceste 
component, au demonstrat că administrarea 
vitaminei E şi a seleniului au efect pozitiv 
asupra ratei de creştere, a sporului mediu 
zilnic şi a ratei de conversie a hranei, 
indicatori care sunt puternic depresaţi de 
evoluţia bolii. Ratele de însănătoşire sunt net 
superioare la porcii ce au primit cele două 
componente, moartea producându-se mult 
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mai tardiv, perioada de incubaţie este mai 
lungă, iar exprimarea clinică mai blândă. 

Vârsta. Se pot îmbolnăvi porcii de toate 
vârstele, dar receptivitatea cea mai mare o au 
purceii de la 1 la 6 luni, cu maximum de 
frecvenţă între 10 şi 16 săptămâni. 

 

Surse de infecţie 
 

Principala sursă de infecţie o reprezintă 
porcul bolnav care elimină treponemele odată 
cu materiile fecale.  

Excreţia acestora începe după 24-48 ore 
de la infecţie şi persistă tot timpul bolii şi încă 
5-7 săptămâni după vindecarea clinică (7, 8). 

Treponemele pot fi eliminate şi de către 
porcii aparent sănătoşi. În general, infecţia 
spirochetică se poate realiza în trei moduri: 

• direct de la animal la animal 
• indirect prin intermediul furajelor, apei, 

solului sau a altor obiecte contaminate sau 
prin vectori pasivi. 

Transmiterea directă este caracteristică 
creşterii intensive, în care cohabitarea este 
strânsă, prin introducerea unui număr mare 
de animale în aceeaşi baterie, boxă sau 
compartiment.  

Infecţia se produce şi indirect, atunci când 
fecalele animalelor bolnave sau purtătoare 
contaminează furajele sau apa de băut 
nemijlocit, sau prin intermediul altor obiecte 
contaminate. 

Vectorii pasivi pot fi reprezentaţi de 
diverse specii de păsări şi mamifere, în 
special rozătoarele. 

 

Dinamica epizootică 
 

Dinamica dizenteriei porcului este 
influenţată de intervenţia şi amploarea 
infecţiilor asociate. Morbiditatea, dar mai ales 
mortalitatea ating valori de două sau trei ori 
mai mari decât cele menţionate în funcţie de 
flora microbiană care mai este implicată: 
Campylobacter, Salmonella, Clostridium 
perfringens, Escherichia coli, Fusobacterium, 
Bacteroides spp. Frecvent, dizenteria 
produsă de către Brachyspira, evoluează 
concomitent cu campilobacterioza digestivă 
(ileita hemoragică a porcului), cu 
salmonelozele sau cu enterita necrobacilară 
(7, 8, 13, 15). 

 
Patogeneza 

 
Patogeneza bolilor cu localizare la nivelul 

colonului a rămas mult timp neexplicată. 
Primele progrese în acest domeniu au fost 
făcute prin studierea atentă a producerii 
leziunilor salmonelice.  

Modalităţile de instalare a microleziunilor 
salmonelice, fie ca boală de sistem, fie ca 
boală de colon, au fost transferate la 
explicarea leziunilor întâlnite în dizenteria 
porcului, date fiind unele asemănări în 
caracterul lezional între aceste boli (31, 35). 

Brachyspira hyodysenteriae pătrunde în 
intestinul porcilor, colonizându-l, iar flora 
intestinală favorizează multiplicarea, 
producând boala.  

Observaţiile efectuate în SUA şi Europa 
au dus la cristalizarea a patru teorii privind 
patogeneza infecţiei dizenterice (7, 8, 35). 

• Teoria elaborării toxinelor  
de către Brachyspira hyodysenteriae a 

fost emisă avându-se în vedere caracterul 
congestivo-hemoragic al leziunilor care se 
dezvoltă în cursul evoluţiei bolii.  

Prin această teorie se consideră că 
multiplicarea rapidă a lui Brachyspira 
hyodysenteriae la nivelul mucoasei colonului 
produce un metabolit toxic care are drept 
efect, pe de o parte, hiperemia venulelor 
superficiale ale colonului, iar pe de altă parte, 
producerea excesivă de mucus de către 
celulele de la nivelul criptelor glandulare (8). 

Edemul inflamator care apare în criptele 
colonului este urmarea hiperemiei iniţiale. 

• Teoria acţiunii mecanico-distrofice 
În literatura de specialitate se consideră 

că patogeneza dizenteriei porcului este legată 
de interrelaţia treponemă – celulă epitelială, 
care se petrece la nivelul colonului porcilor 
afectaţi (8, 35). 

Studiile electronomicroscopice au relevat 
că, imediat după inocularea porcilor cu 
material virulent are loc un fenomen de 
colonizare acerbă a epiteliului mucoasei 
colonului cu spirochete, urmat de 
multiplicarea rapidă a acestora în faza 
logaritmică (7, 8, 15). 

În faza de multiplicare a treponemelor şi 
de atingere a concentraţiei maxime, are loc 
un puternic fenomen de aderenţă a 
spirochetelor la suprafaţa luminală a celulelor 
epiteliale, începând de la nivelul criptelor 
colonului până la infundibulul glandelor 
Lieberkühn.  

După un timp de aderenţă la suprafaţa 
celulelor, în porţiunea apicală a acestora au 
loc modificări distrofico-microbiotice (8). 

• Teoria reactivităţii alergice 
Lucrările lui Espinasse din anii 1970-1973 

(cit. 8) au atras prima oară atenţia asupra 
interpretării tipului de leziuni microscopice 
care produc dizenteria porcului.  
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Toxinele bacteriene şi metaboliţii cu 
proprietăţi toxice secretaţi de bacteriile 
anaerobe impregnează mucoasa ceco-colică 
producând şocul toxiinfecţios, care conduce 
la o activare a coagulării, cu tromboză şi 
consumarea factorilor de hemostază. 

• Teoria tulburărilor hidroelectrolitice 
Se pare că această teorie a îmbinat într-

un fel părţi din cele trei teorii anterioare (8). 
Ca suport pentru această teorie, se 

evidenţiază transvazările frecvente de lichide 
din patul vascular, diareea ca atare şi 
edemele frecvente care se observă atât la 
nivel macroscopic (edeme ale peretelui 
colonului spiralat, edem al peretelui colonului 
şi al mucoasei gastrice) cât şi la nivel 
microscopic. 

Explicarea dizenteriei porcului prin 
mecanismul hidroelectrolitic este realizată 
prin modificările hematologice care se produc 
în cursul evoluţiei bolii, modificări interesând 
atât elementele celulare, cât şi fluidele patului 
vascular. Studiile efectuate arată că 
principala modificare este de obicei o 
reducere a transportului unidirecţional al 
sodiului şi clorului din lumen către patul 
vascular. Astfel, malabsorbţia de la nivelul 
colonului pare să fie exclusiv rezultatul 
anulării funcţiei absorbante a colonului. 

 
Tabloul clinic 

 
În evoluţia dizenteriei treponemice se pot 

aprecia mai multe forme şi anume, forma: 
• supraacută 
• acută 
• subacută 
• cronică 
• latentă şi  
• asimptomatică 
 

Formele supraacută şi latentă sunt 
considerate forme atipice de boală, iar 
formele acută, subacută şi cronică, forme 
tipice de exprimare a bolii. Corespunzător 
acestor forme clinice de evoluţie a bolii, unii 
autori clasifică modificările cronologice care 
apar, astfel: 

• de consistenţă a fecalelor 
• de consistenţă şi culoare a fecalelor 
• modificări în compoziţia fecalelor. 
 

Forma supraacută  
Apare ca surpriză clinică, cu mortalitate 

ridicată, în special în focarele primare de 
boală, la porcii tineri (tineret faza a doua) şi 
mai rar la scroafe. 

Forma acută. Este o formă tipică de 
evoluţie în care apar toate manifestările bolii.  

Modificările clinice care apar în această 
formă de evoluţie pot fi împărţite în: modificări 
ale stării generale şi modificări digestive.  

Modificările stării generale constau în 
febră sau subfebrilitate, apatie, adinamie, 
abatere, sete, somnolenţă, decubit.  

Celelalte modificări care apar în starea 
generală sunt exprimate prin letargie, 
somnolenţă, porcii nu reacţionează deloc sau 
reacţionează destul de slab la diferiţi stimuli, 
inclusiv la administrarea furajelor.  

Adesea porcii stau înghesuiţi în colţul 
boxei, coada este flască, urechile sunt 
orientate dorsal, dând animalului un aspect 
caracteristic.  

Febra sau subfebrilitatea. Este de scurtă 
durată şi apare la purceii care se 
îmbolnăvesc pentru prima dată.  

Starea de apatie este însoţită de mers 
vaccilant, se preferă poziţii decubitale 
prelungite, iar majoritatea porcilor afectaţi 
prezintă polidipsie. 

Apetitul. Poate fi diminuat sau capricios, 
iar în unele cazuri poate fi abolit. În ultimele 
faze ale evoluţiei clinice acute, decubitul 
devine tot mai prelung, fiind însoţit de 
exacerbarea celorlalte semne clinice generale 
şi moarte. 

Modificări digestive. Aceste modificări 
sunt cele care caracterizează şi definesc 
boala. Cel mai constant semn în evoluţia 
clinică este diareea, care de foarte multe ori 
se transformă în dizenterie.  

Fecalele porcilor afectaţi devin apoase, 
de culoare verde închis, rău mirositoare, cu 
bule de gaz, eliminarea făcându-se în jeturi 
cu tenesme și poziţii corporale caracteristice. 
În fecale apare foarte mult mucus, uneori 
acestea sunt înglobate într-o masă 
gelatinoasă, mucilaginoasă.  

Ulterior mucusul apare cu strii de sânge, 
fecalele căpătând culoarea verzui-cafenie sau 
ciocolatie, în funcţie de cantitatea de sânge 
eliminată pe această cale.  

La începutul fazei hemoragice fecalele au 
culoare închisă, brună, datorită cantităţilor de 
sânge care sunt eliminate şi care suferă 
transformări litice cu eliberare de pigmenţi 
hemici. Ulterior acestea devin ciocolatii sau 
roşietice, datorită cantităţilor crescute de 
sânge eliminat.  

Unii porci pot sucomba în această fază, 
prezentând o paloare cutanată caracteristică 
sau chiar o uşoară tentă icterică, datorită 
cantităţilor masive de sânge pierdut.  

La debut, fecalele sunt moi, cu aspect de 
mortar proaspăt turnat sau cafea cu lapte şi 
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de consistenţă apoasă. Se produc apoi 
modificări de culoare ale fecalelor, acestea 
devenind galben deschis către verde închis, 
ciocolatiu, cu miros respingător. 

La tineret, debutul semnelor clinice este 
dependent de momentul în care apare 
contaminarea: 

- dacă aceasta are loc în perioada de 
lactaţie, semnele clinice pot apare la câteva 
zile după înţărcare.  

- dacă contaminarea are loc după 
înţărcare, semnele clinice apar după 
aproximativ două săptămâni. 

Formele subacute şi cronice sunt de 
obicei urmare a unor evoluţii acute în focarele 
în care boala are tendinţa de stabilizare. 

În aceste faze de evoluţie a bolii se 
produc însemnate modificări ale parametrilor 
de creştere. Purceii sunt cifozaţi, prezintă 
mers oscilant, decubitul este tot mai prelungit, 
abdomenul este supt, reliefarea razelor 
osoase, enoftalmie. În fecale apar fragmente 
de mucoasă şi pseudomembrane, dând 
acestora un aspect grunjos, murdărind trenul 
posterior. Frecvent purceii prezintă poziţia 
“sub el dinapoi”.  

De obicei porcii care prezintă numai 
diaree sunt mai puţin deshidrataţi şi consumă 
bine furajul, pe când cei cu emisiuni 
sangvinolente sunt puternic deshidrataţi şi 
mor destul de repede dacă nu sunt trataţi. 

Forma latentă şi asimptomatică.  
În literatura de specialitate sunt descrise 

perioade de evoluţie latente ale dizenteriei 
porcului, cu evidenţierea treponemelor lungi 
la nivelul colonului porcilor contaminaţi şi fără 
exprimare clinică a bolii. Aceste forme apar în 
cazul erorilor de dozare în tratamentele 
instituite, în special a celor masale, prin 
premixuri.  

Animalele infectate prezintă de multe ori 
ca exprimare clinică doar o diaree 
asemănătoare enteritelor obişnuite, 
nespecifice (Tabelul 1).  

Tabelul 1. 
 

Corelarea formelor evolutive de dizenterie şi 
principalele manifestări clinice 

 

diaree cu: Forma evolutivă şi principalele  
manifestări clinice sânge mucus 

Forma acută: 
- Dizenterie (enterită de tip hemoragic) 
- Deshidratare 

++++ + 

Forma subacută: 
- Dizenterie (enterită mucohemoragică) 
- Slăbire – caşexie 

++/+++ ++ 

Forma cronică: 
- Dizenterie sau diaree (enterită mucoidă)
- Încetinirea dezvoltării ponderale 

0/+ ++++ 

Forma atipică: 
(inclusiv inaparentă) 
- Diaree intermitentă (enterită mucoidă) 

0 ++/+++ 

Tabloul morfopatologic 
 

Aspectul exterior al porcilor morţi de 
dizenterie este slăbirea excesivă, cu 
reliefarea pronunţată a flancurilor, paloarea 
cutanată exagerată datorită deshidratării şi 
pierderilor de sânge. Leziunile caracteristice 
dizenteriei porcului sunt localizate în intestinul 
gros, cecum şi rect dar uneori pot să apară şi 
la nivelul valvulei ileo-cecale. Leziuni 
secundare au fost descrise în stomac şi 
ganglionii mezenterici (7, 8). 

Aspectele patologice depind de forma de 
evoluţie a bolii, variind de la congestii la 
inflamaţii catarale, la inflamaţii de tip pseudo - 
membranos, ulcerative şi necrotice (7, 8, 15). 

În forma acută, peretele intestinului gros, 
în special al colonului, este edemaţiat, 
frecvent dilatat, congestionat, flasc, cu 
exsudate aderente. Mucoasa este 
congestionată cu necroze superficiale şi 
erodări multiple. Congestiile au uneori aspect 
caracteristic de păianjen (7, 8). 

Organizarea fibrinei, mucusului şi 
elementelor celulare duce la formarea de 
pseudomembrane, frecvent stratificate, de 
culoare brună, în timp ce în rest mucoasa 
este congestionată sau hemoragică. Frecvent 
apare doar o simplă hemoragie a mucoasei. 

Desprinderea pseudomembranelor, sub 
acţiunea mecanică a alimentelor, lasă zone 
ulcerative, sângerânde, cu ţesut de granulaţie 
puternic congestionat. Colonul conţine 
cantităţi mari de mucus, apoi sânge şi fibrină 
sub forma unui conţinut apos, grunjos. În 
funcţie de vârsta leziunilor, conţinutul 
colonuluui poate avea culoarea roşu-maroniu, 
cu aspect de drojdie de vin. Seroasa 
colonului este umedă, cu aspect granular, 
rezultat al deshidratării. În fazele următoare 
de boală scade edemul peretelui intestinal şi 
apar leziuni de tip productiv, creşte cantitatea 
de fibrină, pereţii colonului devin îngroşaţi şi 
duri, cu pseudomembrane mucofibrinoase, 
care conţin sânge (7, 8).  

Suprafaţa mucoasei ia aspectul unei 
necroze superficiale. Distribuţia leziunilor 
intestinului gros variază, în unele cazuri poate 
fi cuprins întreg organul, în timp ce în anumite 
cazuri numai unele segmente sunt afectate. 

 

Farmacoterapia dizenteriei suine 
 

Măsurile de profilaxie generală 
Profilaxia generală a dizenteriei este 

fundamentată pe o serie de principii generale, 
dintre care cele mai importante sunt: 

• popularea oricărui tip de crescătorii 
(SVSE) cu circuit închis sau destinate 
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exclusiv îngrăşării, să se facă numai cu 
animale indemne de B. hyodysenteriae; 

• evitarea intervenţiei factorilor de stres, 
în general factorii care favorizează apariţie 
dizenteriei, ca: transporturi obositoare, 
suprapopulare, schimbări bruşte ale raţiei 
furajere, carenţe proteice, vitaminice etc.; 

• aplicarea cu maximă exigenţă a 
măsurilor prevăzute în tehnologia de creştere 
şi cea sanitară veterinară; 

• dezinfecţia curentă şi întreţinerea ei 
după curăţirea mecanică zilnică, după 
principiul: “totul plin - totul gol”; 

• deratizarea periodică a adăposturilor şi 
incintei crescătoriei; 

• examene periodice de supraveghere 
epizootologică a efectivului; 

• examen bacteriologic al mucusului din 
colon şi / sau cec şi examen serologic. 

 

Tiamulinul 
 

Structură şi particularităţi fizico-chimice 
Tiamulinul este un antibiotic care face 

parte din grupa Pleuromulinelor, descoperirea 
lui constituind după foarte mulți autori, o „eră 
nouă” în prevenirea şi combaterea dizenteriei 
treponemice a porcului (6, 11, 12, 16, 18, 19, 
21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 36). 

Este un antibiotic semisintetic cristalin de 
culoare albă-gălbuie, stabil şi solubil în apă, 
compatibil pentru administrarea în apa de 
băut, în furaje sau parenteral (fig. 1). 

 

Formula chimică: C28N47NO4SO4H4O4  
 

O
H
CH3

CH3

H3C
OH

CH2 CH

H3C

(C2H5)2NCH2CH2SCH2OCO

 
 

Fig. 1. Formula spațială a Tiamulinului 

 

Structura:14-dezoxi-14(2-dietilaminoetil)-
tio-acetoxi-mutilin-hidrogenfumarat. 

Greutatea moleculară: 60982. 
Se păstrează la temperatura de 3ºC, iar 

solubilitatea în apă este 1:17 = 6%.  
Administrat în apa de băut, în soluţie 

proaspătă, Tiamulinul este bine absorbit, în 
proporţie de 90%, obţinându-se repede 
nivelul terapeutic în circulaţia sanguină, care 
depinde de doză şi durează 24 ore. 
Administrat parenteral, are aceeaşi acţiune.  

Tiamulinul se metabolizează aproape în 
întregime şi se elimină prin bilă şi fecale. 

Testările efectuate de către Werner, 
Laber, Schütze, Krasemann, May (cit. 24), pe 
mai mult de 40 de tulpini de anaerobi Gram - 
negativi şi Gram-pozitivi, între care: 
Bacteroides melaninogenicus, Fusobacterium 
fusiformis, Sphaerophorus necrophorus, 
Clostridium perfringens, au dat rezultate 
edificatoare. Studii similare au fost efectuate 
și de către Kitai şi colab. în 1987 (22). 

Pentru recunoaşterea eficienţei 
Tiamulinului au fost perfectate testări ale 
acestui produs în numeroase ţări ca: Brazilia, 
Germania, Elveţia, SUA, Olanda etc. (2, 10, 
13, 23, 25, 28, 30, 31, 36, 37)(Tabelul 2). 

Tiamulinul s-a dovedit foarte activ in vitro, 
împotriva bacteriilor Gram pozitive, Gram 
negative, micoplasmelor, spirochetelor, 
leptospirelor. (Tabelele 3-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 2. 
Germenii sensibili la Tiamulin (sinteză) 

 

Bacterii 
Gram pozitive Gram negative Micoplasme Spirochete Leptospire 

Staphylcoccus spp. 
Streptococcus spp. 
Clostridium perfringens 
Listeria monocytogenes 
Erysipelotrix spp. 
Corynebact. pyogenes 

Pasteurella spp. 
Klebsiella pneumoniae 
Haemophylus spp. 
Fusobacterium 
necrophorum 
Bacteroides spp. 
Campylobacter coli 

M. hyopneumoniae 
M. bovis 
M. gallisepticum 
M. synoviae 
M. meleagridis 
M. hyosinoviae 
M. hyorhinis 

Serpulina 
hyodysenteriae Leptospira spp. 

 

Spectrul antimicrobian al Tiamulinului 
este destul de extins, putând fi considerat un 
antibiotic cu spectru larg. În general 
antibioticele acţionează asupra proceselor 
metabolice intracitoplasmatice ale celulei 
microbiene, prin inhibarea sintezei proteice, 

mai ales în faza de multiplicare, dar şi în faza 
de repaus a germenilor.  

Ele blochează disocierea ARN-t de 
ribozomi. Acţiunea Tiamulinului asupra 
leptospirelor este superioară faţă de acţiunea 
Tetraciclinei, Tylosinului şi Streptomicinei. 
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Tabelul 3. 
 

Testarea sensibilităţii “in vitro” la Tiamulin şi un 
antibiotic de referinţă (24). 

 

MIC (µg/ml) Specia Tiamulin Tylosin 
M. hyopneumoniae S 11/P 25 0,031 0,031 

M. hyorhinis 0,25 1 
M. hyorhinis 0,039 1,25 
M. hyorhinis 0,31 2,5 

M. hyorhinis BTS 7 ATCC 17981 0,156 1,25 
M. hyosinoviae 0,05 0,062 

 

  MIC = concentraţia minimă inhibantă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 4. 
Acţiunea comparativă “in vitro” a Tiamulinului asupra leptospirelor (9) 

 

MIC (µg/ml) Serotipul Tiamulina Tetraciclina Tilosina Streptomicina 
L. grippotyphosa 0,62 0,78 0,02 0,039 

L. sejroe 0,31 5 5 5 
L. icterohaemoragiae 0,62 0,019 0,019 0,009 

L. pomona 2,5 5 2,5 5 
L. canicola 2,5 5 2,5 2,5 

L. ballum 0,07 0,28 0,28 0,52 
L. tarasovi 0,07 0,28 1,25 0,52 
L. australis 0,07 1,25 5 1,25 

 

          MIC = concentraţia minimă inhibantă 
 

Tabelul 5. 
 

Efectul Tiamulinului comparativ cu a altor 
chimioterapice şi antibiotice asupra lui B. 

hyodysenteriae (sinteză) 
 

Chimiterapice – antibiotice MIC 
(µg/ml) 

MBC 
(µg/ml) 

Tiamulin 0,025 0,2 
Tetraciclină clorhidrică 1,25 10 

Oxitetraciclină 3,12 50 
Tilosin 200 200 

Eritromicină 100 100 
Spiramicină 100 100 
Lincomicină 6,25 50 

Neomicină sulfat 50 50 
Furazolidonă 1,56 1,56 

Nitrofuran 12,5 12,5 
Carbadox 0,10 NT 

Metronidazol 0,39 NT 
Ronidazol 0,39 NT 

Dimetridazol 0,39 NT 
 

MIC  = concentraţie minimă inhibantă 
MBC = concentraţie minimă bactericidă 
NT    = netestat. 

Laber în 1978 (23) a studiat eficacitatea 
Tiamulinului comparativ cu a altor antibiotice 
şi chimioterapice, şi a constatat că Tiamulinul 
are cea mai bună activitate asupra B. 
hyodysenteriae, MIC şi MBC, fiind de 0,025 şi 
0,2 µg. Tiamulinul acţionează de asemena cu 
bune rezultate asupra populațiilor de 
stafilococi şi streptococi (Tabel 6). 

Tiamulinul acţionează cu bune rezultate şi 
asupra bacteriilor anaerobe şi a lui 
Haemophylus spp.  

După anii 80, studiile de compatibilitate a 
Tiamulinului cu alte medicamente, au reliefat 
că între acest produs şi unele substanţe 
chimiterapice din grupa ionoforilor (Monenzin 
şi Salinomicină) sau a derivaţilor imidazolici 
(Dimetridazol), există anumite fenomene de 
sinergism negativ şi chiar de intoleranţă, cu 
producerea de fenomene toxice.  

Tabelul 6.  
Valorile concentraţiei minime inhibante (µg/ml) pentru tulpinile standard  

de stafilococi şi streptococi (24) 
 

Specia Tiamulina Tetraciclina Tilosină 

Staphylococcus aureus SG511 0,031 0,097 0,39 
Staphylococcus SMITH 0,015 0,097 0,062 

Staphylococcus ATC10390 0,062 0,097 0,78 
Staphylococcus aureus (r.t.) 0,062 100 0,78 
Staphylococcus aureus (r.t.) 0,015 100 0,78 
Staphylococcus aureus (r.t.) 0,031 100 0,78 

Staphylococcus albus 0,125 0,156 0,078 
Micrococcus 0,15 0,078 0,19 

Streptococcus beta hemolitic 0,031 0,19 0,097 
Streptococcus faecalis 0,62 0,097 0,39 

Streptococcus pyogenes 0,039 0,195 0,195 
 

                                     r.t. = rezistent la tetraciclină 
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Tabelul 7. 
 

Valorile concentraţiei minime inhibante (CMI) (µg/ml) pentru bacterii anaerobe şi Haemophylus spp. 
 

Specia Tiamulină Tetraciclină Tilosină 

Bacteroides spp. 0,03-1 0,15-25 NT 
Fusobacterium 0,125-0,5 0,12 NT 

Sphaerophorus necrophorus 0,125 0,03 NT 
Clostridium prefringens 0,25 1,56-2,5 0,625-0,78 

Haemophylus spp. 0,625-0,78 5-6,25 0,78-1,25 
Campylobacter spp. 0,50 NT NT 

 
Apecte de intoleranţă au fost observate la 

asocierea acestor substanţe, iniţial la păsări 
şi apoi la porc (9). 

Efectele Tiamulinului asupra creşterii şi 
conversiei hranei, au fost studiate şi 
prezentate de O’Connor și colaboratorii 
(cit.20). 

S-a constatat că, administrat în doze 
optime, are efecte bune asupra parametrilor 
de creştere, dar şi asupra bolii (34). 

 
Particularităţi farmacodinamice 

 

Tiamulinul hidrosolubil granulat se 
administrează în apa de băut, 139 grame 
Tiamulin granulat conţine 62,5 grame 
Tiamulin hidrogeno - fumarat (36). 

Administrarea Tiamulinului hidrosolubil 
per os se recomandă în dizenteria porcină 
provocată de B. hyodysenteriae, în boli ale 
aparatului respirator la porci (Mycoplasma 
Hyopneumoniae) şi atunci când aceste 
îmbolnăviri sunt complicate de M. hyorhinis şi 
Pasteurella spp. (15). 

În dizenteria porcină, Tiamulinul se 
administrează în funcţie de gravitatea infecţiei 
şi durata îmbolnăvirii. Până la greutatea de 
15 kg, administrarea Tiamulinului se face în 
soluţie 0,045% timp de 5 zile sau în soluţie 
0,06% Tiamulin timp de 3-4 zile (2, 11, 16, 
23, 25, 28, 34, 36, 37, 38). 

Purceilor până la 15 kg li se 
administrează exclusiv Tiamulin soluţie în apa 
de băut, în vederea obţinerii dozei necesare 
pentru o zi. Soluţia de Tiamulin în apa de 
băut se prepară zilnic, administrându-se în 
stare proaspătă.  

O atenţie deosebită se acordă duratei 
tratamentului. Dacă în decurs de 5 zile nu se 
observă succes, trebuie pus din nou 
diagnosticul, deoarece insuccesul la 
tratament poate fi urmarea unei infecţii cu 
germeni insensibili, inclusiv miceţi sau alte 
cauze. 

Sub formă injectabilă, Tiamulinul se 
administrează în doză de 10 mg/kgc sau 1 
ml/20 kg, concentraţie 10% sau, în aceeaşi 
doză (1 ml pentru 20- kg, concentraţie 20% în 
cazuri grave de îmbolnăvire) (3, 5, 6, 30). 

Justificarea demersului 
 

Răspândirea largă a dizenteriei 
determinată de treponeme la specia suine, 
având ca infecţie de portaj, un caracter 
trenant sau sub formă de episoade grave, 
impune utilizarea largă a unei medicaţii cât 
mai eficiente care să asigure controlul bolii.  

În terapia dizenteriei la suine s-au folosit 
numeroase substanţe medicamentoase; 
chimioterapice şi antibiotice cu rezultate mai 
mult sau mai puţin convingătoare.  

Numai în ultimul deceniu au fost utilizate 
în terapie: nitrofuranul, furazolidona, 
metronidazolul, dimetridazolul, carbadoxul, 
ronidazolul, neomicina, streptomicina, 
eritromicina, tetraciclina, lincomicina, 
spiramicina, tilozina şi altele.  

La acestea se adaugă tiamulinul. Importul 
preparatelor pe bază de dietilmutilină şi în 
România, permite studierea acestor 
medicamente şi folosirea lor în activităţile 
curativo-profilactice impuse de dizenteria 
suină. 

 

Scopul cercetării 
 

Se propune studiul, în condiţii concrete de 
fermă, asupra unor aspecte importante 
farmaco-terapeutice: 

• studiul comparativ al eficienţei 
Tiamulinului hidrosolubil (fumarat-
hidrogenatul de tiamulin) şi al 
Dimetridazolului pulbere în loturi cu 
purcei bolnavi de spirochetoză, forma 
acută şi subacută la perioada de 
înţărcare, 

• studiul comparativ al eficienţei în terapie 
a Tiamulinului hidrosolubil (fumarat-
hidrogenatul de tiamulin) şi a celui 
injectabil în efective de purcei, 

• studiul indicatorilor de creştere: spor 
mediu zilnic. 

 

MATERIALE ZI METODE 
 

Descrierea unităţii şi istoricul bolii 
 

Experimentele s-au efectuat în cadrul 
unei unități de creștere și îngrășare a porcilor 
din judeţul Timiș. 
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Unitatea este constituită ca un sistem 
intensiv, cu circuit închis cu un efectiv total la 
data testărilor de 6500 capete, pe structuri de 
vârstă şi greutate: 

Matca este constituită din 650 de scroafe 
şi scrofiţe din rasele Marele Alb şi Landrace. 

În încăperea de maternitate, scroafele 
sunt ţinute până la înţărcarea purceilor, care, 
se face la 30-40 de zile. 

Sectoarele tineret și îngrăşătorie sunt 
adăposturi subcompartimentate mari unde 
purceii înţărcaţi sunt ţinuţi până la faza de 
finisaj. 

Constructiv, adăposturile sunt din 
prefabricate acoperite cu plăci de azbociment 
și izolație. Pardoseala este din beton pe strat 
de zgură izoterm. 

Canalizarea este efectuată prin deversare 
continuă, pe pernă de apă cu canale sub 
grătar.  

Hrănitorile sunt confecţionate din beton, 
iar adăparea se face cu suzete sub presiune, 
rezervoarele fiind amplasate la intrarea în 
adăposturi. Hrănirea se face, după 
tehnologie, pentru fiecare categorie de vârstă 
în parte, cu furaj combinat. În unitate, diareea 
de origine treponemică a fost identificată în 
ultimii trei ani, când boala a evoluat sub o 
formă gravă, datorită marii receptivităţi.  

Această entitate infecţioasă specifică 
porcului a evoluat în următorii ani trenant cu 
pusee de acutizare în lunile octombrie - 
decembrie (anul 2009) şi respectiv în aprilie 
(anul 2010). 

Incidenţa cea mai mare în această unitate 
s-a constatat mai ales la categoriile de tineret 
având vârste cuprinse între 35-45 zile, dar s-
au semnalat cazuri şi la alte categorii (ex: 
grăsuni sau porci în faza de finisaj).  

Studiind compoziţia raţiilor s-a constatat 
adesea alimentaţia deficitară din punct de 
vedere cantitativ şi în special, calitativ, 
proteina administrată în raţii fiind adesea de 
slabă calitate (şrot de soia, în loc de proteină 
animală).  

La acestea s-a adăugat 
supraaglomeraţia, mai ales la boxele de 
tineret înţărcare (în cazul vârfurilor de fătare 
înregistrate în lunile de toamnă în anul 2009), 
care a amplificat starea de stres la care au 
fost supuse animalele cohabitante.  

De asemenea, în primăvara anului 2010, 
s-au înregistrat oscilaţii importante ale 
temperaturii şi mai ales ale umidităţii relative 
din adăposturile de animale. Condiţiile 
acestea defavorabile cumulate au influenţat 
procentul de morbiditate şi mortalitate. 

Evoluţiile clinice cel mai frecvent întâlnite 
în unitate au fost de regulă, cele: 

• acute şi  
• subacute:  
• forma acută s-a înregistrat mai ales la 

purcei în săptămâna înţărcării.  
Aceştia prezentau stare tifică gravă, 

imobilitate, inapetenţă, descărcări diareice, 
fecale fluide, care erau apoase de culoare 
iniţial, verde închis, urât mirositoare, gazoase 
şi mai apoi hemoragice, abdomen supt, 
enoftalmie, mers vaccilant, paloarea pielii şi 
mucoaselor, moarte. 

• forma subacută, înregistrată la purceii 
mai mari (2-4 săptămâni de la înţărcare) a 
fost însoţită alături de diaree muco-
hemoragică, şi abdomen supt şi de 
enoftalmie. Apetitul a fost prezent, animalele 
prezentând de asemenea polidipsie. 

Tabloul morfopatologic efectuat a 
evidenţiat o uşoară cianoză în regiunea 
abdominală şi a extremităţii membrelor.  

La deschiderea cadavrelor, cele mai 
caracteristice leziuni s-au înregistrat la cec şi 
colon. S-a constatat: edemaţierea, 
congestionarea (aspect de păianjen) şi 
dilatarea colonului, cu conţinut de mucus 
aderent, sânge şi fibrină de culoare roşu – 
maroniu, cu seroasa infiltrată, cu un exudat 
seros. Mucoasa intestinală a fost tumefiată şi 
a prezentat numeroase ulceraţii şi 
pseudomembrane galben-cenuşii, ganglionii 
mezenterici fiind edemaţiaţi şi hiperemici.  

Diagnosticul bolii a fost pus prin 
examinări morfopatologice şi de laborator, 
bazate pe elemente certe de diagnostic 
bacterioscopic la DSVSA Timiș. 

Urmărirea clinică a animalelor bolnave s-
a făcut pe bază de termometrie şi pe 
evaluarea simptomatologiei unde s-au luat în 
considerare: apetitul capricios sau absent, 
adinamia, polidipsia, somnolenţa, decubitul, 
aspectul fecalelor, care erau eliminate prin 
tenesme, însoţite de poziţii caracteristice.  

Ulterior s-a mai constatat apariţia 
fecalelor cu mucus în care se putea remarca 
prezenţa striilor de sânge, fecalele, din 
această cauză devenind roşietice-ciocolatii. 
Evoluţiile bolii în ferma studiată au fost deci 
rapide, mai ales la categoria tineret–înţărcare.  

Medicamentele folosite în studiu au fost:  
• Tiamutin 45% granule solubile,  
• Tiamutin 200 injectabil şi  
• Dimetridazol pulbere.  
 

Administrarea medicamentelor s-a făcut 
prin amestecarea omogenă în furajul 
combinat (dimetridazolul) sau în apa de băut 
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(Tiamutin 45% granule solubile) (în sursa 
unică de adăpare) la posologia şi modul de 
administrare indicate de producători şi 
injectabil (Tiamutin 200). 

 

Tiamutin 45% pulb. solubilă (Novartis Animal Health®) 
 

Conţine: 
Tiamulin hidrogen–fumarat 45%       48,0 
Excipient lactozat granulat      ad    100,0 
 

Indicaţii la specia suină: în tratamentul şi 
profilaxia dizenteriei provocate de 
Brachyspira hyodysenteriae, în tratamentul şi 
profilaxia pneumoniei enzootice provocate de 
Mycoplasma hyopneumoniae şi infecţia 
secundară, de asemenea celei provocate de 
M. hyorhinis în asociere cu tulpini de 
Pasteurela şi Actinobacillus. 

Pentru prevenţia şi terapia dizenteriei 
suine provocată de B. hyodysenteriae, pe 
cale orală, cu apa potabilă după schema: 
 

Boala Doza  
1000l apă 

Durată tratament 
zile 

Dizenterie suină: 
tratament 

83,4 g. 
Granule 5 zile, succesiv 

Dizenterie suină: 
profilaxie 

83,4 g.  
Granule 

10 zile, la gestante: 
10 zile înainte şi  
10 zile după fătare 

 

Cantităţile mai mici de apă potabilă la 
care se adaugă tiamulin se pot prepara cu 
ajutorul menzurii (4 g. granule corespunde la 
1,0 g, fumarat hidrogenat (o menzură 
corespunde la: 40 l apă potabilă = 0,0045%, 
sau la 30 l apă potabilă = 0,0060%) de 
exemplu: 

 

Concentraţia în fumarat hidrogenat de 
tiamutin / litri apă potabilă 

Granule 
Tiamulin (g.) 0,0045% 0,0060% 

25,0 250 187,0 
50,0 500 375,0 
100,0 1000 750,0 

 

La purcei cu greutatea mai mare de 15 
kg. greutate vie, calculul se va face pe baza 
greutăţii vii totale a porcilor dintr-o boxă, după 
modelul: 

De exemplu: la greutatea totală pe boxă 
de 200 kg., (8 purcei de 25 kg. sau 4 purcei 
de 50 kg.) doza de granule în grame/zi va fi 
de 4 grame.  

Cantitatea necesară obţinerii dozei zilnice 
(8,8 mg substanţă activă pe kg greutate vie) 
se va dizolva în aproape jumătate din 
cantitatea de apă potabilă pentru o zi.  

Pentru porcii de la categoria 35-40 kg, se 
folosesc aproximativ 4-5 litri de apă potabilă 
pentru o zi (deci cantitatea prescrisă de 
medicament se va dizolva în 2 litri de apă per 
animal per zi). 

Precauţii la porci: rar, se pot observa 
reacţii de hipersensibilitate cutanată, eritem 

cutanat sau genital. În cazul apariţiei unor 
astfel de simptome, administrarea 
Tiamulinului se va întrerupe imediat şi nici un 
fel de medicamente nu vor fi administrate 
animalelor în cauză pe cale orală.  

Animalele şi adăposturile vor fi curăţate 
cu apă. Din practică se ştie că animalele îşi 
revin repede. Se poate recomanda în plus 
tratamentul cu corticosteroizi. 

Contraindicaţii: toxicitatea ionoforilor 
poate creşte sub influenţa Tiamulinului.  

De aceea, acesta nu se va administra 
simultan cu monenzin, narazină, lasalocid 
sau salinomicină 7 zile până, în timpul şi după 
tratamentele cu Tiamulin.  

Administrările concomitente ale 
Tiamutinului cu medicamentele mai sus 
amintite poate să provoace paralizie 
ireversibilă şi succesiv, moartea. 

 

Tiamulin 200 injectabil (Novartis Animal Health®) 
Compoziţie: soluţie injectabilă conţinând 

162,2 mg tiamulin, corespunzător la 200 mg 
tiamulin hidrogen fumarat, 0,2mg butil-4-
hidroxibenzoat şi excipient ad 1ml. 

Actiunea farmacologică: tiamulinul 
injectabil este un produs semisintetic al 
Pleuromutilinei care în urma administrărilor se 
absoarbe bine, inducând concentraţii 
sanguine terapeutice pentru 24 de ore. 

Metabolizarea se face în totalitate şi se 
elimină prin bilă. 

Indicaţii: se recomandă în infecţii 
provocate de Gram pozitivi, Gram negativi, 
micoplasme (stafilococi, streptococi, clostridii, 
listerii, corinebacterii, pasteurele, klebsiele, 
micoplasme, leptospire, bacilii rujetului, 
treponeme).  

Cu precădere, rezultatele cele mai bune 
se obţin în dizenteria porcului, pneumonie 
enzootică, pasteureloză şi artrita infecţioasă. 

Mod de administrare şi posologie: se 
administrează i.m. 1-1,5 ml produs la 20 
kgcorp/zi (echivalent a 10-15 mg Tiamulin 
hidrogen fumarat/kg greutate vie) administrat 
intramuscular, o singură dată pe zi timp de 
trei – patru zile.  

Precauţii: nu se recomandă administrarea 
la vieri şi scroafele gestante în ultimele 4 
săptămâni de gestaţie. 

Timp de aşteptare: pentru carne, 14 zile 
 

Dimetridazol pulbere orală insolubilă (Romvac) 
Compoziţie: conţine 98% sulfat acid de 

1,2-dimetil-5-nitroimidazol. 
Acţiune farmacologică: chimioterapic de 

sinteză, cu spectru larg, cu acţiune specifică 
faţă de protozoarele flagelate din genurile 
Trichomonas şi Histomonas la păsări, 
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Trichomonas foetus la bovine şi faţă de 
Brachyspira hyodysenteriae, care produce 
dizenteria porcilor.  

Are proprietăţi preventive şi curative 
excelente, nu produce pigmentaţia pielii şi are 
acţiune favorabilă asupra creşterii. 

Indicaţii la porci: în dizenteria produsă de 
B. hyodysenteriae, Balantidium coli şi 
Trichomonas suis, asociată sau nu cu 
germeni anaerobi. 

Mod de administrare şi posologie: 
produsul se poate administra per os sub 
formă de suspensie sau încorporat în furaje, 
în dozele: 

La suine: 
• preventiv: 15 mg / kg greutate 

vie / zi timp de 5 - 7 zile, în furaj combinat 
• curativ: 25 mg/kg greutate vie/zi timp 

de 3-5 zile, în furaj combinat. 
Administrarea concomitentă a vitaminelor, 

măreşte eficienţa tratamentelor. 
Timp de aşteptare: pentru animale de 

măcelărie 7 zile, de la ultima administrare. 

La fiecare lot în parte s-a efectuat 
cântărirea individuală a animalelor la 
începutul şi sfârşitul tratamentelor.  

 

Lotul Martor (M)  
Nu a fost tratat, fiind doar cântărit la 

începutul şi sfârşitul experimentelor. 
 

REZULTATE ZI DISCUŢII 
 

Experimentul I 
 

Studiul eficacităţii terapeutice comparative a 
Tiamutinului şi Dimetridazolului 

 

În acest experiment s-au făcut cercetări 
privind efectul preventiv comparativ al 
Tiamutinului 45% (hidrogen-fumarat), pulbere 
solubilă în apa de băut şi al Dimetridazolului 
pulbere insolubilă, în furaje combinate, în 
cazuri de dizenterie treponemică la categoria 
purcei proaspăt înţărcaţi (35–45 de 
zile)(Tabelul 1). 

Tabelul 1.  
Prezentarea loturilor şi evoluţiilor din Experimentul I 

 

Greutate medie / individ Morţi Lotul/kg total/zi 
experiment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 % 

0 = 114 7,8 7,5 7,4 7,8 8,0 7,3 7,5 7,3 7,5 7,6 7,7 7,2 7,9 8,0 7,5 Dimetridazol 
21=114,2 8,9 8,8 M 8,9 9,3 M 8,6 8,4 8,4 8,7 8,8 8,3 9,1 9,3 8,7 13,33(2) 

0 =112,3 7,8 7,5 7,2 7,2 7,9 7,3 7,7 7,1 7,5 8,0 7,2 7,5 7,3 7,8 7,3 Tiamulin 21= 141,6 9,8 9,6 9,1 9,0 10,1 9,2 9,7 8,8 9,4 10,3 9,0 9,5 9,2 9,9 9,0 0(0) 

0 =118,3 8,1 7,9 8,4 8,0 7,5 7,9 8,2 7,6 7,8 7,8 8,2 8,0 7,4 7,9 7,6 Martor 
21 =101,9 8,6 8,4 9,0 8,5 8,0 8,3 8,8 M 8,3 8,2 8,8 8,6 M 8,4 M 33,33(3) 

 

Notă:  
 În cadrul lotului Dimetridazol au murit doi purcei în zilele experimentului 
 În cadrul lotului Martor au murit trei purcei în zilele experimentului  
 

Perioada de observaţie a fost de 21 de 
zile, urmărindu-se evoluţia greutăţii 
individuale a animalelor, prin cântăriri la 
începutul şi sfârşitul perioadei.  

Boala a evoluat cu semne evidente de 
dizenterie spirochetică sub forma clinică. 

S-au constituit trei loturi a câte 15 purcei / 
lot, după cum urmează: 

 
Lotul I. A fost format din 15 purcei având 

greutatea medie/lot de 7,60 kg/cap (greutate 
lot: 114 kg), a primit Dimetridazol pulbere pe 
cale orală insolubilă (Romvac Bucureşti), amestecat 
în furaj, timp de 5 zile, în doză de 25 mg/ 
kgcorp.  

Pe perioada observaţiei s-au înregistrat 
două mortalităţi, reprezentând 13,33 % din 
efectivul tratat.  

Celelalte animale din lot s-au vindecat 
clinic, semnele bolii dispărând treptat, 
temperatura şi simptomele enterice revenind 
la normal. Pe perioada observaţiei după cele 
21 de zile de experiment, greutatea lotului a 

fost de 114,2 kg, sporul înregistrat 
corespunzând la 95,5 g/cap/zi. 

 

Lotul II. Constituit din 15 purcei cu semne 
clinice de enterită spirochetică a avut o 
greutate medie/lot de 7,48 kg/cap, a fost 
supus şi el tratamentului, de această dată cu 
produsul Tiamulin (Novartis Animal Health) granule 
hidrosolubile, în apa de băut.  

Tratamentele s-au efectuat timp de 5 zile 
consecutiv cu doza de 60 mg/litru apă de 
băut. În cazul acestui lot simptomele de 
diaree s-au ameliorat treptat, vizibil, nu s-au 
înregistrat mortalităţi şi deja după cele 5 zile 
de tratament nu se mai observau semne de 
boală, toate animalele devenind normo-
termice. Sporul de greutate înregistrat pe 
perioada observaţiei noastre a fost de 29,3 kg 
/ lot ceea ce corespunde unui spor mediu 
zilnic de 162,7 g/zi /animal. 

 

Lotul III. A fost considerat lot martor şi a 
avut la începutul perioadei de observaţie 
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greutatea medie/lot cea mai mare, din toate 
loturile (de 7,88 kg/cap).  

În acest lot a evoluat enterita treponemică 
cu manifestări clinice clare (forme acute şi 
subacute) şi pe perioada experimentului nu a 
primit nici un fel de tratament.  

În cadrul acestui lot, pe perioada studiată, 
au decedat 5 purcei ceea ce reprezintă 33,33 
% din lot.  

Pentru a se evita pierderile inutile, din 
ziua 21 a experimentului, cei 10 purcei rămaşi 
au fost trataţi cu Tiamulin pe cale orală (60 

mg/litru apă potabilă). Observaţiile ulterioare 
au relevat ameliorarea treptată remiterea 
clinică a tuturor purceilor rămaşi din acest lot.  

În cadrul lotului martor, sporul în greutate 
a fost redus (practic, nu se poate vorbi despre 
un spor de greutate).  

După cele 21 de zile sporul mediu zilnic 
pentru animalele rămase în lot a fost de 45,1 
g/zi/animal. 

Efectele comparative în terapie ale 
Dimetridazolului şi Tiamulinului sunt redate în 
figurile 1, 2, 3 şi 4. 

Figura 1. Prezentarea evoluţiilor individuale de greutate. Lotul Dimetridazol, Experimentul I
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Figura 2. Prezentarea evoluţiilor individuale de greutate. Lotul Tiamutin 45 %, Experimentul I
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Figura 3.  Prezentarea evoluţiilor individuale de greutate. Lotul Martor, Experimentul I
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Figura 4. Prezentarea evoluțiilor economice ale sporului mediu zilnic și mortalitărții. Experimentul I 



 

 

Experimentul II 
 
Eficienţa terapeutică şi economică a 

produsului Tiamulin solubil (hidrogen fumarat) 
administrat la purcei în doze de: 0,0045 g/l şi 
0,0060 g/l oral şi Tiamulin 200 injectabil 

 

Cercetările s-au efectuat pe purcei 
bolnavi, cu semne clinice acute, manifestate 

prin stare tifică, somnolenţă, enoftalmie, 
cifoză, diaree sangvinolentă.  

Semnele clinice au fost confirmate şi prin 
examen de laborator, bacterioscopic, probele 
fiind prelevate de la purceii morţi din lotul 
martor.  

Loturile au fost alese din categoria de 
vârstă 35–45 de zile, acestea fiind constituite 
din câte 12 capete/lot, (Tabelul 2) astfel: 

Tabelul 2.  
Prezentarea loturilor şi evoluţiilor din Experimentul II 

 

Greutate medie / individ Lotul/kg total/zi 
experiment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Morţi 
% 

0 = 92,9 7,4 8,2 7,6 8,0 7,5 7,7 7,4 8,1 7,6 7,9 8,0 7,5 Tiamutin pulvis 
45mg / l apa 21 = 98,9 8,5 9,5 8,7 9,3 8,8 8,9 M 9,4 8,7 9,2 9,2 8,7 

8,33 
(1) 

0 = 92,7 8,1 8,0 7,4 7,5 7,9 8,1 7,6 7,6 7,4 8,0 7,4 7,7 Tiamutin pulvis 
60mg / l apa 21=117,6 10,3 10,1 9,3 9,6 9,9 10,2 9,5 9,7 9,5 10,3 9,4 9,8 

- 

0 = 93,9 7,6 7,8 7,8 8,0 7,4 7,5 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2 7,6 Tiamutin 200 
1 ml / 20kgc. 21 = 88,4 8,4 8,7 8,8 9,0 M 8,4 8,9 9,0 9,1 9,1 9,0 M 

16,66 
(2) 

0 = 93,2 7,7 8,1 7,5 7,9 8,0 7,7 7,4 7,6 8,0 8,2 7,6 7,5 Martor 21 = 67,2 8,1 8,6 M 8,4 8,6 8,3 M 8,0 8,4 8,8 M M 
33,33 
(4) 

 

Notă:  
În cadrul lotului Tiamutin 45 mg/litru de apă, a murit un purcel 
În cadrul lotului Tiamutin 200 injectabil,1ml/20 kgc., au murit doi purcei în zilele experimentului 
În cadrul lotului Martor au murit patru purcei în zilele  experimentului  

 
Lotul I 
A fost format din 12 purcei şi a fost tratat 

cu Tiamutin solubil granule în concentraţie de 
45 mg substanţa activă per litrul de apă de 
băut. Tratamentul a fost efectuat pe o 
perioadă de 5 zile. În cursul experimentului, 
în cadrul acestui lot s-a înregistrat o singură 
mortalitate reprezentând 8,33%.  

Restul de 12 purcei s-a vindecat în 
decurs de două săptămâni.  

Greutatea iniţială a lotului a fost de 92,9 
kg, după 21 zile de experiment, aceasta 
ajungând la 98,9 kg, corespunzător unui spor 
mediu zilnic de 101,5 g/cap/zi.  

Deşi s-a înregistrat pierderea unui purcel, 
sporul mediu zilnic al purceilor rămaşi a fost 
considerat pozitiv, lotul înregistrând un spor 
de 6 kg pe cele 21 zile ale studiului. 

 

Lotul II 
Alcătuit de asemenea din 12 purcei a 

primit în apa de băut Tiamutin solubil în 
concentraţie de 60 mg s.a. per litru de apă pe 
o perioadă de 5 zile consecutiv.  

În cazul acestui lot nu s-a înregistrat nici o 
mortalitate, toţi cei 12 purcei vindecându-se 
în decurs de 10 zile (rata de vindecare 
100%). Greutatea finală a lotului a fost de 
117,6 kg (un plus de 24,9 kg), sporul 
înregistrat fiind 172,8 g/cap/zi. 

 

Lotul III 
A fost tratat de această dată cu Tiamutin 

200 injectabil cu doza de 1ml/20kg greutate 
vie intramuscular, timp de 4 zile. Pierderile 
înregistrate au fost de 2 purcei, restul de 10 
purcei vindecându-se în decurs de 10 -14 
zile. În cazul acestui lot, datorită mortalităţii 
înregistrate (spor mediu zilnic 79,1 g/cap/zi), 
nu se poate vorbi de eficienţă economică. 

 

Lotul IV 
Lotul martor nu a primit nici un fel de 

tratament în primele 7 zile ale experimentului. 
În acest timp au murit patru purcei (cu forme 
de enterită hemoragică), constituind o 
proporţie de 33,3% din efectiv.  

După cele 7 zile, pentru reducerea 
pierderilor inutile, restul purceilor au fost 
trataţi cu Tiamulin solubil în doză de 90 mg 
s.a./l timp de 5 zile consecutiv.  

De remarcat că toate cele 8 animale 
rămase şi tratate s-au vindecat.  

Din punct de vedere economic, indicatorii 
de greutate au fost clar în declin. La sfârşitul 
perioadei de experiment, s-a înregistrat un 
minus de 26 kg şi patru purcei morţi.  

Efectele tratamentului curativ cu Tiamulin 
în diferite dozări şi condiţionări sunt redate în 
figurile 5, 6, 7, 8 şi 9. 
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Figura 5. Prezentarea evoluţiilor individuale de greutate. Lotul Tiamutin pulvis 45 mg / l apă, 
Experimentul II
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Figura 6. Prezentarea evoluţiilor individuale de greutate. Lotul Tiamutin pulvis, 60 mg / l apă. 

Experimentul II
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Figura 7. Prezentarea evoluţiilor individuale de greutate. Lotul Tiamutin 200 inj. Experimentul II
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Figura 8. Prezentarea evoluţiilor individuale de greutate. Lotul Martor, Experimentul II
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Fig. 9. Prezentarea evoluțiilor economice comparative ale sporului mediu zilnic și mortalității. Experimentul II 
 
Discuţii 
Dizenteria suină produsă de Brachyspira 

hyodysenteriae este o constanţă în ultimii ani 
în unităţile de creştere a porcilor.  

xi în unitatea studiată, această boală a 
fost întâlnită mai mulţi ani, apariţia ei având 
mai multe explicaţii: condiţiile precare de 
furajare, atât din punct de vedere cantitativ 
cât şi calitativ, unele condiţii deficitare de 
microclimat (în parte datorate sistemului 
imperfect “semiintensiv”) au determinat 
pierderi prin mortalitate (mai ales la tineretul 
proaspăt înţărcat) şi morbiditate (la celelalte 
faze). Aceste pierderi au fost considerate 
importante şi au grevat destul de serios indicii 
de rentabilitate ai unităţii observate. 

Controlul dizenteriei suine, prin intervenţii 
medicamentoase, implică eforturi materiale 
importante şi un volum de muncă foarte mare 
dar justificate clar economic. În aceste condiţii 
de creştere, credem noi, ideal ar fi să se 
utilizeze medicaţia preventivă sub formă de 
aditivi furajeri (însoţită sau nu, după caz şi de 
medicaţia preventivă în apa de băut), astfel 
asigurându-se pe de-o parte, controlul asupra 
bolii, iar pe de altă parte, un spor bun de 
greutate şi o conversie net superioară a 
furajului. 

Studiul efectuat de noi a fost un studiu de 
caz clinic într-o unitate în care boala a evoluat 
clinic manifest, încercările făcute fiind 
îndreptate spre terapie şi nu spre prevenţie 
(un astfel de studiu fiind mai greu de realizat 
din punct de vedere economic, fiind mai de 
durată).  

Utilizarea comparativă în terapie a 
Dimetridazolului şi Tiamutinului, preparate cu 
efect antispirochetic consacrate, a indicat că 
ambele pot avea efecte terapeutice certe dar 
Tiamutinul s-a dovedit de departe a fi cel mai 
eficient. Aceste rezultate vin să confirme şi 

alte studii care atestă eficacitatea net 
superioară a Tiamutinului asupra lui 
Brachyspira hyodysenteriae în terapia 
preventivă şi curativă a dizenteriei suine.  

De exemplu, Taylor (35) a arătat că din 12 
tulpini de B. hyodysenteriae izolate de la 
purcei bolnavi supuse studiilor de sensibilitate 
“in vitro”, în comparaţie cu mai multe 
antibiotice, cele mai mici doze inhibitoare 
(µg/ml) au fost cele de Tiamutin urmate de 
Salinomicină15.  

Dimetridazolul pubere insolubilă, deşi s-a 
dovedit eficient în terapia dizenteriei suine nu 
a atins valoarea Tiamutinului pulbere solubilă. 

Sporurile de greutate mici înregistrate în 
experienţe, se datorează faptului că 
animalele din observatie manifestau semne 
de enterită treponemică şi, deşi acestea au 
fost remise, animalele nu au înregistrat 
sporuri caracteristice unor purcei sănătoşi, la 
aceeaşi vârstă şi aceeaşi categorie de 
greutate (200-250 g/zi/cap). 

În cazul lotului martor, din experimente, 
sporurile pot fi considerate nesemnificative 
economic.  

Folosirea în terapie a Tiamutinului solubil 
şi a Tiamutinului injectabil trebuie făcută cu 
discernământ.  

Administrările formei injectabile în 
dizenteria treponemică suină sunt, în mod 
evident, mai reduse, în comparaţie cu 
formulările solubile administrate oral.  

Dacă în pleuropneumonia micoplasmatică 
a suinelor, administrările injectabile conduc la 
rezultate excelente, chiar spectaculoase în 
dizenteria treponemică a suinelor, 
administrările în apa de băut îşi 
demonstrează clar eficacitatea (3,5,18,20,30). 

                                                 
15 Concentraţiile minime inhibante au fost de: 0,1-0,2 µg/ml la 
Tiamutin, 0,5-0,75 µg/ml la Salinomicină faţă, de exemplu: 1,0-2,0 
µg/ml la Olaquindox sau 20-30 µg/ml la Tylosină. 
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Această constatare este confirmată de 
altfel şi în literatura de specialitate care indică 
folosirea formelor solubile de Tiamulin în apa 
e băut, eventual, în asociere cu alte tipuri de 
administrări (fie injectabil, fie în furajele 
combinate)(6,16,21,23,26,28). 

 

CONCLUZII 
 

1. Administrările comparative curative de 
Dimetridazol pulbere insolubilă în furaje şi 
Tiamutin granule solubile în apa de băut 
au arătat eficacitatea ambelor 
medicamente cu superioritatea netă a 
celui de-al doilea produs. 

2. Terapia curativă comparativă cu Tiamulin 
solubil timp de 5 zile în diferite doze şi 
cea injectabilă (timp de trei zile) a indicat 
o eficacitate indiscutabilă a formelor 
solubile. Cele mai bune rezultate s-au 
înregistrat la concentraţia de 0,06 mg/ml 
apă de băut administrat timp de 5 zile 
consecutiv. 

3. În terapia dizenteriei treponemice formele 
injectabile unice nu sunt recomandabile, 
eficacitatea lor fiind considerată mediocră 

4. Eficienţa economică (cheltuieli directe 
legate de tratemente) în cazul acestei 
afecţiuni este justificată chiar şi în 
situaţiile în care se înregistrează pierderi, 
fiind de preferat  “falimentului” pe care îl 
poate provoca lipsa tratamentelor în 
această situaţie. 

5. Se recomandă extinderea studiului şi în 
cazul Tiamutinului administrat preventiv, 
ca supliment furajer, în diverse 
concentraţii. 
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JUVAENAES ALUMNI 
 

Continuăm cu prezentarea unor tineri 
doctoranzi care activează și „promit” progres 

în domeniul farmacologiei și toxicologiei 
românești. În acest număr, tineri de la IOSUD 
- USAMVB,  FMV Timișoara. 

  

 

Curriculum Vitae 
 
  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume  LUPU (căs. PAUTĂ) OLIMPIA - TEREZIA - INES  
Adresa Pavel Rotariu, Nr.7, Sc.B, Et.1, Ap.8, 300393 Timisoara (România)  

Telefon(oane) +40 256 444059 Mobil +40 756 075785 

Faxuri +40 256 444059; +40 356 431245 

E-mailuri olimpiapauta@yahoo.com ; olimpialupu@yahoo.com  

NaŃionalitate Română  

Data naşterii 20/08/1983 

Sex Femeiesc  

Domeniu ocupaŃional Medicină Veterinară 
ExperienŃa profesională  

Perioada 2003 - 2008  

ActivităŃi principale Student practician. Activităti clinice si de teren 

Numele şi adresa angajatorului Dr. vet. Ionica Rădoi, Remetea Mare (România) 

Perioada 01/02/2000 - 24/03/2000  

FuncŃia sau postul ocupat Stagiar - Reprezentant relatii cu publicul 

ActivităŃi si responsabilităŃi principale Consilierea si informarea clientilor. Activităti administrative si de marketing. 

Numele şi adresa angajatorului S.T.C.R.A., Rue Montgolfier - Z.I. Est B.P. 365, 62027 Arras Cedex (Franta) 

Tipul activităŃii / sectorul de activitate Activităti de transport public 

EducaŃie şi formare  

Perioada 2009 → Prezent 

Calificarea/diploma obŃinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃele profesionale dobândite 

Domeniul: Farmacologie si Farmacie veterinară 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

USAMVB – Facultatea de Medicină Veterinară Timisoara 
Calea Aradului, Nr.119, Timisoara (România) 

Perioada 2002 - 2009  

Calificarea/diploma obŃinută Diplomă de Licentă Medicină Veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃele profesionale dobândite 

Lucrare de licentă: Corelatii între parametrii de mobilitate ai materialului seminal 
provenit de la vieri si rezultatele obtinute în urma inseminării artificiale. Nota: 9,65 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ /furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului 
Calea Aradului, Nr.119, Timisoara  

Perioada 2005 - 2008  

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de Licentă 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃele profesionale dobândite 

Administrarea Afacerilor 
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Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Management Turistic si Comercial, Universitatea "Dimitrie Cantemir" 
Timisoara  

Perioada 10/2008  

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de absolvire - Inspector (referent) Resurse Umane 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃele profesionale dobândite 

Întocmirea si gestionarea documentelor de evidentă a personalului 
Organizarea recrutării si selectiei personalului 
Întocmirea si gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat 
Întocmirea dosarului de pensionare 
Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat 
Întocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire si Perfectionare Profesională al Inspectiei Muncii Botosani 

Perioada 02/2000 - 03/2000  

Calificarea/diploma obŃinută Atestat de formare - Limba franceză 

Disciplinele principale studiate Limba franceză 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Centre de Communication Multilingue 
2, Rue Lolliette B.P. 387, 62027 Arras Cedex (Franta) 

Perioada 1998 - 2002  

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă absolvire liceu 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃele profesionale dobândite 

Contabil statistician - nivelul 2 de specializare 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

Grup Scolar Industrial Emanuil Ungureanu Timisoara  

Perioada 06/1999 - 09/1999  

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃele profesionale dobândite 

Limba engleză 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învătământ  

Scoala de Afaceri si Meserii Timisoara - SAM 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  ÎnŃelegere Vorbire 

Autoevaluare Ascultare Citire ConversaŃie Discurs oral 

Scriere 

Engleză C2  Utilizator 
experimentat C2  Utilizator 

experimentat C1  Utilizator 
experimentat C1  Utilizator 

experimentat B2  Utilizator 
independent  

Franceză C1  Utilizator 
experimentat B1  Utilizator 

independent  A2  Utilizator 
elementar  A2  Utilizator 

elementar  A1  Utilizator 
elementar  

Germană A1  Utilizator 
elementar  A1  Utilizator 

elementar  A1  Utilizator 
elementar  A1  Utilizator 

elementar  A1  Utilizator 
elementar  

Nivel european (*) (*) Cadrului european comun de referinŃă pentru limbi  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale 

Spirit de lider, de-a lucra atât în echipă cât si individual în diferite medii. Capacitate 
de comunicare, urmarea stagiilor de practică din perioada facultătii si a stagiului din 
Franta. Am învătat să mă folosesc de cunostintele dobândite, să dobândesc mereu 
informatii noi în domeniu 

CompetenŃe şi aptitudini organizatorice Spirit de echipă, bun organizator, ordonat, ambițios. 

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte in utilizarea pachetului MS Office (Word, Excel, Internet Explorer, Power 
Point) 

Hobby Literatura, arta fotografică, design, muzica, călătoriile 

Permis de conducere B  
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Curriculum vitae  

 
InformaŃii personale  

Nume / Prenume RANKOV JELENA 

Adresă Int. C-tin Noica, bl. 12, sc. D, ap. 14, Timisoara, cod poștal 

Telefonoane Fix: (40-356) 17 27 00  Mobil: (40-076) 6752862 

Fax (40-256) 27 7076 

E-mail jelenarankov@yahoo.com   

Locul și data nasterii Novi Sad Serbia 03/02/1982 

NaŃionalitate Sârbă 

Sex Feminin 

Domeniul ocupaŃional Medicina Veterinară 
ExperienŃa profesională  

Perioada 06. – 07. 2006 

FuncŃia sau postul ocupat vânzător 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale comercializarea produselor de uz veterinar 

Numele şi adresa angajatorului Farmacie Veterinară „M & M vet – pet shop”, Cărpinis 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate Medicina veterinară 

Perioada la sfârsitul fiecărui an universitar (2001-2007) 

FuncŃia sau postul ocupat Practică 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

tratarea animalelor si mici interventii chirurgicale 

Numele şi adresa angajatorului „M & M vet”, Cărpinis, România 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate Chirurgia veterinară 

EducaŃie şi formare  

Perioada 2007 – prezent 

Calificarea / diploma obŃinută doctorand la zi 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite Toxicologie si toxicoze. Îndrumarea a două proiecte de licenșă în domeniu 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinară a Banatului din Timisoara, 
Calea Aradului 119, cod 300645, Timisoara, Romania  

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

  ISCED 6 

Perioada ianuarie-mai 2010, modulul I, octombrie 2010 – prezent modulul II 

Calificarea / diploma obŃinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Modul psiho-pedagogic postuniversitar 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Politehnica Timisoara,  
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 
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Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională   ISCED 5 

Perioada 2 - 15.05.2010. 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de participare la programul intensiv de educașie continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Siguranșa produselor alimentare  

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Pisa, Italia 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

6 ECTS credite 

Perioada    25.02-28.02.2010;  4.03.-6.03.2010. 

Calificarea / diploma obŃinută Curs postuniversitar / diploma de participare  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Stresul oxidativ în bolile cardiovasculare.  
Actualităti privind rolul speciilor regenerate la nivel mitocondrial 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”, Timisoara, România 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

ISCED 5 

Perioada 12. 2007. 

Calificarea / diploma obŃinută Curs postuniversitar / Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite Toxicologia si toxicoze 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

USAMVB Timisoara, Calea Aradului nr. 119, cod 300645, Timisoara, Romania 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională ISCED 5 

Perioada 12. 2007. 

Calificarea / diploma obŃinută Curs postuniversitar / Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Farmacologie si Farmacie Veterinară 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare USAMVB Timisoara, Calea Aradului nr. 119, cod 300645, Timisoara, Romania 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

ISCED 5 

Perioada 2001-2007 

Calificarea / diploma obŃinută Doctor Medic Veterinar 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Stiinte medicale veterinare, lucrare de licentă:  
Consecintele expunerii cronice la sulfat de aluminiu asupra markerilor biochimici ai 
functiei testiculare (testosteronului si LH-ul seric) la sobolani. 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

USAMVB Timisoara, Calea Aradului nr. 119, cod 300645, Timisoara, Romania 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională ISCED 5 

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obŃinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

profil real (matematica-fizică) 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare Liceul Teoretic „Dositej Obradovici”, Timisoara, România 
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Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională ISCED 3 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

Limba maternă Sârbă 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire ConversaŃie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba româna C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat 

Limba engleza C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent C1 Utilizator 

experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine 

CompetenŃe şi abilităŃi sociale  Spirit de echipă dezvoltat, obiectivitate, ambișie, capacitate de adaptare la situatii 

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice  Foarte bun organizator, capacitate de sinteză, de coordonare 

CompetenŃe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint); 
Internet, programul de statistică EzAnova 

CompetenŃe şi aptitudini artistice Dansator în Ansamblul Folcloric „Mladost” Timișoara. 

Permis de conducere Categoria B 

Informatii suplimentare 

Lucrări științifice: 
23 (15 prim autor) 
 

Burse: 
FELASA, oferită tinerilor cercetători pentru participarea la Simpozoinul Scand-Las din 
14-17 iunie, 2010, Helsinki, Finlanda 
 

Diplome: 
2003 – locul 2 la AGRONOMIADA, disciplina de Anatomie, organizat de Facultatea 
de Medicina Veterinară, Timisoara, România 
2004 – STUDENT EMINENT oferită de Asociatia Orizonturi Universitare, România 
 

Contracte: 
 

Colaborator: „Consecintele expunerii la aluminiu, crom si plumb asupra unor markeri 
ai integritătii si performantelor sistemului reproducător mascul si femel”, director 
proiect: Prof. Dr. Dr.h.c. Alexandra Trif, CNCSIS Tema 26, Cod  326, 2008 
Director proiect tip BD: Impactul expunerii cumulative la crom asupra integritătii si 
performantelor sistemului reproducător mascul,CNCSIS, Cod 90, 2008-2011 
 

Membru: 
- ARSAL – Asociatia Română pentru stiinta  Animalelor de Laborator 
- SRBC – Societatea Română de Biologie Celulară 
- ACM-V – Asociașia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României 
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Curriculum Vitae 

 

InformaŃii personale 
  

Nume / Prenume  TUNS COSMIN IOAN  
Adresa Balta Verde, Nr.10, 300389 Timisoara (România) 

Telefon(oane) +40 256 473073 Mobil +40 762 129119 

E-mail nimsavet@yahoo.com        

NaŃionalitate Română  

Data naşterii 14/03/1984 

Sex Bărbătesc  

Domeniu ocupaŃional Medicină Veterinară 
ExperienŃa profesională  

Perioada 2003 - 2008  

FuncŃia sau postul ocupat Student practician 

ActivităŃi si responsabilităŃi principale Activităti clinice si de teren 

Numele şi adresa angajatorului Dr. vet. Mihai Dan, Grosi, Maramures (România) 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Medicină veterinară 

EducaŃie şi formare  
Perioada 2010 → Prezent 

Calificarea/diploma obŃinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate /  
competenŃele profesionale dobândite Domeniul: Farmacologie si Farmacie veterinară 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

USAMVB – Facultatea de Medicină Veterinară Timisoara 
Calea Aradului, Nr.119, Timisoara  

Perioada 2003 - 2009  

Calificarea/diploma obŃinută Diplomă de licentă Medicină Veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃele profesionale dobândite 

Lucrare de licentă:  
Influenta vârstei vierilor din rasa Landrace si a diluantului utilizat asupra 
parametrilor spermatici. Nota: 9,80 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului 
Calea Aradului, Nr.119, Timisoara  

Perioada 2005  

Calificarea / diploma obŃinută Atestat de formare profesională 

Disciplinele principale studiate/ 
competenŃele profesionale dobândite 

Economie veterinară 
Constructii zootehnice 
Nutritie animală 
Agricultură ecologică 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

Utrecht University (Faculty of Veterinary Medicine) 
Androclus Building Yalelaan 1, De Uithof, 3584 CL Utrecht (The Netherlands) 

Perioada 1999 - 2003  

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / Tehnician Veterinar 
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competenŃele profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare Grup Scolar Agricol "Ion Ionescu de la Brad", Seini, Maramures (România) 

Aptitudini şi competenŃe personale  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare ÎnŃelegere Vorbire 

Nivel european (*) Ascultare Citire ConversaŃie Discurs oral 

Scriere 

Franceză B1  Utilizator 
independent  B1 Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent  B1 Utilizator 
independent  B1 Utilizator 

independent  

Engleză B2  Utilizator 
independent  B2 Utilizator 

independent B2 
Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent  B1 Utilizator 

independent  

Germană A1  Utilizator 
elementar  

A1 Utilizator 
elementar  

A1 Utilizator 
elementar  

A1 Utilizator 
elementar  

A1 Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinŃă pentru limbi  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Capacitate de adaptare la efort și la diverse medii de lucru, integrare rapidă, 
comunicativ si jovial. 

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Competitiv, actionez pe baza cunostintelor acumulate, mă remarc în grupurile din 
care fac parte, ca un bun manager de proiecte 

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizez cu usurintă programele:  
MS Office (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point) 

Hobby Muzica, călătoriile, motorsport, sky. 

Permis de conducere A, B  
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