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Revistă de informare specializată

Ce este AMVAC şi ce rol are?
Proiectul asociaţiei medicilor veterinari pentru animale de companie s-a conturat încă din 
1999. Iniţial, asociaţia număra 26 de membri, în frunte cu dr. Horia Elefterescu, care a devenit 
şi primul preşedinte AMVAC, ce au reprezentat un nucleu, însă demersul pentru constituirea 
ei legală a durat ceva mai mult. Dincolo de raţiunea din care s-a născut, principala preocupare 
a asociaţiei este de a oferi membrilor ei posibilitatea perfecţionării continue. AMVAC are rolul 
de a informa membri în legătură cu noutăţile ştiinţifice şi tehnice din domeniu, de a organiza 
conferinţe, seminarii şi congrese în România, de a promova noi tehnici terapeutice, de a facili-
ta contactul cultural şi ştiinţific între veterinarii români, cei europeni şi alţii.
AMVAC este o asociaţie profesională înfiinţată în anul 2006 pentru a reprezenta inte-
resele medicilor veterinari liber profesionişti pentru animalele de companie. După or-
ganizarea ei juridică în 2007 a fost organizat primul Congres AMVAC la Sibiu, la care au 
participat 70 de membri. În anul următor s-au organizat două congrese, unul în martie 
şi altul în noiembrie. La acesta din urmă, participarea era deja de 130 de membri, iar 
la al III-a congres, aproximativ 350 de participanţi. În 2009, Congresul s-a mutat la Si-
naia într-o locaţie mai mare, menită să cuprindă cei 450 de participanţi. În ultimii doi 
ani această manifestare a însemnat prelegeri simultane desfăşurate în câte patru săli 
şi workshop-uri. În 2009 a fost organizat primul seminar de dermatologie în perioada 
verii şi două workshop-uri de ortopedie. În precongres a fost organizat un workshop de 
endoscopie, unul de ecografie şi un altul de stomatologie.

De ce sunt importante afilierile la cele două organizaţii mondiale internaţionale?
Toata dezvoltarea AMVAC ne-a încurajat să ducem asociaţia acolo unde îi era locul, în fa-
milia marilor asociaţii internaţionale. Astfel în 2007 am aderat la WSAWA, iar în 2009 la 
FECAVA. A fost un pas foarte important care ne-a permis să participăm cu regularitate la 
congrese organizate la un anumit standard, să beneficiem de programe de formare şi în 
general să intrăm în circuitul firesc al schimburilor profesionale. În felul acesta, terme-
nul de “globalizare” a început să aibă sens şi pentru profesioniştii din acest domeniu.

Animalele de companie abia acum se bucură de atenţia bine meritată din partea 
stăpânului. Care este rolul medicului veterinar?
Rolul medicului veterinar îşi dovedeşte cu atât mai mult însemnătatea cu cât, în ultimii 
ani, asistăm la o adevărată explozie a numărului de animale de companie în zona urba-
nă. Fenomenul se înregistrează în toată lumea, unde raportul de animale de companie 
este în medie de 80% câini şi pisici, iar 20% sunt alte animale de companie (peşti, rep-
tile, păsări, rozătoare, cai). Această creştere exponenţială a efectivelor a fost însoţită de 
o cerere pe măsură a serviciilor medicale de calitate. Pus în faţa unui client din ce în ce 
mai exigent, din ce în ce mai informat şi mai ataşat de animalul său, medicul veterinar 
trebuie să dea dovada unui profesionalism desăvârşit.

De ce “Practica Veterinară.ro” şi ce aduce nou pe piaţă?
AMVAC a simţit nevoia de a crea propria sa revistă, o revistă ştiinţifică care are ca obiec-
tiv informarea corectă a medicilor veterinari din România, în ceea ce priveşte noua 
legislaţie din domeniu, tratamente, studii de caz, soluţii la problemele de actualitate 
apărute în managementul clinicii, articole ştiinţifice scrise de cadre medicale de re-
nume pe plan internaţional. Trimestrial medicii veterinari din România se pot bucura 
de o revistă care are ca principal scop creşterea calităţii actului medical prin asimilarea 
de noi cunoştinţe legate de noi tratamente şi de diagnostice, pregătirea şi dezvoltarea 
profesională constantă. Elementul nou pe piaţă este faptul ca “Practica Veterinară.ro” 
este prima revistă dedicată medicului veterinar acreditată CMV, face parte dintr-un nou 
program de educaţie continuă la distanţă şi oferă 15 puncte. Luptăm încă de la acest 
prim număr să respectăm condiţiile de acreditare CNCSIS.

Ce înseamnă profesiunea de medic veterinar şi care sunt secretele unui practi-
cian de succes?
Sperăm că toate demersurile noastre îi vor ajuta pe medicii veterinari români să devină 
din ce în ce mai buni practicieni. De fapt, ce înseamnă a fi un bun practician? Nu este uşor 
de găsit o reţetă perfectă, însă poate că dacă am încerca totuşi să oferim una, ea ar cu-
prinde competenţa ştiinţifică, o deschidere permanentă către nou însoţită de o pasiune 
adevărată pentru ceea ce faci. Şi, probabil, acea dragoste pentru animale care te face să ştii 
să comunici cu cei care le iubesc la rândul lor. Dacă adăugăm la toate acestea incredibila 
dezvoltare a industriilor adiacente, a tehnologiilor medicale şi a cercetării farmaceutice, ne 
dăm seama că a fi medic veterinar în secolul XXI este o adevărată provocare.

Cum percep românii medicul veterinar?
Românii sunt mari iubitori de animale. Este demonstrat că prezenţa unui animal de 
companie în casă scade tensiunea arterială, stăpânii sunt mai puţin predispuşi la de-
presii şi sunt mai puţin stresaţi, iar efectul asupra copiilor care învaţă să fie responsabili 
este incredibil, ajungând până la dezvoltarea unei imunităţi ridicate. Animalele de com-
panie au devenit noi membri ai familiei. Din acest motiv, percepţia asupra medicului 
veterinar este pozitivă. Astfel, medicul veterinar este consultat cu regularitate, sfaturile 
sale sunt apreciate, acesta tinzând chiar să devină al doilea medic de familie. Există, fără 
îndoială, o evoluţie în atitudinea oamenilor faţă de animale, influenţată de deschiderea 
mediatică de după `89 (canalele de televiziune de tip Discovery), dar şi aici putem vorbi 
de o diferenţă între mediul rural şi cel urban. Medicul veterinar este cel care trebuie să îi 
indrume către asimilarea corectă a importanţei sănătăţii animalelor de companie.   n

Interviu realizat de Anca Popa,
manager proiect

“A fi medic veterinar în secolul XXI  
este o adevărată provocare”
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Revista “Practica Veterinară.ro” se află la început de drum în România, meseria este însă veche, 
deşi importanţa ei abia acum este exploatată şi înţeleasă. Pentru primul număr am pregătit un 
alt gen de editorial. Dr. Nicolae Valentin, preşedintele AMVAC şi redactorul-şef al revistei, ne 
dezvăluie, într-un scurt interviu, rolul AMVAC, de ce este nevoie în lumea medicilor veterinari 
din România de o revistă ştiinţifică şi care sunt secretele unui practician de succes.
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Progesteronul joacă un rol de pivot în stabilirea şi menţinerea gestaţiei 
la căţea şi la pisică. Permite maturarea celulelor uterine pentru a le pre-
para pentru implantare, stimulează secreţiile glandulare a endometriu-
lui, necesare pentru dezvoltarea embrionului, închide cervixul şi reduce 
contractilitatea uterină. Anti-progestinele sunt steroizi sintetici care se 
leagă cu o mare afinitate de receptorii de progesteron, prevenind astfel ca 
progesteronul să-şi exercite efectele sale biologice. Ei acţionează ca nişte 
veritabili antagonişti de receptor, prevenind efectele uterine ale proges-

teronului, fără ca iniţial să scadă concentraţia serică a acestuia. Afinitatea 
aglepristonei pentru receptorii uterini este de 3 ori mai mare decât cea a 
progesteronului însuşi (de 9 ori la pisică). Concentraţiile de progesteron 
după tratament scad doar între 8-34 de zile, la mai puţin de 3 nmol.L, 
datorită unei posibile luteolize premature, cauzată de o creştere a PGF2α 
endogene. Întreruperea gestaţiei prin folosirea antiprogestinelor la căţele 
şi la pisică: Aglepristona poate fi folosită din ziua 1 până în ziua 45 post 
montă, iar la pisică doza este uşor mărită faţă de căţea.

Mastocitoamele sunt printre cele mai frecvent diagnosticate neoplasme 
cutanate la câine, reprezentând între 7% şi 21% din toate tumorile cu-
ta na te şi între 11% şi 27% din toate tumorile maligne cutanate. Aceste 
tumori arată o remarcabilă variabilitate în ceea ce priveşte localizarea, 
comportamentul biologic şi răspunsul la tratament. În plus, morbiditatea 
acestor neoplasme se datorează nu doar invaziei locale sau metastazelor 
la distanţă, dar şi eliberării de granule citoplasmatice care conţin sub-
stanţe cum ar fi: histamina, heparina şi alte substanţe vasoactive pu ţin 
cu nos cute. Degranularea celulelor mastocitare este un fenomen care 
poate apărea în timpul manipulării chirurgicale sau chiar în timpul pal-
pa ţiei fă cu te o dată cu examinarea fizică, rezultând în tumefiere locală şi 

edem (semnul Darier), hemoragie, dehiscenţa plăgilor sau hipotensiune 
severă. Diagnosticul se poate pune prin citologie prin aspiraţie sau exam-
en histopatologic după biopsie. Procesul de stadializare include un exam-
en hematologic complet, profil biochimic, analiză de urină, aspiraţia lim-
fonodurilor regionale, radiografie pulmonară şi ecografie abdominală. 
Mastocitoamele, conform rapoartelor, au o rată de recidivă de la 22% 
la 54%, după extirparea chirurgicală. Răspunsul general (adunând 
răspunsurile complete şi parţiale) la chimioterapie este între 28% şi 53%, 
totuşi aceste tratamente au avut răspunsuri cu supravieţuiri scurte şi 
au fost frecvent asociate cu grade variabile de toxicitate hematologică, 
gastrointestinală şi hepatică.

Termenul de sindrom paraneoplazic include o serie de tulburări funcţionale 
şi structurale, care sunt secundare unei afecţiuni neoplazice şi de obicei 
im pli că organe şi aparate situate la distanţă de locul tumorii. Interesant, 
simp tomele legate de sindroamele paraneoplazice preced de multe ori 
boa la neoplazică de bază şi ne îndepărtează de tratamentul de succes al 
neo plasmului. Pe de altă parte, recidiva tumorii este frecvent precedată de 
recidiva sindromului paraneoplazic, acţionând astfel ca o avertizare pen tru 
clinician. Unele sindroame paraneoplazice sunt caracteristici distinctive ale 

unor tipuri specifice de tumori, cum ar fi hipocalcemia, cel mai des asociată 
cu limfomul sau carcinomul glandelor perianale. Identificarea corectă a 
acestor tulburări, poate duce la un diagnostic şi tratament timpuriu al tu-
morii, atât la cele primare, cât şi în caz de recidivă. Cauzele sindroamelor 
paraneoplazice sunt în multe cazuri datorate eliberării de către tumoră a 
unor molecule mici, care acţionează la distanţă: hipercalcemia secundară 
producţiei de peptide asemănătoare parathormonului, febra secundară 
producţiei excesive de IL-1, IL-6, TNF-a, INF.

Urethral obstruction may occur due to mechanical or functional 
causes. Functional obstruction results from failure of coordination 
of urethral relaxation with detrusor contraction (reflex dyssynergia). 
Urethral obstruction is life-threatening when complete. Dogs with 
urethral obstruction should be evaluated for hyperkalemia and meta-
bolic acidosis because they can relate to high mortality. Common 
causes of urethral obstruction include urethroliths, blood clots, ure-
thral strictures, one-way valve effects cause by pendulating mucosa, 
urinary bladder entrapment by perineal or inguinal hernias, as well 
as penile fractures. Uroliths small enough to fit into the urethra may 
become entraped - they are called urethroliths even though their ori-

gin is mostly within the bladder. Several types of neoplasia may cause 
urethral obstruction, including transitional cell carcinoma (TCC - most 
common), prostatic adenocarcinoma, leiomyoma, leiomyosarcoma, 
squamous cell carcinoma, myxosarcoma and lymphoma. Urethral 
strictures may form secontary to previous urethral injury from exter-
nal trauma, following surgery, from damage caused by urethroliths, or 
trauma from prior (often repeated) catheterization. The management 
of urethral obstruction, urethrotomy and the surgical technique, ure-
throstomy, prescrotal urethrostomy, scrotal urethrostomy, prepubic 
urethrostomy, canine perineal urethrostomy, urethral prolapsed and 
its management were presented.

Compuşii anti-progestin în reproducţie

Mastocitoamele: diagnostic, stadializare şi tratament

Sindroame paraneoplazice

Surgery of the urethra
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The microscope is the only important investment in dermatology but 
it is essential for each dermatology consultation and goes beyond this 
frame for the veterinary practitioner. This microscope must be of good 
quality and must notably have objectives allowing several powers: x 4 
for an overview, x 10 to look for ectoparasites, x 40 to identify details 
and allow a complete diagnosis, already useful in cytology, x 100 (im-
mersion objective) used above all for cytology. After sampling with 
different techniques, the collected material is examined in looking 
at the preparation methodically, going back and forth, with a light 
shift at each change of direction. Skin scrapings allow to sampling the 
epidermis and finding parasites on its surface or in its width, as well 

as inside the hair follicles, in scraping a skin fold squeezed between 
the index and then thumb with a blunt scalpel blade, which has been 
previously coated with lactophenol or mineral oil. Scrapings must 
be done systematically to avoid missing demodicosis, for instance. 
Lichenified or eroded areas must be avoided and one should select 
recent and non-altered lesions, such as, for instance, papules (sca-
bies and other ectoparasitic diseases), comedones (demodicosis) or 
squamous and squamo-crusted areas (scabies). How can a clinician 
improve the use of his/her microscope? In using it…for each case. A 
dermatologist, to establish a diagnosis, listens (history), looks (physi-
cal examination) then acts (complementary examinations)!

Urinary tract has an impact on whole system, including acidobasic 
balance, blood pressure maintainance, as well as functionality of 
other organs. Each case should be regarded as possibly complicated 
and metabolic stability of the system must be carefully assessed and 
stabilized. Meticulous diagnostic plan should lead to elective surgery 
with good timing. Surgery must be planned with the anticipation of 
potential risks and complications. We must be aware that the treat-
ment is not over after surgery, but most cases require long follow-up 
and sometimes even life-long urological supervision. Cystolithiasis: 

Most frequent localization of uroliths in dogs (in humans it would be 
renal pelvis). It occurs mostly in mid to older age of animals, often as-
sociated with UTI, in both males and females; however, males tend to 
be more prone to obstruction. There is certain breed predisposition for 
some of them (Dalmatians: amonium-urates, Dachshounds: calcium 
oxalates), but there are often many factors playing a role in ethio-
pathogenesis. The surgical technique of cystotomy and cystostomy 
were presented, also the postoperative care and the urinary bladder 
trauma and management.

Pruritul este unul dintre cele mai des întâlnite motive pentru care câinii sunt 
prezentaţi medicului veterinar. Mai mult, este cel mai frecvent semn clinic 
asociat cu bolile de piele. Pruritul este o problemă multifactorială, care poate 
fi cauzat de o serie de boli diferite. Cu toate acestea, majoritatea bolilor pru-
ritice întâlnite în cabinet sunt cauzate de ectoparaziţi, agenţi infecţioşi şi/sau 
alergodermatită. Semnele clinice ale pruritului includ scărpinatul, muşcatul, 
linsul, frecatul, tăvălitul şi scuturatul de cap. Leziunile prezente vor depinde de 
severitate şi cronicitate. Progresând de la acut la cronic, acestea includ: leziuni, 
eritem, erupţii cutanate, infecţii secundare, escoriaţii, automutilare, alopecie 
autoindusă, hiperpigmentare şi lichenifiere. Otita externă recurentă este un 
simptom clinic foarte frecvent la câinii cu atopie şi/sau cu alergii alimentare. 
La pacienţii alergici este nevoie de o abordare logică şi sistematică. Începe 
prin obţinerea unei anamneze complete (istoric general, istoricul specific al 
pielii, tratamente efectuate, riscul bolilor ereditare, infecţii sau posibilităţi de 
contaminare, dieta, mediul, stil de viaţă, starea generală de sănătate) şi efec-

tuarea unei examinări complete a pielii. Diagnosticul diferenţial este formulat 
prin corelarea informaţiilor obţinute din anamneză şi examinarea fizică. Tes-
tele de diagnostic sunt folosite pentru a determina prezenţa sau absenţa bo-
lilor din cadrul diagnosticului diferenţial, pentru a putea stabili unul sau mai 
multe diagnostice specifice. Cel mai util test, când se evaluează câini pruritici, 
este raclatul cutanat pentru examinarea microscopică (păr smuls, recoltare 
cu bandă adezivă, citologie), cultura bacteriană şi/sau fungică, monodi-
eta de eliminare sau provocare şi testele alergice (serologie şi teste cutanate 
intradermice). Testele pentru identificarea paraziţilor sunt 100% specifice, 
dar nu foarte sensibile. Programul de management pentru un câine atopic 
trebuie adaptat pentru fiecare caz. Cei patru factori majori - eficacitate, imple-
mentarea tratamentului, efecte adverse, cost - trebuie luaţi în consideraţie şi 
discutaţi cu proprietarul. Cu tratamentul corespunzător, majorităţii câinilor cu 
dermatită atopică li se poate asigura o calitate normală a vieţii, cruţându-i de 
chinul constant al scărpinatului.

Feline lower urinary tract disease (LUTD) is a common reason for presen-
tation in general veterinary practice. The term covers those clinical cases, 
which show signs of haematuria, increased frequency of urination, strain-
ing and difficulty in urination, partial and complete obstruction of the ure-
thra, and rarely urinary incontinence. While numerous specific conditions 
are recognized, the majority of cases of feline LUTD is of unknown aetiology 
and is referred to as idiopathic feline lower urinary tract disease (IFLUTD). 
Urethral obstruction with a mixture of struvite crystals and a proteinaceous 
matrix occurs, for purely anatomical reasons, almost invariably in the male: 
cystitis is seen with equal frequency in both sexes. Despite initially conflict-
ing data, neutered cats appear to be at greater risk. There is no clear expla-
nation for this; it does not appear to be related in the male cat to urethral 
development and diameter. IFLUTD is uncommon in cats less than 1 year 
of age and shows no marked breed incidence, although it may be seen rela-
tively more frequently in longhaired cats. Recurrence is common in unman-

aged cats, varying between 30 and 50% in different series. The aetiology of 
IFLUTD is not known, although it is clear that various factors may predis-
pose an individual cat to the condition. The management of cases of IFLUTD 
is best considered under two categories: cases with urethral obstruction and 
cases that are not obstructed. The perineal urethrostomy has proven to be 
a very useful surgical technique to help prevent recurrent urinary obstruc-
tion in cats, chronically resistent to medical management of the disease. 
Failure of surgery is typically due to stricture formation and those strictures 
usually develop, when the stoma is too small in diameter (location is rather 
in the penile urethra than the distal pelvic urethra), or due to granulation 
tissue formation from subcutaneous urine leakage at the skin-to-mucosa 
anastomosis (failure to achieve meticulous mucocutaneous apposition). In 
our opinion, these causes of strictures can be minimized by utilizing surgical 
techniques that allow easier access to the distal pelvic urethra and improve 
visibility of tissue layers and surrounding structures.

Improving the Use of Microscope in Veterinary Dermatology

Surgery of the urinary bladder

Diagnosticul diferenţial şi tratamentul alergodermatitelor la câini

Feline low urinary tract disease (FLUTD)
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soluţii management

Problema preţurilor este o problemă complexă şi cu di-
verse aspecte. Unii chiar avansează ipoteza că veterinarii 
formează o categorie care practică profesia din pură vo-
caţie, în care banul trece pe planul secund, până într-atât 
încât ajung să se simtă prost că trebuie să perceapă bani 
pentru serviciile lor. Unii argumentează că veterinarii nu 
sunt recunoscuţi în plan social, invers de cum se întâm-
plă cu alte profesii liberale. Alţii susţin că excesul ofertei 
de veterinari (aici nu o să mai întrebăm facultăţile de ce 
„scot pe bandă rulantă” veterinari) face imposibilă înca-
sarea onorariilor profesionale demne. De asemenea, unii 
cred că exigenţele mari ale acestei profesii (veterinarul se 
simte obligat să cunoască multe lucruri legate de câini, 
pisici, iepuri, cardiologie, traumatologie, boli infecţioase) 
generează o senzaţie de nesiguranţă specialistului care în-
cepe să se subestimeze şi, drept urmare, simte un complex 

în momentul în care trebuie să încaseze banii pentru servi-
ciile sale. Alţii cred că necunoaşterea generală a profesiei 
în privinţa adevăratului cost al lucrurilor ar fi de fapt cauza 
unei politici greşite de preţuri.

Toate acestea sunt ipoteze plauzibile şi merită cel puţin 
să fie analizate. Probabil, realitatea reprezintă un amestec 
al lor şi al altor factori aflaţi în legătură cu acestea. E clar, 
însă, că dacă veterinarii se vor comporta ca până acum 
referitor la acest aspect, în cel mai bun caz vor obţine ace-
leaşi rezultate.

În continuare, îmi propun o abordare pragmatică a aces-
tei probleme. Nu doresc să stabilesc cauzele acesteia, doar 
voi enumera o serie de greşeli referitoare la preţurile care 
se practică în multe cabinete veterinare. De asemenea, 
voi trata in extenso aceste greşeli de-a lungul mai multor 
seminarii pe parcursul anilor 2010 şi 2011, unul dintre ele 
în cadrul workshop-ului de management de la Congresul 
AMVAC din noiembrie 2010, unde voi propune şi mijloace 
de acţiune pentru acei ce vor dori să încerce să obţină alte 
rezultate.

Greşeala 1: Să crezi că majoritatea clienţilor se hotărăsc 
în principal în funcţie de preţ.

Care sunt criteriile de alegere a cabinetelor veterinare? 
Iată un clasament al lor făcut în urmă mai multor sondaje:
n  medicii şi asistenţii din clinică se poartă frumos, sunt 

prietenoşi;
n cabinetul este aproape de casa mea;
n este medicul meu veterinar, dintotdeauna;
n medicul veterinar are multă experienţă;
n este o clinică foarte curată;
n clinica oferă un serviciu de 24 de ore;
n oferă un preţ bun;
n  clinica este foarte bine echipată cu aparate şi dispozi-

tive medicale, sală de operaţii etc.;
n au o echipă numeroasă de veterinari;

Care este greşeala cea mai mare pe care o fac majoritatea cabinetelor vete-

ri nare? Această întrebare apare în mod frecvent în cadrul forurilor de dez-

ba tere veterinare: congrese, cursuri de management, întâlniri informa le 

din tre proprietarii cabinetelor... Probabil nu există un singur răspuns va-

la bil, eu sunt convins că o politică incorectă de preţuri este cel mai mare 

de fect în această activitate.

10 greşeli frecvente  
când vorbim despre preţuri

Cristi Mătură
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n dotările sunt confortabile;
n animalul îl cunoaşte pe veterinar;
n un prieten/cunoscut/rudă mi l-a recomandat;
n animalul îl place pe acel veterinar.
Greşeala 2: Să avem prejudecăţi legate de clienţii noştri 

şi să încercăm să le gestionăm noi cheltuielile lor.
Greşeala 3: Să confundăm valoarea cu preţul, utilizând 

prea mult timp vorbind despre preţul serviciilor şi produ-
selor şi foarte puţin să comunicăm valoarea acestora.

De ce spun acesta? Dacă îi ascultăm pe cei care au 
urmat studii economice, ei ne spun câteva lucruri in te-
resante despre aceste noţiuni - preţ, valoare şi decizie. 
Într-un mod simplificat, am putea spune că marea ma-
joritate a deciziilor economice se iau pe baza a două 
criterii:
n  valoarea (ceea ce obţinem dacă luăm această decizie), 

însuşirea unor obiecte, fenomene, fapte, idei, de a co-
respunde trebuinţelor sociale şi idealurilor generate 
de acestea; suma calităţilor care dau preţ unui obiect, 
unei fiinţe, unui fenomen;
n  preţul (ceea ce trebuie să plătim dacă luăm această 

decizie). Nu numai în termeni strict economici, ci şi în 
timpul folosit, în preocupări, în lipsa de comodităţi.

Greşeala 4: Să dăruim bani clienţilor (şi ceea ce este mai 
rău, fără ca aceştia să ştie) sau mai bine spus să ştim când şi 
cum facem reduceri şi oferte şi să nu uităm să arătăm acest 
lucru de fiecare dată când o facem.

Greşeala 5: Să nu apreciem timpul (nici pe cel propriu, 
nici pe cel al angajaţilor, nici pe cel al clienţilor).

Greşeala 6: Să nu înţelegem impactul dramatic al unei 
politici de preţuri greşită pentru rentabilitatea cabinetului.

Costurile salariale şi ale dotărilor unui cabinet veterinar 
oscilează foarte puţin, independent de numărul clienţilor 
care intră pe uşă. Costul fix zilnic de deschidere al unui ca-
binet veterinar mediu în România (cu aproximativ 500.000 
de lei venituri anuale) ajunge la circa 1.200 de lei zilnic, 
cost pe care-l considerăm astfel fie că vine unul, fie că vin 
o sută de clienţi. Acest tip de firme, cum sunt şi cabinetele 
veterinare, cu o structură de costuri fixe atât de importan-
tă, sunt sensibile în mod special la politica de preţuri. O 
reducere de preţuri îi afectează rentabilitatea în mod ac-
centuat, mai ales pentru că cererea de servicii veterinare 
din partea clienţilor este relativ “neelastică” la preţuri. Este 
un subiect tare interesant pe care îmi propun să-l dezba-
tem în mai multe rânduri.

Greşeala 7: Să nu înţelegi natura costurilor unui cabinet 
veterinar, ca o continuare a greşelii anterioare, când noi nu 
ştim efectiv costurile unui cabinet pentru a exista.

Greşeala 8: A nu şti să comunici echipei importanţa şi 
necesitatea unei politici de preţuri potrivită.

Proprietarii cabinetelor veterinare care au menţinut o 
conversaţie sinceră şi deschisă cu angajaţii despre proble-
mele economice formează o minoritate. Poate de aceea 
există o profundă confuzie şi aşteptări greşite legate de 
ceea ce câştigă într-adevăr o clinică. Angajaţii văd cum 
intră banii (vorbesc cu clienţii, încasează pentru serviciile 
lor, vând produse), dar probabil, (din experienţă, cu sigu-
ranţă), sunt mai puţin conştienţi de costurile cabinetului 
veterinar.

Greşeala 9: Victimismul (a se plânge constant de “cât de 
rău a ajuns profesia asta” fără a se întreba “ce pot face eu 
pentru a îmbunătăţi profesia?”).

Unii veterinari consideră că “serviciul prost pe care-l 
oferim în clinicile noastre este adevărata concurenţă”. Al-
ţii, totuşi, atribuie toate relele profesiei “forţelor externe”, 
împotriva cărora nu se poate face nimic: Guvernul, univer-
sităţile, colegiile profesionale, clienţii, altor veterinari.

Greşeala 10: A crede că rentabilitatea şi medicina bine 
exercitată sunt incompatibile.

A vorbi despre beneficiile firmei este incomod pentru 
mulţi veterinari. S-ar părea că beneficiile economice sunt 
certate cu practica medicală bună, când în realitate este 
contrariul. Buna practică medicală are nevoie de un capi-
tal uman calificat şi de utilizarea tehnologiei de vârf. Fără 
preţuri adecvate (prin urmare, fără beneficii ale firmei) nu 
este posibil să motivezi şi să reţii personalul de calitate, 
nici să reinvesteşti în pregătire şi tehnologie. Clienţii noş-
tri, angajaţii noştri, familia noastră şi noi înşine merităm 
acelaşi respect şi dedicaţie ca şi pacienţii noştri.

Toţi înţelegem că buna medicină este o obligaţie ine-
rentă a cabinetului veterinar. Dar, restul? Şi responsabi-
litatea noastră ca furnizori de servicii, ca angajator şi ca 
investitor?

Rezumând, repetând, aş spune că:
n Veterinarii sunt prea obsedaţi de preţurile serviciilor, 

mai mult chiar decât clienţii. Clienţii sunt mai preocupaţi 
de sănătatea animalelor lor.
n Clientul are dreptul şi vrea să decidă în cunoştinţă 

de cauză asupra sănătăţii animalului său. Obligaţia vete-
rinarului este să informeze şi să recomande cele mai bune 
opţiuni medicale disponibile, nu să administreze banii cli-
enţilor săi.
n Cu cât mai puţin este explicată valoarea unui serviciu, 

cu atât mai important devine preţul său.
n Multe cabinete veterinare pierd mii de lei în fiecare an 

prin reduceri aleatorii sau din cauza greşelilor de încasare.
n Proprietarul cabinetului veterinar trebuie să calcu-

leze, măcar o dată, cât îl costă fiecare minut de serviciu 
veterinar oferit în cabinetul său. Acest calcul îl va face să-şi 
schimbe viziunea asupra preţurilor.
n Avantajul de a lucra cu preţuri mari este că motivează 

şi obligă cabinetul să ofere un serviciu de calitate în con-
cordanţă cu aşteptările induse clientului.   n
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interviu

Dedicaţie, încredere, profesionalism şi perseverenţă 
sunt principalele calităţi care îl caracterizează pe conf. 
univ. dr. Viorel Andronie, noul preşedinte al CMV. La 
doar două săptămâni de la preluarea postului a dema
rat deja, prin platforma program, proiectul de educaţie 
continuă la distanţă prin acreditarea revistei “Practica 
Veterinară.ro”, astfel punând la dispoziţia medicilor ve

terinari prima publicaţie acreditată din România. Şi nu 
se opreşte aici, a demarat platforma pentru cursurile 
online de perfecţionare. Dimi nua rea veniturilor în cazul 
medicilor veterinari din sistemul privat şi a si gu ran ţei 
locului de muncă în cazul celor care lucrează în do me
niul public repre zin tă probleme de actualitate ale prac
ticii veterinare, pro ble me ce au so luţii.

Importanţa prestigiului 
medicului veterinar

Practica veterinară este în plină ascensiune în România, punctele forte ale unui 

sistem în continuă dezvoltare vor fi eficient abordate şi puse în prac ti că. Citiţi 

un interviu în exclusivitate cu Conf. Univ. Dr. Viorel Andronie de la prelua rea 

noii funcţii în cadrul Colegiului Medicilor Ve terinari din România (CMV).

Anca Popa
manager proiect
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Care sunt principalele probleme cu care se confruntă 
medicii veterinari din România?

Problemele medicilor veterinari sunt numeroase şi 
diversificate în funcţie de aria în care îşi desfăşoară ac-
tivitatea. Dacă ne referim la medicii veterinari care lu-
crează în sistemul de stat, problemele esenţiale în acest 
moment sunt diminuarea veniturilor şi siguranţa locului 
de muncă. Ca orice profesie, şi medicina veterinară a fost 
afectată de criza economică şi, implicit, de măsurile lua-
te. Medicii veterinari de liberă practică, care au contract 
cu statul pentru anumite acţiuni sanitare veterinare, sunt 
total decepţionaţi de instabilitatea programelor de su-
praveghere şi de control ale bolilor la animale. Nu mai 
există certitudinea faptului că ceea ce s-a contractat se 
va şi realiza. Peste noapte se iau decizii de anulare sau 
schimbare a programelor, afectând grav veniturile aces-
tei categorii de medici veterinari. Aceste decizii pot avea 
consecinţe foarte grave, întrucât există riscul apariţiei 
unor boli care ulterior sunt foarte greu de controlat. Prin-
cipiul European „mai bine să previi decât să tratezi” se 
pare că nu mai poate fi aplicat în România, motivându-se 
că nu sunt bani. Faptul că veniturile medicilor veterinari 
sunt diminuate atrage după sine şi disponibilizarea per-
sonalului angajat, creând astfel încă o povară pe umerii 
statului român: plata ajutorului de somaj şi cheltuielile 
pentru reintegrare pe piaţa muncii.

Care sunt soluţiile pe care le propuneţi?
Este nevoie de coerenţă în desfăşurarea programe-

lor de control al bolilor, bineînţeles după o analiză 
pertinentă şi după o decizie radicală pe un funda-
ment financiar. Să sperăm că nu vor mai exista eveni-
mente prin care să se confirme că după apariţia bolii 
vom cheltui cu vârf şi îndesat, decât dacă am cheltui 
pentru prevenţie.

Medicii veterinari de liberă practică sunt şi ei afec-
taţi direct de criză, doarece puterea de cumpărare a 
scăzut şi prin urmare proprietarii de animale apelea-
ză doar dacă este nevoie: vaccinări, deparazitări şi in-
tervenţii de urgenţă. Activitatea a scăzut foarte mult 
şi implicit veniturile. Veniturile medicilor veterinari 
sunt diminuate şi de existenţa “braconajului profesio-
nal”, comercializarea medicamentelor veterinare fără 
respectarea legislaţiei sanitare veterinare, utilizarea 
medicamentelor veterinare de alte persoane, altele 
decât medicii veterinari şi în special de către proprie-
tarii de animale. Este nevoie de întărirea controlului 
în acest domeniu şi de colaborare cu autorităţile sta-
tului pentru sancţionarea abaterilor.

Ca în orice domeniu, nu ne lipsesc ideile în locurile 
unde schimbarea este necesară. Ce v-aţi propus acum, 
la început de drum, în noua funcţie?

Îmi doresc foarte multe şi în special vreau ca ce am 
promis prin platforma program să se realizeze cu pre-
cădere. Cel mai important lucru pe care mi-l doresc 
este să crească prestigiul, să crească responsabilita-
tea şi autoritatea medicului veterinar. Îmi doresc să 
fie mai vizibile activităţile pozitive ale medicilor ve-

terinari în societate, în detrimentul faptelor negati-
ve. Este nevoie de îmbunătăţirea comunicării dintre 
structurile de conducere a CMV şi membrii săi. Infor-
maţiile trebuie să ajungă la oricare dintre medicii ve-
terinari. Este nevoie să avem cunoştinţă de tot ce se 
întâmplă acolo unde lucrează fiecare medic veterinar. 
Dacă nu realizăm acest lucru, nu putem fi conectaţi la 
realitate. Doar aşa vom reuşi să acţionăm rapid şi să 
îmbunătăţim activitatea medicilor veterinari.

Ce soluţii tehnice şi măsuri de corectare, de îmbunătă-
ţire, aveţi pentru sistemul veterinar?

În primul rând trebuie să identificăm care sunt pro-
blemele stringente şi apoi să le corectăm. Avem în 
momentul de faţă destule aspecte identificate, cum 
ar fi: circulaţia medicamentului, certificarea anima-
lelor, identificarea animalelor, comercializarea fura-
jelor nutriţionale specifice, paşapoartele animalelor 
de companie, carnetele de sănătate pentru animale-
le de companie etc. Singuri nu putem corecta aceste 
lucruri. Noi putem să propunem şi apoi să facem de-
mersuri pe lângă instituţiile abilitate. Din acest punct 
de vedere, relaţia cu Autoritatea Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor este crucială. Aceas-
tă este instituţia cu rol de reglementare şi control în 
domeniul medicinei veterinare şi, prin urmare, de ea 
depinde totul. Putem să vrem orice, însă dacă nu se 
doreşte nu vom avea nimic.

La doar două săptămâni de la intrarea în atribuţii aţi 
făcut deja primul pas în iniţierea programului de pre-
gătire continuă la distanţă. Care sunt următorii paşi în 
acest departament şi de ce sunt importanţi?

Este adevărat că am demarat proiectul “Perfecţio-
narea resurselor umane din medicina veterinară” cu 
fonduri europene, prin care dorim să realizăm plat-
forma pentru cursurile online. Ea va fi foarte utilă 
pentru medicii foarte ocupaţi sau care nu au dispo-
nibilitatea mobilităţii pentru a participa la alte forme 
de pregătire continuă. Paşii sunt destul de interesanţi 
şi necesită multă muncă. Vom avea un site special de-
dicat acestui proiect, vom instrui medicii veterinari 
formatori în vederea accesării platformei, apoi vom 
pune la dispoziţie module online. În final, medicul va 
putea urma cursul de acasă şi să-şi printeze propriul 
certificat de absolvire.

Sistemul sanitar din România cunoaşte în acest mo-
ment un exod al medicilor. Este valabil acest lucru şi în 
medicina veterinară? Dacă da, ce putem face pentru a 
preveni acest lucru?

Momentan nu asistăm la un exod al medicilor vete-
rinari, însă va fi posibil să asistăm în viitor la un exod 
spre diferite ţări europene. Există cel puţin două ele-
mente care ar putea fi semne de întrebare pentru un 
viitor exod: creşterea numărului de solicitări pentru 
certificatele de conformitate, precum şi diminuarea 
activităţii sanitar veterinare şi în special pentru anima-
le mari.   n
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Evaluarea ecografică  
a şunturilor portosistemice 

congenitale şi dobândite

Abstract

Ultrasonography is a convenient, non-invasive method 
for diagnosing portosystemic shunts and determining 
shunt morphology. Also, allow to determine whether the 
lesion is congenital or acquired, and assessing the sever-
ity of the shunting. Doppler ultrasonography may be used 
detection of shunts and measurement of blood flow in 
large vessels.
Keywords: ultrasonography, portosystemic shunts

Rezumat

Ecografia este o metodă de diagnostic ieftină, nein-
va zi vă pentru diagnosticul şuntului porto-sistemic şi 
de ter minarea morfologiei acestuia. De asemenea, 
poa te face diferenţa dintre şuntul intra- sau extrahe-
pa tic, dar şi evaluarea severităţii lui. Examenul Dop-
pler este util în depistarea şunturilor şi măsurarea 
vi te zei fluxului sangvin în vasele mari.
Cuvinte-cheie: ecografie, şunt portosistemic

Călin Şerdean1, 
Mario Codreanu2

1. Spitalul Veterinar  
„Dr. Şerdean”, Timişoara

2. Facultatea de Medicină 
Veterinară Bucureşti

Introducere
Şuntul portosistemic este o afecţiune destul de des 

întâlnită la câini şi mai rar la pisici, dar destul de greu 
de diagnosticat cu precizie. Diagnosticul este unul 
complex şi implică coroborarea mai multor examene 
(hematologic, biochimic, urinar, radiologic, ecogra-
fic, Doppler, scintigrafic). Se deosebesc două tipuri 
de şunturi: primare şi secundare.

Şunturile primare sunt congenitale şi se caracterizea-
ză prin una sau două anastomoze macroscopice vas-
culare între vena portă sau ramificaţiile portei şi vena 
cavă caudală sau alte vase, fără o hipertensiune portală 
concurentă. De aceea, din punct de vedere anatomic se 
clasifică la rândul lor în şunturi portosistemice intrahe-
patice şi extrahepatice. Ele apar cel mai frecvent la câinii 
din rase pure cum ar fi Schnautzer pitic, Yorkshire Terri-
er, Cairn Terrier, Irish Wolfhound, Bichon maltez, Golden 
Retriever, Labrador, Shih Tzu, Poodle, cu o incidenţă mai 
mare la femele. Şunturile intrahepatice pot fi diagnos-
ticate din punct de vedere al manifestărilor clinice (en-
cefalopatie hepatică) până la vârsta de un an, iar cele 
extrahepatice se pot manifesta clinic chiar şi la vârste 
înaintate. Din punct de vedere al localizării intrahepati-
ce a şunturilor, acestea au fost clasificate în şunturi de 
stânga, centrale şi de dreapta(6). Din şunturile de stânga 
face parte patent ductus venosus, cu o predilecţie mai 
mare la Irish Wolfhounds. Şunturile extrahepatice sunt 

anastomoze între vena portă, vena splenică sau gastrică 
cu vena cavă caudală. Ocazional, venele şuntate se pot 
deschide în vena azigos. Şunturile congenitale extrahe-
patice apar la câinii de talie mică (terrieri, Schnautzer 
pitic, Poodle, Shih Tzu, Lhasa apsos etc.).

Şunturile porto-sistemice secundare sau dobândi-
te apar sub forma unor anastomoze multiple extra-
hepatice care conectează sistemul port şi vena cavă 
caudală, ca urmare a hipertensiunii portale cronice 
din fibroza hepatică, ciroză sau insuficienţa cardia-
că congestivă. Este frecvent întâlnit la câinii de talie 
mare (Ciobănesc German, Doberman, Labrador Retri-
ever), dar şi la câinii tineri, secundar unor anomalii 
congenitale cum ar fi atre zia venei porte sau fistula 
arterioportală hepatică(8).

Semnele clinice sunt foarte variate şi sunt o consecin-
ţă a encefalopatiei şi/sau insuficienţei hepatice. Dato-
ri tă şuntării anatomice a ficatului de sângele portal 
prin circulaţia colaterală sau şunturile intrahepatice, 
tra ver sarea ficatului de sângele portal este pasivă, iar 
fi ca tul nu mai este în stare să-şi exercite rolul său de 
de to xifiere, ceea ce în final va duce la atrofia progre-
sivă a acestuia. Severitatea semnelor clinice va depin-
de de vo lu mul de sânge şuntat, dar şi de localizarea 
şuntului. Ce le mai grave cazuri sunt cele cu şunt venos 
pancreatico-gastroduodenal(2,4,5). În general, semne-
le clinice la aproximativ 25% din cazuri sunt similare. 
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Ele debutează după ce animalul a consumat hrana, în 
special diete hiperproteice, şi durează de la câteva ore 
la 1-2 zile după care totul revine la normal(2,4). Trebuie 
luat în calcul şi un diagnostic diferenţial între displa-
zia microvasculară hepatică, boli infecţioase, epilepsie 
idiopatică sau boli metabolice cum ar fi hipoglicemia, 
deficienţa de tiamină.

Scopul lucrării
Obiectivele prezentei cercetări au fost stabilirea 

unui protocol de evaluare a şunturilor porto-siste-
mice intra- şi extrahepatice, evaluarea modificărilor 
hemodinamice vasculare, a modificărilor structurale 
şi funcţionale la nivelul organelor din cavitatea ab-
dominală.

Materiale şi metode
Studiile au fost făcute la Facultatea de Medicină 

Veterinară din Bucureşti (mod B) pe 24 de cazuri şi la 
Spitalul Veterinar „Dr. Şerdean” din Timişoara (mod B 
şi Doppler color şi pulsat) pe 8 cazuri. Toate studiile 
au fost efectuate pe câini din rase şi vârste diferite. 
Pa cienţii investigaţi au fost diagnosticaţi cu diferite 
for me de şunturi portosistemice, atât ecografic, cât şi 
prin examene hematologice şi biochimice. La 3 câini 
diagnosticul a fost pus şi la examenul necropsic (după 
efectuarea eutanasiei). Pentru examinare s-a folosit un 
ecograf AQUILA (Esaote) şi un ecograf IXOS (Esaote) cu 
sonde microconvexe de 5, 7.5 şi 10 MHz.

Pregătirea pentru evaluarea ecografică a constat în 
prin cipal din dietă absolută pentru 6-12 ore, respecta-
rea procedurilor standard anterioare investigaţiei ul tra-
so  no grafice (tunderea regiunii abdomina le de abord şi 
lateral până la nivelul spaţiului in ter costal 10, degresa-
rea cu soluţie hidroalcoolică, apli carea ge lu lui ecografic 
şi respectarea timpului mi nim de aş tep tare). Examinarea 
s-a realizat prin plasarea pa  cien ţilor în decubit dorsal şi 
lateral (drept şi stâng). La cinci dintre pacienţii investi-
gaţi a fost necesară sedarea acestora. Examenul ecogra-
fic a constat în eva luarea tuturor organelor ab do mi na le 
în secţiune longitudi na lă, transversală şi co ro na ră. În 
zona epigastrică a fost folosit Doppler-ul co lor pentru 
evaluarea arhi tec turii vasculare. S-a evaluat caracterul 
fluxului sang vin şi viteza fluxului sangvin pe aortă şi 
arterele me zen terică cranială, celiacă, gastrică şi sple-
nică şi ve na cavă caudală, vena portă şi vena he pa tică. 
Pentru Doppler pulsat, cursorul a fost plasat în centrul 
va su lui analizat la un unghi de incidenţă de 60° şi s-a 
mă surat viteza fluxului sangvin înainte şi după şunt. S-a 
înregistrat viteza maximă sistolică pentru fiecare arteră 
şi venă menţionată în parte.

Protocol de examinare
Pentru identificarea, evaluarea şi caracterizarea 

şunturilor au fost folosite şapte planuri standard de 
abordare propuse de Szatmari(8).

Planul i. 
Abord intercostal în decubit lateral stânga în secţiune 

transversală. Sonda se plasează în spaţiul intercostal în 

care se identifică lobul drept hepatic, fără rinichiul drept, 
în aşa fel încât să se vizualizeze aorta, vena cavă caudală 
şi vena portă.

corecţii: în cazul în care apare în imagine rinichiul 
drept, sonda se mută cu câte un spaţiu intercostal 
înainte (cranial) până dispare. Dacă în imagine apa-
re pulmonul, sonda se mută cu câte un spaţiu inter-
costal înapoi (caudal), până dispare. Dacă vena portă 
nu poate fi vizualizată din cauza gazelor din stomac, 
sonda se mută mai dorsal în acelaşi spaţiu intercostal 
şi se orientează ventromedial.

Planul ii. 
Abord intercostal în decubit lateral stânga în secţiune 

transversală la nivelul venei portă dreaptă. Din planul I, 
se urmăreşte vena portă spre cranial cu son da prin miş-
cări de înclinare şi alunecare până când apa re ramura 
dreaptă a venei porte pe secţiune longi tu di nală.

Planul iii. 
Abord intercostal în decubit lateral stânga în secţiune 

transversală pentru şuntul congenital portosistemic extra-
hepatic. Din planul II sonda se mută prin alunecare caudal, 
fără a pierde din imagine vena portă şi vena cavă caudală, 
până se ajunge la originea arterei mezenterice din aortă. 
Examinarea se face în modul B şi Doppler color pentru a 
vedea dacă este o legătură directă între vena portă şi vena 
cavă caudală, sau a unui vas care pleacă din vena portă cu 
un flux hepatofugal (dinspre vena portă).

Planul iV. 
Decubit lateral stânga în secţiune longitudinală la ni-

velul venei porte pentru şuntul intrahepatic congenital 
stânga şi extrahepatic congenital. Se obţine o secţiune 
longitudinală a venei porte la nivelul ramificaţiei principa-
le prin plasarea sondei în ultimul spaţiu intercostal şi ori-
entarea acesteia craniomedial. Pentru a găsi vena portă, 
întâi se obţin imagini pe secţiune longitudinală a aortei 
imediat sub arcurile vertebrale. Prin înclinarea ventrală a 
sondei se caută vena cavă caudală. Continuând înclinarea 
sondei ventral se caută locul în care vena splenică intră în 
vena portă. În acest loc prin apăsarea sondei se evidenţia-
ză întreaga bifurcaţie a portei. La câinii de talie mare, nu se 
poate folosi abor da rea flancului drept şi de aceea se trece 
direct la pla nul V.

Planul V. 
Secţiunea longitudinală a venei porte în decubit dorsal 

- alternativa pentru planul IV. Din decubitul dorsal, anima-
lul se înclină uşor spre examinator şi se localizează întâi 
lobul caudat hepatic şi rinichiul drept. Apoi sonda se încli-
nă uşor ventromedial până se găseşte vena portă, care se 
urmăreşte spre cranial până la bifurcaţie.

corecţii: este necesar ca uneori sonda să fie apăsată mai 
ferm pentru a dispersa ansele intestinale pline cu gaz.

Planul Vi. 
Secţiune longitudinală în decubit lateral dreapta a pe-

retelui abdominal stâng pentru şuntul congenital extra-
hepatic cavogastric (vena cavă caudală şi vena gastrică 
dreaptă), gastroazigos (vena gastrică dreaptă şi vena azi-
gos). Sonda se plasează imediat caudal de ultima coastă 
şi se indentifică imaginea longitudinală a venei porte la 
nivelul hilului hepatic. Obţinerea unei imagini a venei 
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porte în acest plan este destul de dificilă, dar este de pre-
ferat când s-a suspectat un şunt în planul III, dar nu s-a 
putut obţine o imagine completă a acestuia. O altă me-
todă de a găsi şuntul drept gastric-caval este de a urmări 
artera hepatică de la originea ei hepatică. Artera hepati-
că se găseşte prin identificarea întâi a rinichiului stâng, a 
aortei, iar apoi a arterei celiace. Artera hepatică este cea 
mai mare ramură a arterei celiace cu orientare cranială 
spre ficat, între vena portă şi vena cavă caudală. În multe 
cazuri din cauza diametrului mic al acestei artere pentru 
confirmare se poate folosi Doppler-ul, deoarece viteza 
fluxului sangvin este mai mare comparativ cu cel din 
vena portă şi vena cavă caudală.

Planul Vii. 
Secţiune longitudinală în decubit lateral dreapta a pe-

retelui abdominal stâng pentru vena testiculară stângă la 
masculi sau vena ovariană stângă pentru femele şi colate-
ralele spleno-renale dobândite. Sonda se plasează imediat 
ventral de vertebrele lombare şi caudal de rinichiul stâng. 
Se identifică vena cavă caudală şi se urmăreşte până în lo-
cul în care intră vena renală. La identificarea acesteia se 
foloseşte modul B şi Doppler-ul color.

Discuţii
Analiza sintetică comparativă la nivelul indivizilor aflaţi 

în studiul de faţă a evidenţiat o incidenţă mult mai mare 
(79%) a şunturilor congenitale în comparaţie cu cele do-
bândite (21%).

Vârsta medie la care s-au diagnosticat şunturile con-
ge nitale a fost de 5,2 luni, iar pentru cele dobândi te de 
6,4 ani. Şunturile extrahepatice congenitale (23/72-72%) 
sunt mai frecvente comparativ cu cele in tra he patice 
(9-28%).

Şunturile extrahepatice congenitale au fost din amas-
tomoze între vena splenică sau vena gastrică dreaptă sau 
chiar ambele şi vena cavă caudală. Au fost identificate 
următoarele tipuri de şunturi: portocaval (28/32-87,5%) 
splenocaval (1/32-3,12%), cavogastric (1/32-3,12%), sple-
noazigos (1/32-3,12%), gastroazigos (1/32-3,12%).

La examenul Doppler s-a constatat o accelerare a vitezei 
luxului sangvin pe vena portă înainte de şunt (o medie de 
31 cm/s) şi o încetinire a acestuia după şunt (o medie de 
9 cm/s), raportată la viteza medie normală de 18 cm/s. De 
asemenea, în şunturile portocavale au apărut turbulenţe 
la 11 cazuri.

La şuntul porto-sistemic dobândit cel mai des s-a obser-
vat dilaţia venei testiculare la masculi şi a venei ovariene 

la femele, cu un diametru aproximativ egal cu cel al venei 
renale, dar cu un traseu tortuos. Viteza fluxului sanguin 
pe vena portă a fost foarte mult diminuată (în medie 12 
cm/s).

Concluzii
1. În cazul şunturilor portosistemice, examenul ecogra-

fic poate fi considerat ca metodă de diagnostic de elecţie, 
prin prisma accesibilităţii, acurateţii, eficienţei şi caracte-
rului său non-invaziv (atât pentru pacient, cât şi pentru 
exa minator).

2. Diagnosticarea șunturilor portosistemice congenitale 
sau dobândite este posibilă numai prin respectarea şi rea-
lizarea unui protocol riguros, adecvat pentru fiecare caz 
în parte, în vederea evaluării arhitecturii vasculare abdo-
minale, prin abordarea şi evaluarea corectă şi completă a 
substraturilor arteriale şi venoase, de interes.

3. Realizarea şi urmărirea protocoalelor de scanare eco-
grafică pentru diagnosticul şunturilor portosistemice este 
posibilă şi se adresează medicilor specialişti în ecografie, 
cu avansate cunoştinţe de ecoanatomie topografică şi 
eco grafie vasculară.

4. Chiar dacă un şunt portosistemic este diagnosticat pe 
baza semnelor clinice şi a examenelor de laborator, nu este 
posibilă şi confirmarea ecografică acestuia la toate cazuri-
le, din cauza conformaţiei abdomenului la diferite specii, 
pregătirii insuficiente pentru ecografie (dieta absolută) sau 
imaginii slabe din punct de vedere ecografic (obezi etc.).

5. Evaluarea organelor abdominale la câinii diagnosti-
caţi cu şunt portosistemic a evidenţiat constante şi notabi-
le reduceri ale volumului hepatic în șunturile congenitale 
şi variabile în cazul celor dobândite. Vascularizaţia hepati-
că a fost mult mai diminuată în șunturile congenitale, faţă 
de modificări difuze sau focale în cele dobândite, în rare 
cazuri s-au identificat epanșamente peritoneale sau as-
pecte de edem pancreatic/peripancreatic, asociat consta-
tării unei incidenţe crescute a calculilor urinari la pacienţii 
cu șunt portosistemic. 

6. Examenul Doppler este foarte util pentru confirmarea 
diagnosticului, prin măsurarea vitezei fluxului sangvin îna-
inte și după șunt. În șunturile congenitale s-a înregistrat 
constant o accelerare a fluxului sanguin, iar în cele dobân-
dite o reducere a acestuia.

7. În acest context, se impune diferenţierea între şun-
turile porto-sistemice congenitale şi cele dobândite, 
în trucât oportunitatea intervenţiei chirurgicală este do-
ve dită doar în cazul celor congenitale.   n
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Cel mai probabil, când cumpăraţi mâncare pen-
tru animale, grija principală este să le oferiţi o 
dietă nutritivă, ce contribuie la sănătatea şi buna 
stare a animalului. Dar, conform “Campaign for 
Real PetFood (CPRF)”, mâncarea pentru animale 
nu are aceleaşi legi în etichetare precum mânca-
rea pentru consumul uman. Aşa că poate fi greu 
să ştii exact cu ce îţi hrăneşti animăluţul dacă îi 
dai o mâncare de calitate medie.

Cel mai important în alegerea hranei pentru animăluţe este să ştim 
ce conţine! De aceea, etichetarea este foarte importantă. OrganiPets 
oferă transparenţa totală în ceea ce priveşte ingredientele, iar garanţia 
calităţii este dată de certificările bio obţinute pe fiecare ingredient.
Hrana OrganiPets are la bază carne de pui crescut liber în ferme şi des-
tinat consumului uman. Dintre companiile mari, majoritatea vând car-
ne de animale crescute în fabrică. Din cele care vând produse bazate pe 
carne, numai 2 companii vând exclusiv carne organică, OrganiPets este 
una din ele. Al doilea ingredient de bază este orezul organic integral, 
iar apoi ierburile organice (rozmarin, pătrunjel, oregano).
 “OrganiPets România apare în urma dorinţei noastre de a ne hrăni pro-
priile animale cât mai sănătos. Mâncarea bio este cea mai bună mân-
care pe care noi, copiii noştri, acum în premieră, şi animalele noastre 
de companie o pot mânca“, a declarat Laurenţiu Boeriu, directorul de 
vânzări OrganiPets România. “Deşi am pornit de la ideea că vom avea 
un anumit tip de client, de nişă, surpriza a fost să constatăm că sunt 
foarte mulţi iubitori de animale care ar face orice pentru prietenii lor. 
Foarte mulţi din clienţii noştri au ajuns la noi pentru că animăluţele 
aveau alergii la majoritatea mâncărurilor de pe piaţa şi nu găseau o al-
ternativă sănătoasă. Cu mândrie putem spune ca acei clienţi sunt deja 
fideli, şi chiar ne recomandă mai departe. Pentru noi cel mai important 
este să convingem fiecare potenţial sau actual client de calitatea in-
gredientelor şi de beneficiile mâncării bio. Nu este uşor, dar noi avem 
convingerea că pe viitor, din ce în ce mai multă lume va opta pentru 
hrana bio, pentru ei sau pentru animăluţele lor. Iar noi vom fi aici să le 
oferim această mâncare premium!”
Toate produsele OrganiPets sunt organice, hipoalergenice, nu au adăuga-
te culori artificiale, arome sau conservanţi, nu conţin grâu sau soia.   n

Organic şi britanic. Complet pentru o viaţă lungă.

www.organipets.ro

Cu ce ne hrănim  
animăluţele?

P
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Aplicaţii  
ale examenului ecografic  

toracic non-cardiac

Abstract

Non-cardiac thoracic ultrasound represents, along with 
the thoracic ultrasound, an important diagnostic mean 
for the evaluation of thoracic diseases. The radiographic 
exam is necessary to be performed ahead, to better and 
more precisely identify the exact location of lesions and 
the radiographic areas with access. The patients with 
pleural effusions are better candidates for ultrasound ex-
ams, than for radiographic exams.
Keywords: non-cardiac thoracic ultrasound, thoracic ul-
trasound, radiographic exam, pleural effusions

Rezumat

Ecografia toracică non-cardiacă reprezintă alături 
de ra dio gra fia toracică un important mijloc de diag-
nostic în eva lua rea afecţiunilor toracice. Examenul 
radiografic es te necesar să fie efectuat înainte pen-
tru a putea identi fi ca mai precis lo ca ţia leziunilor şi 
zonele de acces eco gra fic. Pacienţii cu efuzii pleurale 
sunt candidaţi mai buni pen tru examinare ecografică 
decât pentru examinare ra dio grafică.
Cuvinte-cheie: ecografie toracică non-cardiacă, exa -
men radiografic, efuzii pleurale

Alice 
Rădulescu

DVM, A&A Medical Vet, 
Bucureşti

Introducere
Ecografia toracică non-cardiacă este o metodă imagis-

tică utilizată din ce în ce mai frecvent în evaluarea tul-
burărilor de la nivel toracic la animalele de companie, 
aducând importante elemente de diagnostic.

Avantaje: este o metodă de diagnostic neinvazivă, ce 
permite examinarea peretelui toracic, examinarea suprafe-
ţei pulmonare şi a pleurei, permite examinarea di feritelor 
modificări intratoracice mascate radiografic de prezenţa 
efuziilor şi, nu în ultimul rând, permite efec tuarea puncţii-
lor ecoghidate în scop de diagnostic sau terapeutic.

Dezavantaje: nu se pot examina ecografic pulmonii 
normali, toracele cu pneumotorax, leziunile intratoraci-
ce care cuprind între ele şi peretele toracic, zonele aera-
te mari, tulburările pulmonare, cum ar fi bronşitele sau 
pneu moniile interstiţiale care nu au produs consolidare 
pul monară.

Indicaţii
În ciuda faptului că undele ultrasunete nu sunt capa-

bile să penetreze aerul conţinut de pulmoni, aplicaţiile 
ecografiei toracice sunt foarte importante; astfel eco-
grafia toracică se poate efectua cu succes în:
n  efuzii pleurale (se poate determina cantitatea şi ca-

racterul fluidului, precum şi cauza apariţiei aces tuia);
n formaţiuni mediastinale craniale;

n  formaţiuni ale peretelui toracic (se pot diferenţia 
formaţiunile extratoracice de cele intratoracice);
n formaţiuni intratoracice;
n hernia diafragmatică traumatică sau congenitală;
n torsiunea de lob pulmonar;
n consolidarea pulmonară;
n  efectuarea de puncţii aspirative în scop terapeutic 

sau de diagnostic.

Tehnică
Pentru a putea efectua în condiţii optime ecografia 

toracică non-cardiacă sunt necesare:
n  o radiografie toracică înainte pentru a putea locali-

za cu precizie aria de interes;
n  în funcţie de aria de interes se pot folosi diferite fe-

res tre ecografice: intercostală, parasternală, trans-
he patică, pe la nivelul inelului toracic;
n  transductorul folosit trebuie să aibă suprafaţa de 

contact cu corpul cât mai redusă (este de preferat 
folosirea sondei phased-array);
n  frecvenţa sondei trebuie să fie cât de mare se poa-

te, dar în acelaşi timp să asigure şi adâncimea co-
respunzătoare (câini de talie mare 3,5-5 MHz, câini 
de talie mică şi pisici 7,5-10 MHz);

n  pregătirea corespunzătoare a animalului şi a zonei de 
examinat (tuns, dezinfectat, aplicarea de gel ecografic);
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n  poziţionarea corectă a animalului în funcţie de 
zo na de examinat şi starea animalului (animalele 
disp neice pot fi examinate în poziţie patrupedală 
sau decubit sternal);

n  în situaţia executării puncţiei ecoghidate este ne-
cesară sedarea animalului sau după caz anestezie 
generală, aseptizarea corespunzătoare a zonei de 
examinat şi de puncţionat.

atenţie! Dacă se efectuează puncţie biopsică în 
scopul prelevării de ţesut, de preferat să se efectueze 
anterior animalului timpii de coagulare; dacă se efec-
tuează numai puncţie aspirativă cu ac fin, aceştia nu 
sunt neapărat necesari.

Examinarea peretelui toracic
La nivelul peretelui toracic se pot examina ţesutul 

conjunctiv subcutanat, muşchii intercostali şi coaste-
le; este de preferat a se folosi pentru examinare o son-
dă liniară cu frecvenţă mare.

La acest nivel pot apărea frecvent diverse formaţiuni 
(tumori, abcese, granuloame).

Examenul ecografic:
n  caracterizează natura şi extinderea acestor for-

maţiuni;
n  permite efectuarea puncţiilor biopsice în scop de 

diagnostic sau terapeutic;
n  permite examinarea serial repetată în cursul evo-

luţiei după excizie chirurgicală sau radioterapie;
n  permite diferenţierea formaţiunilor extratoracice 

de cele intratoracice.
atenţie! În acest sens trebuie examinată cu atenţie 

relaţia de mişcare între formaţiunile examinate:
n  formaţiunile de la nivelul peretelui toracic se miş-

că o dată cu cuşca toracică;
n  formaţiunile intratoracice se mişcă o dată cu ex-

cursia pul mo nară.
Cele mai frecvente formaţiuni întâlnite la nivelul pe-

retelui toracal sunt lipoamele şi liposarcoamele.
Având în vedere caracterul benign al unora şi malign 

al celorlalte, este necesară pe cât posibil o diferenţiere 
cât mai precisă a acestora:

n  lipoamele sunt situate la nivelul stratului subcu-
tanat al peretelui toracal, sunt mase moi, neade-
rente, mobile, ecografic se prezintă ca nişte ma se 
hiperecogene, omogene, cu margini fine, dis-
tinc te;

n  liposarcoamele: mase infiltrate şi în straturi-
le mus cu lare ale peretelui toracal, ecografic se 
pre zin tă ca niş te mase hiperecogene, mai puţin 
omo ge ne compara tiv cu lipoamele, cu margini 
in dis tinc te, frecvent prezintă central o zonă hipo-
eco ge nă de necroză.

Examinarea pleurei
Ecografic, pleura parietală se prezintă ca o structu-

ră lineară, fină, hiperecogenă, iar pleura viscerală ca o 
structură lineară, fină, intens reflectivă ce produce fe-
nomene de reverberaţie. Pentru a putea fi diferenţia-
te, cele două suprafeţe trebuie examinate cu atenţie 
în timpul mişcărilor respiratorii (pulmonul şi peretele 
to ra cic se mişcă în direcţii opuse, suprafeţele pleurale 
gli sând una peste cealaltă).

Modificările observate la acest nivel sunt reprezenta-
te de îngroşările neuniforme ale pleurei (pleurite, efuzii 
cronice sau carcinomatoze), însă cea mai frecventă mo-

Figura 1. 
Pleurită cronică 
exudativă la o 
pisică persană 
vâr s ta 8 luni 
(pe ri to nită in
fec ţioa să felină); 
se observă 
ple u ra în gro șa tă 
neuniform, pre
cum și fluid cu 
celularitate bo
ga tă în spa ţiul 
ple u ral; fereastră 
in ter cos tală 
stân gă (colecţie 
proprie)

Figurile 2 şi 3. 
Formaţiune 
tu   mo ra lă hi  po
e co genă, re la tiv 
omo ge nă, cu 
mar gini fine, 
dis tinc te în me
dia stinul cau dal 
ventral (suspici
une limfom); exa
me  nul Doppler 
co lor evi den ţiază 
vas  cu larizaţia 
bo  ga tă; fe reas tră 
pa ra ster na lă 
dreap tă (co lec ţie 
proprie)
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dificare întâlnită la acest nivel este acumularea de fluid 
în spaţiul pleural (hidrotorax, hemotorax, chilotorax, 
piotorax). Volume mici de fluid pot fi tolerate fără ma-
nifestări clinice, mai ales dacă acestea se acumulează 
lent (pisicile pot chiar şi la volume mari să nu prezinte 
manifestări clinice).

Examenul ecografic:
n evaluează cantitatea de fluid;
n  evaluează prezenţa unilaterală sau bilaterală a flui-

dului;
n caracterizează tipul de fluid (cu celularitate sau fără);
n  permite efectuarea puncţiei ecoghidate în scop 

evacuator şi de diagnostic;
n  permite detectarea formaţiunilor de la nivel pleu-

ral, mediastinal sau pulmonar, ca şi cauze posibile 
ale acumulărilor de fluid;
n  permite evaluarea modificărilor secundare în stări 

cronice (îngroşarea semnificativă a pleurei, prezen-
ţa de fibrină).

La nivelul mediastinului cranial este necesară dife-
ren ţierea prezenţei fluidului la nivel pleural sau în 
me diastin:
n  în cazul prezenţei fluidului în spaţiul pleural, media-

stinul se prezintă îngustat, ca o bandă orizontală hi-
perecogenă înconjurată de fluid de o parte şi de alta;
n  în cazul prezenţei fluidului în mediastin, mediasti-

nul se prezintă larg, vasele din mediastin fiind se-
pa  ra te de fluid.

Examinarea pulmonului
Parenchimul pulmonar normal nu poate fi examinat 

eco grafic.
Examinarea ecografică a pulmonilor este posibilă în 

situaţia prezenţei formaţiunilor, în consolidare pulmo-
nară sau atelectazie pulmonară.

1) formaţiunile pulmonare se pot examina cu uşu-
rinţă atunci când nu există mult aer între formaţiune şi 
peretele toracic.

Examenul ecografic:
n confirmă originea intratoracică a formaţiunilor;
n permite evaluarea dimensiunilor formaţiunilor;
n caracterizează structura formaţiunilor;
n  permite efectuarea puncţiilor ecoghidate în scop 

di ag nostic.
Neoplasmele, tipic, apar ca mase ovalar-rotunde, hi-

poecogene cu margini fine (pot prezenta variaţii struc-
turale în funcţie de prezenţa zonei centrale de necroză, 
prezenţa cavitaţiilor sau a acumulărilor gazoase).

Figurile 4 şi 5. 
Hernie dia frag

ma tică post 
tra u ma ti că 

bi la te ra lă la o 
pi si că bir ma

ne ză vârsta 3,5 
luni; se evi den
ţia ză hernierea 
lo bu lui hepatic 

drept și a vezicii 
bi li a re (figura 

4) și hernierea 
stomacului (fi

gu ra 5) (colecţie 
proprie)

Figura 6. 
Fluid peritoneal 

cu celularitate 
bo gată și fluid 

pleural cu celu
laritate redusă 
la o pisică rasă 

co mu nă vârsta 
1,5 ani cu pan

cre atită și abces 
pan creatic post 

traumatic; se 
ob ser vă de ase

me nea he pa
ti za rea lobului 

pul mo nar;
(co lec ţie proprie)

Figura 7. 
Consolidare 
pul  mo  na ră 

se  cun  da  ră unei 
pneu  mo  nii cro

ni  ce ne tra ta te 
(bron  ho  gra mă 

ae  ra tă) la un 
câi  ne bi shon 12 
ani; se observă 
și pre zen ţa de 
flu  id în spaţiul 

ple  u  ral precum 
și îngroșarea 

ple  u  rei; fe reas tra 
in  ter  cos  ta  lă 

dreap  tă (co lec ţie 
pro  prie) 
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atenţie! Abcesul steril, ca şi complicaţie a tumorilor 
necrozate, nu se poate diferenţia de abcesul septic.

abcesele, tipic apar ca nişte mase cavitate central, cu 
conţinut hipo-anecogen cu particule hiperecogene în 
mişcare, margini îngroşate, neregulate.

atenţie! Poate fi un abces de corp străin care se poate 
identifica cu uşurintă în interiorul abcesului prin umbra 
acustică clară creată.

chiştii, tipic, se prezintă ca nişte formaţiuni rotunde, 
cu peretele fin şi conţinut anecogen omogen.

2) consolidarea pulmonară
Afectare pulmonară în care aerul alveolar este înlocuit 

cu fluid sau material celular inclusiv celule neoplazice.
Examenul ecografic poate surprinde consolidarea 

pulmonară în trei etape:
n  bronhograma aerată: umplerea unor spaţii alveolare 

cu fluid sau material celular, în timp ce alte spaţii rămân 
aerate; rezultă o imagine ecografică hipoecogenă neo-
mogenă, slab mărginită lateral şi distal, cu zone focale 
hiperecogene (aer) cu artefacte coadă de cometă.
n  bronhograma fluidă: umplerea cu fluid a spaţiilor 

alveolare sub forma unor structuri tubulare aneco-
gene foarte asemănătoare cu structurile vasculare 
pulmonare (pentru diferenţiere este necesară eva-
luarea Doppler);
n  hepatizarea: umplerea difuză şi pe arii extinse a 

spa  ţiilor alveolare, precum şi prezenţa structurilor 
tu bu lare cu fluid creează o imagine ecografică foar-
te asemănătoare cu ficatul (întâlnită în afecţiuni, 
pre cum pneumonia lobară, neoplazia lobară, tor siu-
nea de lob pulmonar; frecvent sunt prezente efu zi ile 
pleurale).

3) torsiunea de lob pulmonar
Afecţiune cu frecvenţă redusă, dar remediabilă chi-

rurgical. Rasele cele mai predispuse sunt câinii de talie 
mare cu toracele adânc, în special Ogarul afgan. Au fost 
raportate cazuri spontane şi la rasele condrodistrofice, 
cum ar fi Pug-ul.

Cel mai frecvent se torsionează lobul pulmonar mijlo-
ciu drept şi lobul cranial stâng. Ecografia toracelui poa-
te fi de ajutor în cazul pacienţilor cu semne radiografice 
inconcludente aducând informaţii suplimentare pentru 
diagnosticul de torsiune lob pulmonar:
n efuzii pleurale;
n  lob pulmonar mărit în volum, consolidat, hepatizat 

(similar cu ficatul), margini rotunjite;
n  în forme cronice lobul pulmonar este redus în di-

mensiuni, retractat către hilul pulmonar;
n  poziţia lobului pulmonar afectat este anormală, 

dorsală;
n  prezenţa doppler-ului poate fi de mare folos (se 

constată absenţa circulaţiei venoase şi absenţa sau 
reducerea circulaţiei arteriale).

Examinarea mediastinului
Mediastinul reprezintă spaţiul dintre sacii pleurali 

(stâng şi drept) şi este împărţit din punct de vedere 
ana to mic în mediastinul cranial, mijlociu (cardiac) şi 
caudal.

Mediastinul este dificil de examinat ecografic din ca-
uză că este înconjurat de pulmoni şi conţine o cantita-
te variabilă de grăsime. Totuşi, prezenţa fluidului ple-
ural face posibilă examinarea acestuia. De asemenea, 
pot fi examinate ecografic formaţiunile mediastinale 
ce intră în contact cu peretele toracic.

Formaţiunile întâlnite cel mai frecvent la nivel medi-
astinal şi în special la nivelul mediastinului cranial sunt 
limfomul şi timomul.

limfomul se prezintă ecografic ca o masă nodulară 
hipoecogenă relativ omogenă cu margini fine, distincte; 
examenul Doppler evidenţiază vascularizaţia evidentă, 
iar de regulă sunt prezente efuziile pleurale.

timomul se prezintă ecografic ca o masă uşor hipe-
recogenă cu cavităţi anecogene (chişti) de dimensiuni 
variabile.

atenţie! Este recomandată examinarea ecografică a 
mediastinului în cazul în care radiografic se constată 
lărgirea acestuia, deoarece prezenţa fluidelor la acest 
nivel poate masca prezenţa unor formaţiuni.

Examinarea diafragmului
Diafragmul este examinat în mod obişnuit în cursul 

examenului ecografic abdominal de rutină; acesta apa-
re ca o bandă hiperecogenă, curbă şi continuă ce aco-
peră marginea cranială a ficatului.

hernia diafragmatică dobândită
Obişnuit traumatică, hernia diafragmatică poate apă-

rea pe partea dreaptă (mai frecvent), pe partea stângă, 
dar şi bilateral.

Ficatul (lobul drept) şi stomacul sunt organele cel mai 
frecvent prolabate însă pot fi implicate şi intestinul sub-
ţire, epiploonul şi chiar splina.

Examenul ecografic pune în evidenţă organele herni-
ate în cuşca toracică în apropierea cordului, precum şi 
discontinuitatea diafragmului.

hernia diafragmatică congenitală
n peritoneopericardială;
n  consecinţa unui defect de dezvoltare embrionară a 

structurilor de mijloc (septul transvers şi faldul ple-
uroperitoneal), ceea ce duce la o comunicare între 
cavitatea pericardică şi peritoneală; astfel, în sacul 
pericardic pot migra grăsimea falciformă, ficatul, 
vezica biliară şi chiar intestinele.
n  examenul ecografic pune în evidenţă organele 

herniate în contact intim cu cordul învelite de pe-
ricard;
n  se examinează cu atenţie zona centrală a diafrag-

mului pentru a observa discontinuitatea aces-
tuia.   n
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Aspecte clinice şi ecografice  
în colecistopatii la câine

Abstract

The special causes and physiopathological injuries of the gall-
bladders diseases in dogs convert them as obvious and constant 
group of diseases very difficult to diagnose by clinical methods. 
In additional to the clinical changes, the ultrasonographyc 
changes registered in case of gallbladders  ̀diseases (regarding 
the wall changes, the content and his amount and the parietal 
tonus) recognize a high degree of specificity, in accordance with 
the type and the degree of the medical condition. The ultra-
sound technique allows the identification and the evaluation of 
the parietal constituents in accordance with the echostructure, 
parietal echogenicity and of the bladder`s content. The features 
of the vomiting act, the presence and the degree of the digestive 
functional disturbances, in accordance with the local or general 
changes, allows to diagnose the diseased biliary system, induced 
by gallbladder`s changes and the ultrasound examination, 
confirms the presumed diagnosis, regarding to the accurate 
results about the gallbladder topography, distension degree, 
the type and the quantity of the content (corpuscular elements 
in suspension and/or in sediment, clotts, stones), the peristaltic 
activity, the uniformity and the ratio of the parietal constituents 
and the wall thickness. Folowing the clinical and imagisthique 
investigations performed on 56 dogs with different gallbaldder 
diseases, and according to these, can be aprreciate the absolute 
advantages offered by the accuracy and the non-invasive char-
acter of the ultrasound examination, recommend this comple-
mentary method of diagnosis as a prioritary one in identifying 
and evaluating the gallbladder changes in dog.
Keywords: clinical examination, ultrasound changes, gallblad-
der, dog

Rezumat

Cauzele şi injuriile fiziopatologice de tip particular ale afec ţiu-
ni lor vezicii biliare la câine fac acest grup de afec ţiuni extrem 
de greu de diagnosticat din punct de ve de re clinic. Adiţional 
elementelor de ordin clinico-evo lu tiv, modificările de ordin 
ecografic în colecistopatii (vi zând afectarea parietală, gra-
dul de distensie, tonusul şi conţinutul vezical) recunosc un 
grad ridicat de specifi ci ta te, corelabil pozitiv cu tipul şi gra-
dul afecţiunii. Tehni ca ultrasonografică (ecografia) permite 
identificarea şi aprecierea elementelor parietale constitutive 
(norma le sau modificate), în strânsă legătură cu aprecierea 
eco struc tu rii, ecogenităţii parietale şi a conţinutului ve zi cal. 
Apa riţia vomei de tip bilios, prezenţa şi gradul mo di fi că ri lor 
funcţionale la nivel digestiv, permit alături de alte mo di fi-
cări locale şi de ordin general suspicionarea unei dis chi ne zii 
biliare, cauzată de o colecistopatie, evaluarea eco gra fică 
permiţând confirmarea diagnosticului astfel pre zu mat, prin 
datele obiective obţinute în legătură cu: gra dul de distensie, 
cantitatea şi tipul conţinutului vezical (prezenţa particulelor 
în suspensie şi/sau sediment, a coagulilor, calculilor), tonusul 
parietal, uniformitatea şi proporţionalitatea elementelor pari-
etale constituti ve, alături de grosimea peretelui colecistului. În 
urma in ves ti ga ţiilor clinice şi ultrasonografice realizate la un 
număr de 56 de cazuri cu diverse colecistopatii, se poate apre-
cia sin te tic că avantajele deosebite conferite de acurateţea 
rezultatelor şi caracterul non-invaziv al investigaţiei eco gra-
fice, plasează această metodă de diagnostic comple men ta ră 
pe un loc prioritar în identificarea şi aprecierea mo di fi cărilor 
colecistului la câine.
Cuvinte-cheie: clinic, ecografie, colecist, câine

Mario Darius
Codreanu

U.S.A.M.V.B.,  
Facultatea de Medicină 

Veterinară Bucureşti

Complexitatea agenţilor cauzali, alături de polimorfismul şi 
inconstanţa expresiei clinice în cazul colecistopatiilor la câine 
de cele mai multe ori împiedică stabilirea unui diagnostic pro-
babil, prezumat pe baza elementelor clinico-anamnetice.

În baza suspiciunilor clinice, reduse şi cu grad scăzut de spe-
cificitate, colecistopatiile, pot fi diagnosticate cu un înalt grad 
de precizie şi cu minimă invazivitate, pe baza elementelor 
imagistice furnizate, legate de identificarea şi evaluarea vezicii 
biliare: a arhitecturii parietale, tipul şi cantitatea conţinutului 
vezical (gradului de distensie), tonusul parietal, calea biliară 
principală.

Facil de apreciat şi cuantificat din punct de vedere eco gra fic, 
integritatea peretelui sau modificările acestu ia (hiper-/hipore-

prezentarea uneia dintre componentele parietale), respectiv 
îngroşările parietale, indică al te rări morfologice, cu specificita-
te şi cu înaltă valoare di ag nos tică(4).

Adiţional, în acest context se impune precizarea că, în gene-
ral, modificările parietale de tip uniform (în sensul hiperrepre-
zentării acestuia) caracterizează procesele in  fla matorii, cele de 
tip localizat (focal), caracterizează mo di ficările de ordin neopla-
zic, iar cele de tip infiltrativ/ede ma tos reprezintă apanajul mo-
dificărilor de ordin car dio vascular, neoplazic/paraneoplazic.

Material şi metodă
Abordarea clinico-terapeutică a colecistopatiilor poate 

fi realizată cu maximă acurateţe în urma coroborării an-
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samblului clinic cu cel evolutiv (de multe ori cu un grad 
redus de semnificaţie clinică) şi cu rezultatele examenului 
ecografic, care poate cu uşurinţă să confirme diagnosticul 
prezumat iniţial.

Evaluarea ecografică a vezicii biliare este extrem de fa-
cilă, apelând la sonde (liniare, sectoriale sau convexe) de 
diferite frecvenţe (de la 5 MHz la 10 MHz), obţinând date 
ex trem de precise legate de gradul de plenitudine, tipul 
con ţi nu tului (normal omogen anecogen), structura pe-
rete lui (identificarea tunicilor parietale constitutive) şi gro-
si mea sa (normal 1-2 mm, în funcţie de talie şi gradul de 
dis tensie prin conţinut).

Investigaţiile clinice şi ecografice s-au efectuat pe un număr 
de 56 de cazuri, constituite din câini de rasă, vârstă, sex şi talie 
diferite, suspicionate clinic şi în baza datelor anamnetice (în 
principal pe baza dischineziilor biliare şi a vomei bilioase cu 
caracter recidivant şi progresiv) a suferi de diverse colecisto-
patii. Evaluările imagistice, dominant, au fost reprezentate de 
examene ecografice, realizate cu ecografe de medie şi înaltă 
performanţă, folosind sonde de tip şi frecvenţă diferite (5; 6,5; 
7,5 şi 8 MHz în funcţie de posibilităţile de investigaţie şi de 
talia pacientului) în ca drul Clinicii de Boli Interne din cadrul 
Facultăţii de Medici nă Veterinară Bucureşti şi în unele clinici 
veterinare parte ne re private („Canivet”, „Crivet”, „Turbovet” şi 
„Sanivet”) din Bucureşti.

Evaluarea clinică, consemnarea şi aprecierea corelată a 
datelor de ordin clinic a fost realizată în consonanţă cu re-
zultatele obţinute în urma efectuării investigaţiilor de or-
din paraclinic, în special cu cele de ordin biochimic san g vin 
(aprecierea activităţii transaminazelor serice şi a bili ru binei 
serice) şi cele de ordin ecografic.

Examenelor ecografice au fost efectuate ulterior realizării 
manoperelor ce preced investigaţia, cu respectarea procedu-
rilor standard din ecografia abdominală, o atenţie deosebită 
impunându-se în vederea evitării/minimalizării artefactelor 
de imagine şi a situaţiilor artefactogene (consecutive insufi-
cienţei pregătiri a pacientului, nerespectării protocolului de 
evaluare sub cel puţin două incidenţe a complexului hepato-
biliar şi în special a căilor biliare intra- şi extrahepatice).

Rezultate şi discuţii
Parcurgerea etapelor propuse pentru realizarea prezentului 

studiu a constat în înregistrarea, consemnarea şi aprecierea co-
relativă a modificărilor de ordin clinic (în special în ceea ce priveş-
te modificările de ordin general şi de cele de ordin funcţional şi 
fizic la nivelul sistemului hepatobiliar) şi a celor de ordin ecogra-
fic, pentru a se stabili gradul de corelare între tipul şi intensitatea 
modificărilor înregistrate, în stabilirea diagnosticului.

Evaluarea clinică a evidenţiat în principal prezenţa unor mo-
di ficări de ordin funcţional la nivelul aparatului digestiv, do-
mi nante fiind disapetenţa (de diverse grade şi cu exprimare 
in con stantă), prezenţa, intensitatea vomitării, aspectul mate-
ria lului vomitat (în special de tip bilos, cu aspect gleros), alături 
de modificări de ordin general (febră, subicter/icter, sensibilita-
te la palpare şi/sau la examinare cu sonda înapoia hipocondru-
lui drept şi retrohepatic paramedian drept), alături de modifi-
că rile hematologice (frecvent leucocitoză de diferite intensităţi 
cu granulocitoză) şi biochimice sangvine (creşteri frecvent ale 
activităţii transaminazelor serice: ALAT, ASAT şi GGT şi ale bili-
rubinei serice).

Din punct de vedere ecografic, modificările cel mai facil 
de pus în evidenţă şi cu înaltă specificitate sunt cele de ordin 
inflamator (colecistitele acute şi cronice, litiazice/alitiazice), 
dominate de evidenta îngroşare (de tip uniform) a compo-
nentelor parietale superficiale (figurile 1 şi 2).

În afecţiunile inflamatorii, aceste modificări (hiperrepre-
zentări) sunt corelate cu păstrarea tonusului parietal speci-
fic în colecistitele acute, în special cele de tip litiazic/sau cu 
reducerea tonusului - aspectul sclero-atrofic, în colecistitele 
cronice (figurile 3 şi 4).

 Edemul parietal, cu aspect evident infiltrativ la nivelul stratu-
lui intermediar (cu aspect hipoecogen, uniform reprezentat), în 
corelaţie cu alte manifestări proprii diferitelor tipuri de şoc sau 
alte modificări proprii retenţiei de fluide (sugestive pentru staza 
şi tulburările circulaţiei de întoarcere), frecvent întâlnite, repre-
zintă un factor de prognostic defavorabil, chiar grav (figurile 5 şi 
6). Modificările parietale de tip infiltrativ (foarte rar întâlnite), pe 
arii bine definite (delimitate), corelate cu pierderea arhitecturii 
parietale specifice şi cu hiperreprezentarea (îngroşarea eviden-

Figura 1.Colecistită acută. Vezică biliară cu evidentă şi 
uni for mă îngroşare parietală (10 mm), în special pe baza 
hi perreprezentării componentei parietale superficiale, 
conţinutul este omogen anecogen (transsonic)

Figura 2. Colecistită cronică. Vezică biliară cu importantă 
reacţie parietală (de tip uniform), cu păstrarea arhitectu
rii parietale specifice), conţinut în general omogen
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Figura 3. Colecistita acută litiazică. Evidentă îngroşare a pe
retelui colecistului, cu evidenţierea intravezical a unei ma se 
hiperecogene însoţite de fenomen de umbrire poste rioară 
(con de umbră)

Figura 5. Edem perete de colecist. La nivelul tunicii medii 
se înregistrează o bandeletă hipoecogenă, cu afectarea 
uniformă a grosimii peretelui vezical

Figura 7. Colestază severă. Distensia vezicii biliare, prin 
conţinut abundent, omogen anecogen, fără modificări 
parietale (tonus şi integritate parietală)

Figura 4. Colecistită cronică alitiazică. Hiperreprezentarea 
com po nentelor parietale, cu pierderea tonusului specific 
(as pect scleroatrofic) şi discrete modificări ale conţinutului 
ve zical

Figura 6. Colecistită cu aspect edematos. Îngroşare pa ri e tală 
importantă, cu reacţie la nivelul mucoasei şi edem impor
tant la nivelul tunicii medii (bandeletă hipo eco ge nă)

Figura 8. Colestază şi sludge biliar. Vezică biliară cu as pect 
de stază, fără afectare parietală. În masa con ţi nu tu lui 
ve  zi  cal se identifică numeroase elemente corpusculare în 
sus  pen  sie (sludge biliar)
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Figura 9. Calcul cistic unic. Vezică biliară cu moderată re ac
ţie parietală (colecistită secundară litiazei vezicale) şi sludge 
biliar abundent (bilă ecogenă). Se poate remarca pre zen ţa 
unui calcul (masă hiperecogenă însoţită de fenomenul 
artefactual de umbrire posterioară)

Figura 11. Tumoare vezică biliară. Îngroşare parieta
lă neuniformă, cu pieredera arhitecturii parietale 
spe cifice. Reducerea importantă a lumenului vezicii 
biliare

Figura 10. Calculi vezicali multipli. Colecist cu numeroşi 
cal culi (formaţiuni hiperecogene însoţite de conuri de 
um  bră aferente), sludge biliar prezent. Peretele vezical cu 
mo de rată reacţie parietală (colecistită secundară pro
cesului litiazic)

Figura 12. Neoplasm vezică biliară. Colecist cu îngroşa
re parietală de tip focalizat (localizat), cu distrugerea 
stra  ti ficării parietale specifice (imposibilitatea decelării 
com po nentelor parietale constitutive)

tă) unor anumite componente parietale, obişnuit definesc bolile 
neoplazice, cu interesare primară sau metastazică(2,6).

În mod obişnuit, stările patologice dominate sau însoţite 
de maldigestie şi/sau de fenomene dischinetice la nivel he-
pa tobiliar, sunt exprimate din punct de vedere ecografic prin 
co les tază de diferite intensităţi (figura 7), acompaniate de 
pre  zen ţa noroiului (sludge-ului) biliar (figura 8).

Colelitiaza, frecvent întâlnită la câine, în special la cei în vârstă(1,5) 
se caracterizează din punct de vedere ecografic prin prezenţa in-
tralumenală a unor formaţiuni/mase hiperecogene (ce respectă 
gravitaţia), obişnuit de formă regulată (contur regulat) însoţite in-
variabil de umbrire posterioară/con de umbră (fenomen artefac-
tual specific litiazei), decelabil indiferent de unghiul de abordare.

Frecvent, prezenţa calculilor la nivelul colecistului este ur-
mată de afectare parietală, dominată de îngroşarea evidentă 
şi uniformă a peretelui vezical (colecistită secundară litiazei) 
- caracteristică a procesului inflamator.

În cazurile de colecistită acută/cronică, procesul reactiv este 
evidenţiat de îngroşarea parietală şi de modificarea conţinutului 
vezical, devenind neomogen, cu ecogenitate proprie („bilă eco-
genă”), cu afectarea de diferite grade a tonusului şi contractilităţii 
specifice (fenomene de dischinezie biliară) şi exprimare clinică 
de diferite intensităţi, obişnuit nespecifică. Modificările bilei, în 
special în sensul pierderii aspectului normal, clar-transsonic 
(anecogen) prin identificarea prezenţei elementelor corpuscula-
re în suspensie (a celularităţii) şi/sau în sediment, a elementelor 
celulare sanguine sau a calculilor (micro/macrolitiazei), sunt ex-
trem de uşor de pus în evidenţă, datorită înaltului grad de speci-
ficitate a modificărilor de ordin ecografic (figurile 9 şi 10).

Cu grad ridicat de specificitate şi cu semnificaţie diagnos-
tică ridicată în neoplasmele vezicii biliare este pierderea arhi-
tecturii parietale specifice(3,7).

Modificările focale, constant însoţite de alterarea arhitectu-
rii parietale specifice (obişnuit cu afectarea unei componente 
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parietale), sunt destul de uşor de identificat apelând la tehni-
ca ecografică, având un grad ridicat de relevanţă şi specifici-
tate pentru procesele neoplazice (figurile 11 şi 12).

Procesele neoplazice (tumorile) cu interesarea vezicii bilia-
re sunt dominate ecografic de prezenţa unor mase/formaţi-
uni, de ecogenitate diferită, ce alterează stratificarea parietală 
binecunoscută (figura 13), până la pierderea acesteia şi cu re-
ducerea lumenului organului (figura 14).

Staza vezicală de tip progresiv poate fi determinată şi de 
fibroze, chistizări sau neoplasme ale căilor biliare principale, 
asociate colestazei şi prezenţei icterului(1,5).

Alături de rezultatele examenului clinic şi de modificările 
parametrilor hematologici şi biochimici sanguini, ecografia 
oferă elemente extrem de utile în vederea stabilirii diagnosti-
cului de certitudine, cu înalt grad de acurateţe şi specificitate, 
precum şi cu un grad redus de invazivitate, atât pentru paci-
ent, cât şi pentru medicul examinator.

Concluzii
1. Investigaţiile clinice şi ecografice în diferite colecistopatii 

la câine, realizate pe un număr de 56 cazuri (41 de masculi şi 
15 femele), aparţinând unor rase şi vârste diferite, au surprins 
o gamă variată de procese patologice, în principal de ordin 
funcţional (colestaza), inflamator, litiazic şi neoplazic.

2. Din punct de vedere clinic, au atras atenţia modificările 
funcţionale, dominate de vomă (obişnuit cu caracter bilios), 
disapetenţă - dischinezie biliară, inconstant răspuns febril, 
sensibilitate la palpare pe aria de proiecţie a colecistului, 

examenele ecografice, fiind realizate în scopul confirmării şi 
aprecierii gradului, tipului şi extensiei colecistopatiei, în ve-
derea abordării terapeutice optime.

3. Simptomatologia la pacienţii diagnosticaţi cu diferite co-
lecistopatii, a fost în general destul de polimorfă şi inconstant 
exprimată clinic, obişnuit în relaţie directă cu tipul şi gradul 
afectării morfologice, modificări ce au putut fi cu uşurinţă 
apreciate ecografic, vizând în principal eficienţa şi acurateţea 
diagnosticului ecografic.

4. Examenul ecografic al colecistului a permis confirmarea 
diagnosticului, prezumat în baza examenelor clinice şi a da-
telor de ordin anamnetic, sau a infirmat suspiciunile bazate 
pe baza modificărilor de ordin funcţional cu interesare/coa-
fectare hepatobiliară. 

5. Cel mai facil şi mai frecvent au fost diagnosticate eco-
grafic modificările de ordin inflamator, la 60,71% (n = 34), 
din care 42,85% (n = 24) colecistite acute şi 17,85% (n = 10) 
colecistite cronice (frecvent litiazice), dominate ecografic de 
îngroşarea parietală de tip uniform, cu păstrarea arhitecturii 
parietale specifice, urmate de colecistopatii litiazice (micro-/
macro-litiază), întâlnite la 32,14% din cazuri (n = 18) şi cele de 
ordin preponderent neoplazic, înregistrate la 12,5% (n = 7).

6. Din punct de vedere ecografic, modificările vezicii bilia-
re, legate de arhitectura parietală şi de integritatea acestuia, 
pot fi apreciate cu înaltă acurateţe, în special cele caracteriza-
te de îngroşare parietală evidentă şi uniformă (specifice pro-
ceselor inflamatorii) sau neuniformă - difuz sau focalizată (cu 
pierderea stratificării parietale caracteristice).   n

Figura 13. Proliferare perete colecist. Hiperreprezentare pa ri e  ta
lă de tip edematos infiltrativ (16,4 mm), cu diminuare im por
tan tă a lumenului vezical. Afectare parietală de tip ne uni form, 
cu edem al tunicii medii şi îngroşare a mucoasei

Figura 14. Perete colecist cu aspect pseudoedematos. Perete 
ve zical cu evidentă îngroşare parietală de tip neuniform (9,2 
mm), asociată alterării stratificării parietale specifice şi reducerii 
lu menului vezical
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Our (and our pets) bodies can manufacture many fatty acids via chemical modification of 
the fats in our diet. However essential fatty acids (EFAs) are those which the body needs to 
maintain good health but which it is unable to synthesize from other fat sources.
The types of fatty acids which are essential for life vary from species to species. In dogs, 
linoleic acid is essential, while in cats, both linoleic and arachidonic acid are essential in the 
diet. EFAs are unsaturated fatty acids. The term ‘unsaturated’ refers to the fact that there is at 
least one double bond between carbon atoms in the molecule. This double bond prevents 
hydrogen atoms dominating every available bond with the carbon atoms - thus the car-
bon backbone is not “saturated” with hydrogen atoms and has the potential to hold more 
within the molecule. It’s important to consider adding an Omega-3 and Omega-6 (fatty 
acids) supplement to your pet’s diet as well as your own. We are learning more every day 
about the added benefits of fatty acids, especially polyunsaturated fats including Omega-
3s and 6s. The dietary sources of fatty acids are varied. Omega 6 fatty acids can be found 
in plant oils such as sunflower oil, corn oil and evening primrose oil, as well as poultry and 
pork fat. Very little omega 6 fatty acids are found in beef and dairy products. Omega 3 fatty 
acids can be found in cold water fish oils such as salmon, herring and mackerel, as well as 
in plants, such as soybean oil, canola oil and flax seed oil. Arachidonic acid is only present in 
animal tissues, not plants, so cats must get this fatty acid from fish oils, poultry or pork fat. 
For the most part, veterinarians tend to favor fish oils as fatty acid supplements for pets, as 
these have the most beneficial ratio of omega 6 to omega 3 fatty acids.
More recent studies have shown that both Omega-3 and Omega-6 fatty acids are 
essential. Both types can be converted to longer chain polyunsaturated fatty acids 
that have additional functions, namely as precursors of the eicosanoids which are 
powerful physiological mediators of cell functions.

Canine research studies that support  
the beneficial effects of Omega-3
Omega-3 supplementation is beneficial to maintain: joint health, heart 
health and en durance, growth and reproduction, renal function, im-
mune system health, skin and coat health.

Heart health and endurance
n Smith CE, Freeman LM, Rush JE, Cunningham SM, Biourge V. Omega-3 fatty 
acids in Boxer dogs with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. J Vet 
Intern Med. 2007 Mar-Apr; 21(2):265-73.
The data suggest that fish oil, but not flax oil, supplementation for 6 weeks reduces ar-
rhythmia in Boxers with ARVC and that it could be useful in treating this common disease. 
Further studies are needed to determine optimal dose and duration of treatment.
n Billman GE, Kang JX, Leaf A. Prevention of sudden cardiac death by dietary pure ome-
ga-3 polyunsaturated fatty acids in dogs. Circulation. 1999 May 11;99(18):2452-7.
The results indicate that purified omega-3 fatty acids can prevent ischemia-induced ventri-
cular fibrillation in this dog model of sudden cardiac death.

Growth and reproduction
n Heinemann KM, Bauer JE. Docosahexaenoic acid and neurologic development in ani-
mals. J Am Vet Med Assoc. 2006 Mar 1; 228(5):700-5, 655.
Feeding dams a diet enriched with DHA during gestation and lactation has been associ-
ated with improvements in neurologic development of their puppies. Also, feeding di-
ets or supplements containing DHA may improve memory or learning in young dogs.
n Heinemann KM, Waldron MK, Bigley KE, Lees GE, Bauer JE. Long-chain (n-3) 
polyunsaturated fatty acids are more efficient than alpha-linolenic acid in impro-
ving electroretinogram responses of puppies exposed during gestation, lactation, 
and weaning. J Nutr. 2005 Aug; 135(8):1960-6.
Long-chain PUFAs (LCPUFAs) are essential for proper neural and retinal development in 
many mammalian species. We investigated puppies born to dogs fed diets containing 
varying amounts of vegetable and marine (n-3) fatty acids during gestation/lactation. 
The fatty acid compositions of dogs’ milk and puppy plasma phospholipids were evalu-

ated, and electroretinographic responses of the young dogs were determined after they 
were weaned to the same diets. Dogs’ milk fatty acid composition reflected the diets 
fed during gestation/lactation. The milk of dogs fed a high alpha-linolenic acid (ALA) 
diet was enriched in ALA but not docosahexaenoic acid (DHA). Puppies fed this ALA-
enriched milk accumulated more plasma phospholipid DHA than the low (n-3) fatty 
acid group. However, this accumulation was less than that obtained in puppies fed pre-
formed DHA during development and suckling (P <0.05). Electroretinograms (ERGs) of 
12-wk-old puppies revealed significantly improved visual performance in dogs fed the 
highest amounts of omega-3 (n-3) LCPUFAs (P <0.05). These puppies demonstrated 
improved rod response (improved amplitude and implicit time of the a-wave, P <0.05). 
Puppies from the low (n-3) fatty acid group exhibited the poorest ERG responses com-
pared with the high-marine or high-vegetable (n-3) groups. A novel parameter devised 
in this study, the initial intensity at which the a-wave was detectable (i.e., threshold 
intensity), also demonstrated that retinal response of puppies consuming the (n-3) 
LCPUFA-containing diets occurred at lower light intensity, thereby exhibiting greater 
rod sensitivity, than the other diet groups. These findings indicate that preformed die-
tary (n-3) LCPUFA is more effective than ALA in enriching plasma DHA during perinatal 
development and results in improved visual performance in developing dogs.   n

Omega 3: the silent healer
(I) How salmon oil supplements can improve our pets’ health

Many of us are focused on improving personal health. We go to the gym, we eat nu-
tritious food, and we take time for meditation, and perhaps take daily supplements 
such as fish oil. But what about improving the health of your pet companion?

P
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Incidenţa şi conduita 
terapeutică  

în hernia perineală la câine

Abstract

There were taken into consideration 24 cases of 
perineal hernia at all rases male dogs, with ages in 
between 5 and 13 years. The incidence of this dis-
ease grows in the subjects with ages in between 8 
and 12 years, with background of coprostasis. For 
the first group that had 7 members the standard 
surgical procedure was used, the second group 
formed by 10 subjects benefited of surgery by lifting 
the internal obturator muscles and the third group 
of 7 exemplaries prosthetic implants were used. The 
three surgichal methods behave differently based 
on the severity of the perineal deffect in the time 
when the hernia concurs and the appeared compli-
cations. For the cases of atrophied, loosened, lacer-
ated muscles, the recommended method is the use 
of  prosthetic implants that allows the restoration of 
the posterior pelvis wall.
Keywords: perineal hernia, internal obturator mus-
cles, coprostasis, surgery, prosthetic implants

Rezumat

Au fost luate în observaţie 24 de cazuri de hernie perineală 
provenite de la câini de diferite rase de sex masculin, cu vârste 
cuprinse între 5 şi 13 ani, proprietate particulară. Incidenţa 
acestei afecţiuni este crescută la subiecţii cu vârsta cuprinsă 
între 8 şi 12 ani, cu antecedent de coprostază însoţite de 
tenesme. Cele 24 de cazuri au fost împărţite în 3 loturi, fie-
care lot având un protocol terapeutic separat. Pentru lotul 1 
format din 7 exemplare s-a adoptat procedeul chirurgical de 
herniorafie standard, al doilea lot format din 10 exemplare a 
beneficiat de procedeul chirurgical de herniorafie cu ridicarea 
muşchiului obturator intern, iar la al treilea lot format din 7 
exemplare s-a practicat herniorafia în utilizarea de implanturi 
protetice. Cele trei tehnici chirurgicale se comportă diferit în 
funcţie de gravitatea defectului perineal din timpul producerii 
herniei sau de complicaţiile apărute. Pentru situaţiile în care 
musculatura este atrofiată, deşirată, secţionată, metoda pe 
care o recomandăm este prin utilizarea implanturilor protetice 
care permite refacerea peretelui posterior al bazinului.
Cuvinte-cheie: chirurgie, hernie perineală, coprostază, te nes me

Introducere
Hernia perineală este o afecţiune chirurgicală întâl-

nită cu predilecţie la câinii masculi cu vârsta cuprinsă 
între 8 şi 13 ani şi apare după deteriorarea funcţiei de 
suport a diafragmei pelvine între muşchiul ridicător al 
anusului şi sfincterul anal extern sau între muşchiul ri-
dicător al anusului şi muşchiul coccigian.

Cu toate că este mai frecvent întâlnită la rasele de ta-
lie mare, această afecţiune este prezentă şi la câinii de 
talie mică în special la rasa Peckinez şi Teckel. În ceea 
ce priveşte vârsta apariţiei acestei afecţiuni, părerile 
sunt împărţite, în sensul că Hayes H.M. şi colab. (1999) 
apreciază că riscul relativ de herniere este estimat a fi 
mai ridicat la vârsta cuprinsă între 7 şi 9 ani la câinii din 
rasele Boston terrier, Bo xer şi Peckinez, iar la vârsta cu-
prinsă între 10 şi 14 ani la câinii din rasa Coolie şi metişii 
acestora. Hernia perineală apare mai frecvent la masculi 
decât la femele, variaţie atribuită de mai mulţi autori 

Sjollema B.E., Van Sluiys F.J. (1991) de zona de ataşare 
rectală, mărimea şi puterea mai mare a muşchiului ridi-
cător al anusului la femele. Astfel, aceeaşi autori, într-un 
studiu efectuat pe 39 de câini metişi, arată că raportul 
greutăţii muşchiului ridicător al anusului faţă de greuta-
tea corporală şi al lungimii muşchiului ridicător al anu-
sului faţă de lungimea distanţei dintre pelvis şi coloana 
vertebrală au fost mai mare la femele decât la masculi.

Cauzele detorsionării musculaturii pelvine par a fi 
multiple sau o combinaţie a câtorva factori între care 
atrofiile musculare neurogenice, atrofia musculară seni-
lă, diferite miopatii primare inflamatorii şi nedistrofice, 
implicaţia hormonală, neoplazii prostatice sau testicu-
lare, alimentaţia care predispune la coprostază, afecţi-
uni ale prostatei etc.

Evoluţia acestei categorii de hernie este corelată cu 
complicaţii variate, între care retroflexia vezicii urinare, 
peritonită, depilaţii, eroziuni, plăgi şi ulcere cutanate, 
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A. Krupaci
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dilataţii tegumentare în regiunea perineală, inconti-
nenţă de fecale, incontinenţă urinară etc. Hernia poate 
fi unilaterală sau bilaterală, iar partea pe care apare her-
nia poate fi legată în special de rata şi gradul de dete-
riorare a ţesuturilor diafragmei pelvine, decât de cauze 
care să afecteze vreuna dintre părţi. Deşi hernierea este 
diagnosticată unilateral, partea opusă este adeseori slă-
bită, iar în timp cedează din cauza presiunii crescute de 
lungă durată.

Material şi metodă
Observaţiile s-au efectuat pe parcursul a 3 ani (2007-

2009), pe 24 de câini din rase şi vârste diferite, de sex 
mascul prezentaţi la Clinica de Chirurgie a Facultăţii de 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru precizare de 
diagnostic şi instituire de tratament.

În ceea ce priveşte incidenţa acestei afecţiuni, ea este 
diferită în funcţie de mai mulţi factori (tabelul 1).

Pentru primul lot format din 7 câini cu hernie perinea-
lă am adoptat procedeul herniorafie standard. Aşadar, 
după pregătirea locală, după anestezia generală şi po-
ziţionarea câinelui în decubit sternoabdominal, se efec-
tuează o incizie liniară la 3-5 cm de baza cozii (de anus) 
pe partea herniei, pe zona cea mai bombată, pentru 
ridicarea pielii şi a ţesutului conjunctiv subcutanat. Se 
dilacerează ţesuturile subiacente sau rupte, iar ţesutul 
adipos din sacul herniar este bine să fie păstrat pentru 
tampon biologic. Se localizează pentru protecţie artera 
şi vena pudendă internă, nervul pudend şi nervul rectal, 
întrucât aceşti nervi motori sunt esenţiali pentru o de-
fecare normală, iar muşchiul ridicător al anusului, dacă 
poate fi identificat, poate fi localizat medial de muşchiul 
coccigian. Herniorafia am efectuat-o prin introducerea 
firelor de sutură între muşchiul obturator intern şi muş-
chiul coccigian. După închiderea orificiului, ţesutul adi-
pos a fost suturat şi poziţionat central pe sutură pentru 
a crea un surplus de presiune şi rezistenţă postoperator. 
Ca material de sutură am folosit Dexon 0.

Al doilea lot a fost format din 10 câini, la 7 dintre ei 
hernia a fost prezentă unilateral, iar la 3 exemplare her-
nia a fost bilateral. În acest procedeu, după incizia pielii 
şi a ţesutului adipos subcutanat şi repunerea organelor 
în cavitatea abdominală, se trece la ridicarea muşchiu-
lui obturator intern de pe ischium, muşchi care va aju-
ta la umplerea defectului herniar şi va permite sutura 
fără tensiune a muşchiului coccigian sau a ligamentului 

sacrotuberal de sfincterul anal extern. Pentru ridicarea 
muşchiului obturator intern se va efectua o incizie pe 
marginea dorsocaudală a tuberozităţii ischiatice (figura 
1), iar cu un elevator periostal se va ridica de la nivel 
subperiostal cât mai cranial până la limita caudală a gă-
urii obturate.

La efectuarea acestor manopere trebuie mare aten-
ţie pentru a evita nervul pudend şi nervul sciatic, nervi 
care se găsesc în apropiere. După ridicarea muşchiului 
obturator intern (figura 2) se face sutura muşchiului 
coccigian, a sfincterului anal extern şi a muşchiului ob-

Incidenţa herniei perineale la cazuistica luată în studiuTabelul 1

Rasa Nr. cazuri Sex Vârstă
(ani)

Manifestare Recidive postoperatorii

unilateral bilateral

Ciobănesc german 10 M 8 7 3 2 2

Peckinez 7 M 9 5 1 1 -

Boxer 4 M 7 4 - - 3

Teckel 3 M 8 2 - 1 2

Figura 2.  
Ridicarea 
muşchiului 
obturator intern 
de pe ischium

Figura 1.  
Incizia pielii 
cores pun ză
toa re locului 
de proiecţie 
ischiumului
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turator intern. Pentru închiderea lor am utilizat Dexon 
O în puncte separate.

Al treilea lot a fost format din 7 capete din care 4 au 
fost recidive din operaţii anterioare, iar la unul hernia 
a fost bilateral. La aceştia pentru închiderea herniei 
am utilizat implanturile protetice, respectiv meşe din 
Dexon care a fost suturat la musculatură, respectiv 
muşchiul coccigian, muşchiul obturator intern şi la 
ligamentul sacrotuberal. Postoperator pentru toţi 
câinii s-a aplicat timp de trei zile tratament cu anti-
biotice.

Rezultate şi discuţii
Trebuie precizat faptul că incidenţa este mai cres-

cută la masculi decât la femele, ceea ce demonstrea-
ză că apariţia acestei afecţiuni pentru masculi este 
în corelaţie directă cu afecţiuni specifice acestei ca-
tegorii sau cu particularităţile anatomice de la acest 
nivel.

Astfel, cazuistica noastră a fost formată doar din mas-
culi de diferite vârste, ceea ce demonstrează incidenţa 
crescută faţă de această categorie. De precizat este fap-
tul că 11 subiecţi operaţi au fost aduşi cu recidive post-
operatorii apărute la intervale diferite de timp.

Cu toate că procedeul de herniorafie standard 
poate fi considerat mai atractiv deoarece este şi se 
efectuează mai repede şi mai uşor, pe termen lung 
prognosticul este rezervat, iar recidivele sunt frec-
vente datorită presiunilor mari venite dinspre cavita-
tea abdominală pe o musculatură slăbită. Lipsa unei 
musculaturi puternice face ca diafragma pelvină să 
cedeze aproximativ la fel ca la debut. Spaţiile mari 
din timpul suturii nu sunt recomandate întrucât cre-
ază locuri în care se aglomerează ţesuturile aflate 
sub presiune, în timp ce sutura prea apropiată poate 
determina ischemie locală şi necroză cu apariţia de 
fistule. În paralel va trebui ca subiecţii operaţi să be-
neficieze de o alimentaţie potrivită care să evite co-
prostaza, dar şi plimbări regulate care să contribuie 
la creşterea tonusului muscular

Al doilea procedeu l-am ales deoarece am observat 
că, prin utilizarea metodei anterioare în unele situaţii 
şi la unii pacienţi, în regiunea ventrolaterală a aper-
turii pelvine caudale se pot produce tensiuni consi-
derabile asupra suturii, prin apoziţia muşchiului ob-
turator intern de sfincterul anal extern sau muşchiul 
coccigian cu deformarea consecutivă a sfincterului 
anal extern. Acest aspect este susţinut de faptul că 

zona ventrală a operaţiei este mult mai susceptibilă 
la reapariţia herniei decât zonele dorsale sau laterale. 
Prin acest procedeu putem afirma că tensiunea la ni-
velul punctelor de sutură se reduce foarte mult, ceea 
ce scade numărul recidivelor. De fapt, din cele 10 ca-
zuri pe intervalul a trei luni cât au durat observaţiile 
noastre nu am constatat recidive.

În ceea ce priveşte utilizarea meşelor protetice, în 
urma utilizării acestora putem spune că ele oferă rezul-
tate foarte bune şi trebuie utilizate în herniile cronice, 
în care diafragma pelvină, din diferite motive, a suferit 
o atrofie, iar muşchiul ridicător al anusului este atrofiat 
sau rupt. În situaţia în care meşele sunt implantate co-
rect, în condiţii de asepsie, scad la minimum reacţiile de 
respingere sau de recidivă.

Indiferent de procedeul ales în cazul herniilor pe-
rineale trebuie să avem în vedere condiţiile de între-
ţinere şi regimul alimentar. Postoperator va trebui să 
prevenim proprietarii câinilor ca alimentaţia la aceş-
tia să se facă cu alimente care nu predispun la consti-
paţie. În cazul unor afecţiuni cronice sau în situaţiile 
unor afecţiuni la nivelul prostatei (hipertrofia pros-
tatică benignă), vom recomanda orhidectomia ca 
mijloc preventiv în apariţia coprostazei cu inducerea 
tenesmelor însoţite de creşterea presiunii pe uretra 
pelvină.

Concluzii
Hernia perineală este o entitate patologică cu inci-

denţă crescută la masculi cu vârsta cuprinsă între 8 şi 
13 ani, putând evolua uni- sau bilateral.

Hernia perineală la câine trebuie rezolvată cât mai 
repede, deoarece se poate complica cu retroflexia 
vezicii urinare (20-50% din cazuri), flexura rectală 
(15-50% din cazuri), diverticulul rectal, saculaţie 
rectală etc.

Herniorafia standard nu oferă rezultate foarte bune 
pe termen lung, din acest motiv vom putea înregistra 
recidive în procente diferite, întrucât diafragma pel-
vină nu oferă o stabilitate sigură la presiuni mari.

Herniorafia prin ridicarea subperiostală a muşchiu-
lui obturator de pe arcada ischiatică oferă rezultate 
foarte bune prin consolidarea peretelui pelvin rupt, 
ceea ce reduce foarte mult recidivele.

Utilizarea implanturilor protetice este indicat a se 
folosi în toate cazurile de hernii perineale cronice, în 
situaţiile unor breşe mari sau când musculatura de la 
acest nivel este atrofiată, ruptă sau suferindă.  n
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Necesarul energetic
Furnizarea unei ingestii adecvate de energie este principala ţintă în managementul dietetic 
al hepatopatiilor pisicii. Acesta este necesar pentru a preveni catabolismul aminoacizilor (cu 
furnizare de energie), inhibarea lipolizei periferice ceea ce duce la evitarea consumului ener-
getic în exces, responsabil de acumularea de triacilgliceride.
Necesarul energetic zilnic al unei pisici cu afecţiune hepatică trebuie să fie cel puţin egal cu 
necesarul energetic de repaos (NER) atunci când pisica este spitalizată şi 1,1-1,2 când este 
tratată ambulatoriu. [ NER în kcal/zi= 70 x (greutatea corporala în kg )0,75]

Necesarul de proteină
Pisicile sunt mult mai puţin eficiente decât alte animale în economisirea resurselor proteice 
în timpul perioadelor de anorexie. De aceea, deficienţele proteice joacă un rol important în 
dezvoltarea Hepatosteatozei Idiopatice. Semnele disproteinemiei includ: hipoalbuminemie, 
anemie, atrofie musculară şi balanţa azotată negativă. Disponibilitatea unor anumiţi amino-
acizi (arginina şi metionina) este limitată.
Deficienţa proteică sau în aminoacizi poate duce la acumulare lipidică în ficat din cauza redu-
cerii sintezei de lipoproteine necesare pentru un metabolism normal (lipidic şi de transport), 
la nivel hepatic.
Suplimentarea proteică a hranei cu doar ¼ din necesarul zilnic la pisicile obeze, anorectice de 
mai mult timp, duce la reducerea semnificativă a acumulării de lipide în ficat şi la o balanţă 
azotată pozitivă.

Potasiul
Hipopotasiemia poate apărea datorită unei ingestii insuficiente sau din cauza pierderilor prin 
vomă, urină, a depleţiei de magneziu şi /sau a unei insuficienţe renale cronice concurente.

Hipopotasiemia este asociată cu o mortalitate ridicată, fiind periculoasă deoarece duce la pre-
lungirea perioadei de anorexie şi deci a exacerbării fenomenelor de encefalopatie hepatică.

Carnitina
Sursele de carnitină sunt hrana şi biosinteza hepatică. Carnitina transportă pentru beta oxi-
dare acizii graşi cu lanţuri lungi prin membrana mitocondrială către matrixul mitocondrial. De 
asemenea, îndepărtează din celule grupările acil cu potenţial toxic.
Suplimentarea hranei cu L-carnitină protejează pisicile obeze de hepatosteatoză în timpul 
perioadelor de anorexie şi în programele de slăbire.

Fibrele
Prezenţa în hrană a fibrelor dietetice duce la reducerea formării de metaboliţi azotaţi în  
tractul gastrointestinal. Creşterea cantităţii de fibre alimentare solubile favorizează fixarea 
produşilor azotaţi de enterobacterii, rezultând astfel  o scădere a cantităţii de substanţe azo-
tate disponibile pentru absorbţie. De asemenea, au capacitatea de a fixa acizii biliari toxici, 
endotoxinele şi metaboliţii bacterieni.

Zincul şi Cuprul
Deficienţa în zinc afectează sinteza ureei prin scăderea activităţii enzimei ornitin transcar-
bamoilaza şi creşterea activităţii musculare a glutamin sintetazei rezultând o cantitate mai 
mare de ioni de amoniu.
De asemenea, zincul blochează absorbţia intestinală a cuprului.

Vitamine Antioxidante
Datorită peroxidării lipidelor în procesele inflamatorii ale ficatului, suplimentarea hranei cu 
vitamina E şi C dar şi cu alţi antioxidanţi, este benefică.   n

Rolul dietelor Hill’s  
în hepatopatii la pisică

Schimbarea cursului clinic al principalelor afecţiuni hepatice ale pisicii: hepatosteatoza şi colan-
gita/colangiohepatita se poate realiza prin modificarea dietei. Obiectivele majore ale acestei di-
ete ţin de corecţia tulburărilor metabolice apărute ca urmare a suferinţei hepatice şi furnizarea 
de nutrienţi necesari pentru vindecare şi regenerare. În acest sens trebuie luaţi în consideraţie o 
serie de factori, după cum vom relata în continuare.

Importator şi distribuitor: 
S.C. BIOVET IMPEX S.R.L.

Str. Sebastian nr. 211C, Sector 5, Bucureşti, Tel. 021.410.34.69
e-mail: secretariat@biovet-impex.ro; www.biovet-impex.ro

Forme de prezentare Indicaţii: 
n Tulburări hepatice. 
n Encefalopatie hepatică. 
n  Lipidoză hepatică (cu encefalopatie sau afecţiuni hepatice primare). 
n Tulburări cardiace stadiu incipient. 

Nu se recomandă pentru: 
n Administrare pe termen lung la pisoi. 
n Pisici gestante sau lactante. 
n Pisici cu hiperlipidemie. 

Informaţii suplimentare: 
Produse alternative 
n  Pentru lipidoză hepatică fără encefalopatie sau afecţiuni hepatice primare:  

Prescription Diet™ a/d™ Canine/Feline.

P

Nutriţie echilibrată  
pentru îmbunătăţirea  

calităţii vieţii

Consultant ştiinţific:  
dr. Marian Dorobanţu
Clinica Veterinară, Biovet Farma Bucureşti

Conservă 156 g1

1 Key to Nutrition Guide Sac 2 kg
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The How and the Why
“To one who does not know one’s port, no wind is favo-

rable” - Seneca (3 BC - 65 AD).
Often, the inexperienced surgeon is craving for technical 

“recipes” which appear to hold the secret of success. However, 
these recipes are of minor importance. The limiting factor for 
the success of a surgical procedure is more often the condi-
tion in which the tissues are left after surgery, either because 
of excessive manipulation or inability to treat the pre-existing 
trauma, or because of impairment of the normal physiology of 
the operated organ. This constant care to leave behind tissues 
as little traumatized as possible must be the surgeon’s main 
concern. If this concern is overlooked, no “recipe” will spare 
the surgeon failure. Conversely, when these fundamentals are 
understood and kept in mind, these “recipes” are no longer 
needed as such: they are mere description of steps that are 
logically necessary to reach the surgeon’s objectives. This little 
philosophico-surgical flight may seem surprising, but when it 
comes to grasping the essential, this is where it lies. Therefore, 
rather than describe once more the enterotomy and enterec-
tomy techniques, we will try to point out their important po-
ints in the context of the surgeon’s objectives.

Intervene in a healthy environment.  
Make sure it remains so

As for any other surgery, respecting the tissues and 
leaving them as healthy as possible is the main key to 
success. Briefly, it consists of handling tissues delicately 

(which includes keeping them moist), preserving their 
vascularisation and limiting their bacterial contamina-
tion. For instance, when performing an enterotomy for 
extraction of a foreign body, the rule is to incise the in-
testine aborally (“downstream”) to the site of obstructi-
on, because this portion of intestine has not been trau-
matised by the passage of the foreign body. The incision 
site is therefore healthier. During enterectomies, the 
decision of which portion of intestine to resect requires 
the evaluation of the intestinal viability. Unfortunately, 
this evaluation is most often subjective, based on visual 
and tactile criteria (color, peristalsis, wall thickness, ca-
pillary refilling, characteristics of bleeding when punc-
tured etc.). Objective methods exist (fluorescein, pulse 
oxymetry) but are not widely used in a clinical setting. 
Once chosen, the viability of the portions of intestine to 
leave in place must be preserved.

Respecting the vascularisation is paramount in 
the success of the procedure. Any excessive exteri-
orisation of the intestines impairs its blood flow and 
should be avoided. Similarly, care must be taken not 
to compress the jejunal arteries and veins during the 
procedure. To preserve vascularisation of the intesti-
nal wound, enterotomy incisions are made longitudi-
nally, on the antimesenteric border of the intestine. 
During enterectomies, attention must be paid not 
to compromise the vascularisation of the intestinal 
anastomosis. To this purpose, the mesenteric vessels 

Enterotomies and enterectomies are surgical techniques of no particular 

difficulty. However, if not performed correctly, they can be of devastating 

consequences for the patient, as septic peritonitis invariably results from 

intestinal wound dehiscence. Rather than applying without question the 

widely described surgical techniques, it is important to understand the 

fundamentals of these procedures to be able to adapt to any situation and 

maximize the chances of success.
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must not be ligated too distantly from the resecti-
on site and if an oblique resection is chosen (for si-
ze-matching for instance), it is always made at the 
expense of the antimesenteric border. The suture 
technique is also critical to the preservation of vas-
cularisation. Ischemia of the intestinal wound is, with 
failure to include the submucosa in the sutures (see 
below), the main reason for intestinal wound dehis-
cence after enterotomy or enterectomy. Placement 
of sutures in excess, too tight, or of a composition 
which induces inflammation and oedema results in 
wound ischemia. Therefore, the use of a rather bio-
logically inert suture material, preferably absorbable 
is recommended. Also, placement of the minimal 
amount of sutures to obtain macroscopic apposition 
of the wound edges, without tightening them exces-
sively, is essential. Concretely, this often is achieved 
by placing sutures engaging 2 to 3mm of intestinal 
wall of each side of the wound and being 2 to 4mm 
apart.

Several suture techniques are appropriate, at the 
surgeon’s discretion. In small animals, enterotomy and 
enterectomy wounds are always closed in one layer. Ei-
ther continuous or discontinuous can be chosen. Howe-
ver, performing an intestinal anastomosis using one 
continuous suture is not recommended as it tends to 
have a “purse-string” effect and induce stenosis. When 
using a continuous pattern for enterectomy, 2 separate 
sutures should therefore be used (figure 1). In all cases, 
the sutures should be placed in a way that allows intra-
luminal control of the good apposition of the mesente-
ric portion of the intestinal edges.

Figure 1.  
Intestinal  
anastomosis  
in 2 con tinuous 
patterns, using 
one doublene
edled suture (A)
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Anul I • Nr. 1 • 1/201032

chirurgie

Limit bacterial contamination
Bacterial contamination of the surgical field is inevita-

ble when performing an enterotomy or enterectomy. It is 
important to keep it to a minimum to decrease the risk 
of septic complications. However, unless it is massive and 
not addressed, bacterial contamination is not a limiting 
factor in the success of intestinal surgery. To minimize 
bacterial contamination, the enterotomy or enterectomy 
site can be isolated from the rest of the surgical field du-
ring the septic step of the procedure. Also, efforts will be 
made to prevent significant leakage from the intestinal 
lumen. At the end of the septic step, the intestines are 
rinsed and a reinforcement technique (omentalisation, 
serosal patch) is used as appropriate to isolate the intes-
tinal wound. Lastly, excising of the everted mucosa and 
using non-capillary sutures contribute to minimising the 
bacterial contamination of the peritoneal cavity after en-
terotomy or enterectomy. When the procedure involves 
a portion of intestine that can easily be exteriorized, an 
easy way to isolate it is to use an impervious paper drape, 
fenestrated as required to allow passage of the intestine. 
This helps prevent contamination of the peritoneal cavi-
ty during performance of the septic step of surgery and 
rinsing of the operated intestinal loop. The paper drape is 
then easily removed, uncovering the underlying drapes, 
which remain non-contaminated. To prevent leakage of 
intestinal contents during the septic step of the proce-
dure, the portions of intestine located orally and aborally 

to the section line(s) are occluded with intestinal forceps 
(e.g. Doyen forceps) or manually, using the assistant’s fin-
gers. Traumatic forceps must be proscribed. However, the 
more efficient the occlusion, the more traumatic it will be 
to the intestinal wall. It is important to limit this trauma, 
even if it is at the cost of a less perfect occlusion of the in-
testinal lumen. Reinforcement techniques should be used 
whenever possible. Omentalisation is the simplest and 
consists of covering the intestinal wound with a portion 
of the greater omentum (figures 2A and 2B). Preferentially, 
the omentum is secured in position by placement of a few 
simple sutures (figure 2C). The transposed omentum con-
tains many blood and lymphatic vessels, and contributes 
to the early seal of the wound, its neovascularisation and 
its lymphatic drainage. It also helps control infection. The 
omentalisation cannot compensate for a major leak of the 
intestinal wound, but can help wounds with minimal leaks 
heal. In case of leakage, the omentum will also circumscri-
be the infection and delay the onset of a general peritoni-
tis. It is therefore a simple, quick and safe procedure which 
increases the chances of uncomplicated intestinal wound 
healing. 

Think physiology!
Efforts to restore the anatomy after intestinal incision 

or resection are only worthwhile if they allow preservati-
on of, or return to, normal digestive physiology. Recom-
mendations to this purpose include suturing the intesti-

Figure 2. 
Omentalisation
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nal wound in 1 layer, avoiding a rotation of the intestinal 
ends in relation to each other, preferring end-to-end 
anastomosis to side-to-end or side-to-side anastomoses 
and matching the diameters of the intestinal ends to join 
when they differ. Lastly, early enteral feeding is an impor-
tant factor of intestinal physiology. Intestinal contents 
strongly stimulate synthesis and maintenance of the di-
gestive mucosa, which in turn is essential for digestive 
function and protection against bacterial translocation. 
Placement of the first two sutures on the antimesenteric 
and mesenteric borders of the intestines prevents crea-
ting a rotation of the intestinal ends. When matching in-
testinal ends of different diameter, it is better to increase 
the diameter of the smaller end rather than decreasing 
the diameter of the larger end. To increase its diameter, 
the smaller end can be incised diagonally at the expense 
of the antimesenteric side (to preserve vascularisation). 
Alternatively, a longitudinal incision can be made along 
its antimesenteric side. Lastly, thinking in terms of biolo-
gy includes being aware that the intestinal wound will 
not regain its mechanical resistance immediately. Initial-
ly, the resistance of the wound is that of the sutures used 
and of the tissues they are anchored in. Therefore, it is 
important to ensure that the most mechanically resistant 
portion of the intestinal wall is included in the sutures. 
As for all hollow organs, the most resistant layer of the 
intestinal wall is the submucosa. It is crucial to incorpo-
rate the submucosa in all sutures. The easiest way to be 
sure of doing so is to use perforating sutures, entering 
the intestinal lumen (figure 3).

Conclusion
Space constraints preclude reviewing all aspects of en-

terotomy and enterectomy techniques. As a result, sta-
pling techniques have not been presented. However, it is 
obvious that their use aims at reaching the same objecti-
ves discussed here: lesser tissue handling, less traumatic 
and better sealed anastomoses and better preservation of 
the vascularisation. In summary, these objectives can be 
reached with manual sutures by:
n incorporating the submucosa in all sutures;
n  minimizing the bacterial contamination: Isolating the 

operating field from the rest of the abdomen during 
the septic step of the procedure; rinsing the isolated 
loop of intestine at the end of the septic step; chan-
ging significantly contaminated gloves and instru-
ments after the septic step is complete;
n  minimizing the surgical trauma: use manual intestinal 

occlusion or non-traumatic intestinal forceps, preser-
ve vascularisation;
n using 1-layer apposing sutures exclusively;
n  using synthetic absorbable monofilament sutures 

(e.g. glycomer 631 (Biosyn®), polydioxanone (PDS II®) 
or polyglyconate (Maxon®));
n using round or tapercut needles;
n  using the minimal amount of sutures allowing a good 

macroscopic apposition of the wound edges;
n not tightening the sutures excessively;
n omentalising whenever possible.   n

Figure 3.  
Placement  
of a perforating 
suture through 
the intestinal 
wall (1. Serosa; 
2. Muscularis;  
3. Submucosa; 
4. Mucosa)
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Cele mai importante helmintoze transmisibile de la câine la om, denumite cu 
termenul de zoonoze, sunt redate în tabelul 1.
Zoonozele sunt definite, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ca “boli sau 
infecţii care se transmit în mod natural între animalele vertebrate şi om” (WHO, 
1959). Animalele de companie, preponderent carnivorele, sunt o importantă 
sursă de boli zoonotice, în special de tip parazitar.
Pericolul bolilor zoonotice, asociat animalelor de companie, este în creştere 
şi au fost promulgate reglementări naţionale şi locale pentru a stabili locurile 
unde pot fi acceptate animalele şi a preveni poluarea mediului. 
Dintre cestode sau panglici, Echinococcus granulosus produce la om o boală 
considerată zoonoză gravă, numită chistul hidatic sau cancerul alb.
În ceea ce priveşte Echinococcus granulosus, studii recente, fondate pe elemen-
te epidemiologice şi moleculare, arată existenţa, în interiorul speciei, de suşe 
considerate ca genotipuri distincte şi adaptate la specii de animale gazde in-
termediare diferite. Suşa principală, care ne interesează cel mai mult, este G1, 
suşă cosmopolită, importantă în Europa, afectând oaia şi omul, preponderent, 
iar secundar, bovinele, capra şi porcul. Există în Europa şi o suşă ecvină, non-
zootică (G4) şi o suşă bovină, zoonotică (G5).
Tratamentul se bazează pe utilizarea de cestodicide eficace pentru această 
teniază, reprezentate de praziquantel şi nitroscanat. În ultimii ani se folosesc 
produse cu spectru larg antihelmintic, ce conţin şi praziquantel, cum ar fi Pleri-
on, Triantelm (Intervet), alături de molecule nematodicide.
Profilaxia se bazează pe măsuri sanitare şi medicale. Măsurile sanitare vizează su-
primarea surselor de paraziţi pentru contaminarea câinilor, cum ar fi: evitarea consu-
mului viscerelor cu chisturi hidatice de la rumegătoare şi porc; interzicerea accesului 
câinilor în abatoare; distrugerea organelor parazitate, prin ardere sau formolizare.

Ca măsuri medicale, se impun: tratarea câinilor infestaţi cu E. granulosus, în 
mod sistematic, prin utilizarea de cestodicide eficace, ca praziquantelul şi dis-
trugerea materiilor fecale, prin ardere.
O altă helmintoză majoră la câine, din grupul nematodozelor, cu rol zoonotic, 
este toxocaroza. Ingestia de ouă larvate sau de larve infestante de Toxocara ca-
nis este la originea, la om, a unui sindrom de „larva migrans visceralis” şi „larva 
migrans oculară” sau a unui sindrom de astenie-alergie.
Ancylostoma caninum este un alt nematod intestinal la câine, care poate afecta 
omul, care provoacă sindroame de „larva currens” şi „larva migrans”, caracteri-
zate prin:
n  o dermatită ancilostomiană, frecventă la copii, contractată prin contactul 

cu solul contaminat;
n  manifestări pulmonare, de tip astmatiform, cu afebrilitate şi hipereozi-

nofilie.
La câinii contaminaţi cu aceste nematodoze se instituie terapia antihelmintică, 
ce se poate asocia cu cea simptomatică (vitaminoterapie, antibiotice, eupepti-
ce, antitoxice, imunomodulatoare). Antihelminticele utilizabile sunt derivaţii 
benzimidazoli, imidazolii, avermectinele şi într-o măsură regresivă, mai frec-
vent la căţei, sărurile de piperazină, acestea din urmă fiind nematodofuge.
Profilaxia nematodozelor la câine vizează următoarele măsuri:
n  tratarea căţelelor înainte de împerechere, la jumătatea gestaţiei şi în perioada 

lactaţiei, iar căţeii vor fi trataţi începând cu vârsta de 15-21 zile;
n  igienizarea condiţiilor de hrănire, adăpostire şi îngrijirea corporală a animalelor;
n deparazitarea adăposturilor, cuştilor şi padocurilor.
Proprietarii şi personalul îngrijitor din canise vor respecta măsurile igienico-sanitare, 
pentru a evita îmbolnăvirile cu „larva migrans visceralis” şi „larva currens”.   n

Riscul contaminării omului  
cu helminţi de la câine

Vasile Cozma
Facultatea de Medicină 

Veterinară, Cluj-Napoca

În relaţia cu animalele de companie, omul poate fi supus riscului de a se contamina cu diverși 
agenţi patogeni, printre care se regăsesc și helminţii sau viermii de la câine. Medicul veteri-
nar are menirea de a preveni proprietarul asupra modului de transmitere a paraziţilor, asupra 
modului cum este influenţată sănătatea omului și să-l informeze despre măsurile profilactice 
și terapeutice care se impun. Deci, medicul, pe lângă rolul strict medical, este și un agent de 
sănătate publică.

Specia de parazit/
Boala parazitară corespondentă la câine Forma clinică la om/Calea de transmitere

Echinococcus granulosus;
Teniaza echinococică

Zoonoză majoră;
Chistul hidatic;
Transmiterea prin ingestia ouălor de echinococ prin contactul cu câinele sau mediul exterior poluat

Ankylostoma caninum;
Ancilostomoză

Larva migrans cutanată;
Transmiterea prin contactul cu solul contaminat cu larve

Toxocara canis;
Toxocaroză

Larva migrans visceralis;
Zoonoză gravă prin ingestia ouălor embrionate prezente în mediu

Principalii helminţi digestivi de la câine transmisibili la omTabelul 1
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 These progressed came the era of large resections. 
Initially, it appeared that wider resections improved 
the prognosis. However, this was only true to a certain 
point and, although local disease control was more of-
ten achieved, metastatic disease remained an obstacle 
to cure. Surgery as sole treatment of cancer was obvi-
ously not the panacea. The most efficient treatment 
of cancer is today multimodal. It is now clear that sur-
geons should be members of a team including radio-
graphers, anesthetists, intensivists, pathologists, and 
medical and radiation oncologists. Surgeons need to 
have a good knowledge of tumor biology to determi-
ne the role and contribution of surgery, for each case, 
to the whole treatment. They also need to understand 
how other therapies work, in order to adapt their sur-
gical technique to previous or later treatments. These 
are exciting perspectives for oncologic surgeons. Their 
role is constantly evolving as they increasingly work in 
close collaboration with other therapies such as che-
motherapy, radiotherapy and immunotherapy. Whilst 
the times of extensive, technically challenging resec-
tions are not over, the oncologic surgeon has evolved 
from a technician to a more complete clinician, whose 
deep knowledge in cancer biology allows more con-
certed and tailored procedures.

Types of oncologic surgery
Surgery for diagnosis
Biopsies
Biopsies are crucial in the diagnosis process of tu-

mors. They can be incisional or excisional. They are per-
formed transcutaneously (core-needle biopsies), or by 
minimally-invasive or conventional surgery.

Staging surgery
Surgery can be involved in tumour staging. Lym-

ph node biopsies (incisional or excisional) provide 
helpful information on locoregional spreading of a 
tumour. Exploration of body cavities for signs of me-
tastatic disease can also be performed, either when 
operating the main tumour (e.g. inspection of the 
abdomen when resecting an abdominal tumour) or 
separately. Minimally-invasive surgery (laparoscopy, 
thoracoscopy) is increasingly used in such indicati-
ons.

Surgery for cure
Surgery is most often performed with an intention 

to cure, whether it be by surgery alone or combined 
with other therapies. Depending on the surgical “do-
sing”, several types of tumour resections are possible: 
cytoreductive or intracapsular, marginal, wide and 
radical.

Principles  
of Oncologic Surgery

Laurent Findji
DMV, MS, MRCVS, Diplomate 

ECVS VRCC
Veterinary Referrals, Essex, 

United Kingdom

Surgery has been and remains the mainstay of tumor treatment, except 

for cancers which are exclusively systemic (e.g. leukemia), and most cancer 

cures in humans today still result from surgery alone. Historically, surgeons 

were first limited in the extension of surgical excisions by their own techni-

cal insufficiencies and by the shortcomings of supporting disciplines such 

as anesthesia and intensive care medicine. 

“Tumours belong in formalin jars”, 
William Stewart Halsted (18521922)
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Cytoreductive surgery consists of removing as 
much of the tumour as possible but leaving macro-
scopic disease behind. It is only considerable if some 
kind of adjuvant therapy is planned, in a view of 
potentiating this adjuvant treatment. Marginal re-
sections consist of excision of the tumour with mini-
mal amounts of surrounding tissues. The likelihood 
of leaving microscopic residual disease is high and 
this type of resection should be avoided as much 
as possible. However, in certain cases, it is prefera-
ble to more extensive resections, either because of 
difficulties in wound reconstruction (e.g. tumours of 
extremities) or vicinity of non-expandable structures 
(e.g. brain tumours). In such cases, surgery should be 
followed by adjuvant therapy, radiotherapy especial-
ly. Wide resections consist of excision of the tumour 
with enough surrounding tissues to expect comple-
te excision including microscopic disease. This is the 
type of resection to seek as often as possible. Its main 
limitation comes from the fact that precise guideli-
nes as to necessary margins are lacking. Therefore, in 
some cases, microscopic disease remains, leading to 
recurrence. Good communication with the patholo-
gist is essential to have as precise an assessment of 
the excision margins as possible. Radical resections 
consist in even wider resections. Often, it consists of 
the excision of body parts (amputations). A good de-
finition is that after radical excision, there is no need 
to await the pathology results to know that the mar-
gins are clear.

Surgery for palliation
Palliative surgery is performed to improve the 

patient’s quality of life, without extending its life ex-
pectancy. Amputation for an appendicular osteosarco-
ma and splenectomy on a haemangiosarcoma are two 
examples of palliative surgeries, as they do not improve 
survival times per se.

Surgery for cancer prevention
Some cancers, such as hormone-dependant can-

cers, can be prevented by surgical procedures: pre-
pubertal ovariectomy in dogs dramatically reduces 
the risk of mammary tumour; castration of dogs pre-
vents the occurrence of testicular tumours and peri-
anal adenomas etc.

Surgery for medical support 
Placement of feeding tubes can be necessary to support 

nutrition of cancer patients. Cachexia is a major concern in 
some cancer patients. Nutritional support is known to de-
crease associated morbidity.

Surgery for treatment device implantation
Surgeons can play a part in non-surgical treatments 

by placing several types of implants such as vascular 
access ports, intracavitary catheters, brachytherapy ca-
theters etc.

Oncologic surgery techniques
Biopsies
Biopsies can be incisional or excisional. Incisional 

biopsies consist of sampling a portion of the tumo-

ur to allow histopathological determination of its 
nature. Excisional biopsies consist of the complete 
excision of the tumour prior to any histopathological 
diagnosis. 

Excisional biopsies should only be chosen when 
knowledge of the tumour type would not alter the 
surgical dose required for resection. Excessive and 
inappropriate use of marginal excisional biopsies is 
a major cause for cancer treatment failure. If in do-
ubt, perform fine-needle aspirates or an incisional 
biopsy to ascertain that the subsequent resection 
plan is appropriate. In general, it is best to biopsy at 
the junction between healthy and tumoral tissues, 
so that the pathologist can study the characteristics 
of the tumour invasion in surrounding tissues. Also, 
many tumours are necrotic, inflammatory or infec-
ted in their centre, which may lead to misdiagnosis if 
the biopsy in centred. However, some tumours, such 
as osteosarcoma, should be biopsied in their centre 
as they induce a strong reaction within surrounding 
tissues, which may lead to misdiagnosis is biopsied 
in periphery. In addition, if the surrounding tissues 
are essential for later reconstruction, they should not 
be included in the biopsy. Overall, it is crucial not to 
jeopardise later treatments and perform biopsies in 

Reclamă PV1(1)0411



Anul I • Nr. 1 • 1/201038

chirurgie

such a way that the biopsy tract can be later excised 
en-bloc with the tumour. Fine-needle aspiration and 
cytological examination of the regional lymph nodes 
should be performed, regardless of their palpation 
and size, as they are not reliable indicators of lymph 
node metastasis. However, tumours do not necessa-
rily drain to the closest lymph node and may even 
drain controlaterally. Therefore, ideally, individual 
mapping of the tumour drainage should be obtained 
to determine the position of the sentinel lymph no-
des, which are the first to which the tumour drains 
and whose aspiration therefore is the most sensitive 
for detection of metastasis. This is seldom performed 
in a clinical setting. In the absence of sentinel lym-
ph node mapping, it can only be recommended to 
sample as many regional lymph nodes as possible, as 
long as their biopsy does not increase surgical time 
and risk excessively.

tumour resection
“In the world of surgical oncology, Biology is King, Se-

lection is Queen and Technical Manoeuvre is the Prin-
ce of the realm, who frequently try to overthrow the 
powerful forces of the King or the Queen, usually to no 
long term avail, although with some temporary appa-
rent victories”, Blake Cady

The most important point, when planning surgery 
for tumour resection, is to balance the consequen-
ces of surgery and potential complications against 
the expected benefits. In other words, the treatment 
should never be worse than the disease! It is easy 
for surgeons to be tempted to perform technically 
challenging procedures, which turn out to be of no 
significant benefit for the patient. Inversely, surge-
ons should not deter owners to proceed with some 
apparently extensive, but well tolerated, surgeries 
(amputations, extensive mandibulectomies/maxil-
lectomies etc.) because they personally feel uncom-
fortable with them. Referral should then be offered. 
The oncologic surgeon must also know the tumour 
biology well enough to recognize when surgery is 
not the appropriate treatment. It is crucial that sur-
geons place the patient’s welfare first, before owners’ 
wishes. In-depth discussion with the owners will al-
low understanding what their expectations are and 
whether they can be met by possible treatments. 
This will avoid misunderstandings and later issues. 
Knowledge of the tumour type and biology is para-
mount in appropriate surgical planning. The surgi-
cal “dose” depends on it. The first surgery is the best 
chance to cure, it should not be wasted. As often as 
possible, tumours should be resected widely. Fear of 
not being able to close the resulting defect should 
not limit the resection extension. Depending on the 
tumour type and size, 1 to 3cm lateral margins are 
generally recommended. Some surgeons advocate 
for even wider (5cm) lateral margins for excision of 
soft tissue sarcomas in cats. In depth, depending on 
tumour type and size, one or two fascial planes sho-
uld be excised en-bloc with the tumour. Alternative-

ly, if an adjuvant treatment is planned (radiotherapy 
especially), the surgical excision can be more con-
servative. Taking intraoperative pictures and leaving 
metallic vascular clips at the margins of excision can 
then help the radiation oncologist plan subsequent 
treatments.

Tumours should be manipulated as little and as 
gently as possible to prevent seeding of tumour cells. 
Ideally, the tumour should not be approached or visu-
alised and only healthy surrounding tissues be mani-
pulated. Previous biopsy and drain tracts are excised 
en-bloc with the tumour. Tumour should be treated as 
an infection: any tissues, instruments, gloves and dra-
pes which may have been contaminated by tumour 
cells should be changed. The same instruments should 
not be used to excise, or biopsy, two separate masses. 
Similarly, when closing the surgical wound, it is impor-
tant to remember that any distant tissues used (skin 
flaps for instance) will be considered contaminated 
if any subsequent treatment is required. Using large 
skin flaps after tumour excision should be avoided if 
the tumour margins are not known to be clear. It could 
lead to tumour seeding and recurrence away from the 
initial site and prevent adjuvant radiotherapy as the 
irradiation field would become too large. An option 
allowing skin flaps to be used in the face of uncertain 
margins is to harvest the flap before starting the tu-
mour resection. I regularly use this approach, which 
requires careful surgical planning. Postoperative care 
should be anticipated. Enteral feeding tubes should 
be placed as appropriate. Similarly, wound catheters 
can be left in surgical wounds, allowing regular instil-
lation of local anaesthetics in the wound for posto-
perative analgesia. Even if the tumour has previously 
been biopsied, the entire piece of excision is fixed in 
10% formalin and submitted for pathology.

Postoperative care
Non-specifically, postoperative care of cancer pa-

tients include wound care, analgesia, nutritional 
support, and medical care as appropriate. Depen-
ding on the tumour type, specific treatments of pa-
raneoplastic treatments can be required (e.g. blood 
levels monitoring and management of calcium in 
patients with hyperparathyroidism or of glucose in 
patients with insulinomas etc.). Depending on the 
procedure performed, specific management may be 
required (chest drain for thoracic tumours, nursing 
on animals with spinal tumours, rehabilitation for 
amputees etc.).

When adjuvant therapies are planned, they are ini-
tiated as soon as possible. Usually, chemotherapy can 
be started early, most often 7 to 10 days after surgery. 
Although most chemotherapeutic agents experimen-
tally impair wound healing, it is of little, if any, clinical 
relevance. On the other hand, radiotherapy has a clear 
detrimental effect on wound healing and it is most of-
ten only initiated after wound healing is complete, i.e. 2 
to 3 weeks after surgery.   n Re
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Diagnosticarea sindromului 
obstructiv ureteral  

şi remedierea chirurgicală 
prin implant cu sonde Cook

Introducere
Ureterohidronefroza reprezintă dilataţia calicelor, pelvi-

sului renal şi ureterelor, secundară întreruperii fluxului uri-
nar. Acest blocaj se poate produce pe lungimea ureterului, 
la nivelul joncţiunii uretero-vezicale sau la nivel uretral. Pen-
tru a stabili locul şi natura leziunii, se foloseşte examenul 
ecografic şi/sau examenul radiologic cu substanţă de con-
trast. Afecţiunea, netratată, poate duce la pierderea funcţiei 
renale, uneori chiar la atrofia renală. Tratamentul constă în 
îndepărtarea obstrucţiei şi reluarea fluxului urinar normal.

Materiale şi metodă
Pacientul - Manfred -, un Boxer mascul în vârstă de 8 ani, 

care s-a prezentat în clinică cu poliurie, polidipsie, normo-
term, cu apetit şi stare generală bună. În urma analizelor 
biochimice s-a constatat o alterare a funcţiei renale, cu o 
valoare a creatininei de 3,4 mg/dl şi a ureei de 124 mg/dl. 
Ecografic s-au decelat modificări difuze de ecogenitate a 
parenchimului renal şi dilataţie moderată a sistemului pie-
lo-caliceal. S-a instituit tratament specific perfuzabil, înso-

ţit de dietă adecvată. După 3 zile, valoarea creatininei a 
ajuns la 2,1 mg/dl şi a ureei la 62 mg/dl. Deoarece simpto-
matologia s-a ameliorat, s-a sistat tratamentul perfuzabil 
şi s-a continuat cu administrarea de medicaţie adjuvantă 
(Ipakitine) şi dietă renală.

În următoarele 7 zile, starea pacientului s-a alterat pro-
gresiv, devenind apatic şi inapetent. Spre finalul acestei 
perioade a apărut voma, iar temperatura corporală a scă-
zut la 36,10C. La o nouă reevaluare, analiza biochimică a 
sângelui a evidenţiat creşterea dramatică a ureei la 346 
mg/dl şi a creatininei la 12,1 mg/dl.

La examenul ecografic s-a decelat hidronefroză bilate-
rală de grad II însoţită de hidroureter bilateral, cu lumen 
de 5 mm. Ureterul drept prezenta acest aspect pe toată 
lungimea sa. Pe porţiunea distală a ureterului stâng s-au 
descoperit două segmente cu îngroşare parietală concen-
trică (figura 1) şi micşorarea semnificativă a lumenului.

În urma examenului ecografic, s-a ajuns la concluzia că 
insuficienţa renală era consecinţa obstrucţiei ureterale bila-
terale şi nu o deficienţă funcţională primară a rinichiului.

Abstract

This paper brings forward the diagnose and the surgical 
remedy of the bilateral ureteral obstruction în dog. For our 
pacient we used the microconvex probe with 5 Mhz and 
7.5Mhz freqency to establish the hidronefrosys, the bilateral 
hydroureter and to determine the formations that caused 
the obstruction. After completing the diagnose, the ureteral 
catheterisation with Cook catheters solved the urine flow 
problem and allowed taking the next step towards healing 
the pacient. Follwing the bilateral implant of Cook cath-
eters, the recovery of the pacient was spectacular.
Keywords: ultrasonography, hydroureter, renal failure, 
Cook catheters

Rezumat

Această lucrare aduce în prim-plan diagnosticarea şi rezol-
varea chirurgicală a obstrucţiei ureterale bilaterale la câine. 
La pacientul nostru am folosit sondă microconvexă de 5 
Mhz, respectiv 7,5 Mhz pentru a determina hidronefroza, 
hidroureterul bilateral şi a evidenţia formaţiunile ce deter-
minau obstrucţia. După diagnosticare, cateterizarea ureterală 
cu sonde Cook a rezolvat problema evacuării urinei şi permite 
trecerea la următorul pas în vindecarea pacientului. În urma 
implantului bilateral de catetere Cook, recuperarea pacientu-
lui a fost spectaculoasă.
Cuvinte-cheie: ultrasonografie, hidroureter, insuficienţă re-
na lă, sonde Cook
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Coroborând rezultatele investigaţiilor, am constat că re-
medierea este posibilă prin două metode:
n  ablaţia rinichiului stâng şi a ureterului congener, ur-

mată de ablaţia segmentului afectat al ureterului 
drept şi transpoziţionarea acestuia pe vezica urinară;
n  cateterizarea ureterală bilaterală, folosind sondele 

umane Cook.
S-a ales folosirea sondelor Cook din silicon, acoperite 

cu un strat de PTFE (politetrafluoretilenă), fapt ce permite 
menţinerea cateterului in situ până la 2 ani. Forma acestora 
asigură fixarea, printr-o buclă proximală la nivelul bazinetu-
lui renal şi printr-o curbură distală la nivelul vezicii urinare.

Starea precară a sănătăţii pacientului şi evoluţiei galo-
pante a insuficienţei renale a limitat pregătirea preopera-
torie în evaluare cardiologică, dieta totală, tratament per-
fuzabil şi monitorizarea atentă pre-, intra- şi postoperator.

După realizarea inducţiei cu propofol, administrat lent 
intravenos, pacientul a fost intubat şi menţinut în aneste-
zie cu sevofluran.

Figura 1. Imaginea ecografică pune în evidenţă ureterul 
dilatat şi formaţiunea obstructivă

Figura 2. Fotografie intraoperatorie  evidenţiază for ma
ţiu nile de la nivelul ureterului stâng

Figura 4. Fotografie intraoperatorie  evidenţiază for ma ţiu
nea situată la joncţiunea ureterovezicală a ureterului drept

Figura 3. Fotografie intraoperatorie  evidenţiază for ma
ţiu nea situată la polul cranial al vezicii urinare

Figura 5. Fotografie intraoperatorie  prezintă implanta
rea celor două catetere Cook
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Prin laparotomie pe linia mediană s-au pus în evidenţă 
ambele uretere şi vezica urinară. Ureterul drept, destins de 
conţinut lichid, era uniform pe toată lungimea lui. Ureterul 
stâng prezenta 2 segmente indurate, îngroşate, cu aspect 
elipsoidal (minge de rugby), una situată la mijlocul urete-
rului, iar cealaltă la 1 cm de joncţiunea uretero-vezicală 
(figura 2).

Consecutiv cistotomiei, la joncţiunea ureterului drept 
cu vezica urinară s-a decelat o formaţiune ase mă nătoare 
ca aspect macroscopic cu cele de pe ure te rul stâng, for-
maţiune ce obstrua deschiderea şi mo di fica traiectul ure-
terului distal (figura 3). De ase me nea, la polul cranial al 
vezicii urinare, în peretele acesteia, s-a decelat o a patra 
formaţiune asemănătoare celorlalte (figura 4). Din aceasta 
s-a efectuat puncţia biopsică în vederea diagnosticului de 
certitudine.

 După evidenţierea joncţiunii uretero-vezicale am recurs 
la introducerea retrogradă bilaterală a cateterelor, până la 
nivelul bazinetului renal. Datorită conformaţiei sondelor 
Cook, ce prezintă o “cârjă” atât la nivel renal, cât şi la nivel 
vezical, nu este necesară fixarea acestora (figura 5).

 După realizarea implantului şi recoltarea probei biopsi-
ce, s-a efectuat sutura vezicii urinare cu fir monofilament 
resorbabil 3/0. Prin cateterizare uretrală, s-a verificat etan-
şeitatea vezicii urinare, iar prin examen radiologic s-a veri-
ficat poziţionarea corectă a celor 2 sonde Cook (figura 6).

 Post-operator s-a administrat perfuzabil, tratament an-
tispastic, diuretic şi antibioterapie nespecifică.

Figura 7. 
Reprezenta rea 

grafică a evo lu
ţi ei creatininei în 

decurs de 7 zile

Figura 8. 
Reprezenta
rea grafică a 

evo lu ţiei ureei în 
de curs de 14 zile

Figura 6.  
Imagine 

radiologică 
a verificării 

poziţionării 
implanturilor
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De asemenea, pentru evitarea distensiei vezicii urinare şi evacuarea cât mai rapi-
dă, pacientul a fost cateterizat uretral cu sondă permanentă şi sistem de colectare a 
urinei, pentru monitorizarea out-put-ului renal.

Rezultate şi discuţii
Sindroamele obstructive ureterale datorate apariţiei formaţiunilor tumorale nu 

înseamnă condamnarea pacientului, una din posibilităţile de remediere fiind catete-
rizarea cu sonde Cook, oferind astfel timp pacientului pentru tratarea unui eventual 
proces neoplazic. De asemenea, cateterizarea ureterală poate fi o alternativă sau un 
pas intermediar transpoziţionării ureterale sau a calculozei renale.

În cazul pacientului Manfred, s-a constatat postoperator reducerea imediată a lu-
menului ureteral la 2,5 mm, exact diametrul exterior al sondelor. Excreţia de urină a 
crescut considerabil, la 1,5 l în 24 de ore. Densitatea urinei a crescut în primele 24 de 
ore de la 1,004 la 1,01, iar la 48 de ore de la operaţie densitatea urinei era în limite 
normale 1,03. De asemenea, parametrii biochimici au scăzut la 24 de ore de la ope-
raţie la 8,4 mg/dl creatinină şi 287 mg/dl urea, la 48 de ore 6,31 mg/dl creatinină şi 
212 mg/dl urea, la 4 zile de la operaţie 2,75 mg/dl creatinină şi 144 mg/dl urea, la 7 
zile creatinină 1,8 mg/dl şi urea 77 mg/dl, iar la 14 zile de la operaţie pacientul avea 
creatinina 1,5 mg/dl şi ureea 54 mg/dl (figurile 7 şi 8).

La 48 de ore de la operaţie, s-a reinstaurat apetitul, pacientului administrându-i-se 
dietă corespunzătoare şi medicaţie adjuvantă, iar după 7 zile a fost externat, câinele 
ducând un ritm de viaţă normal.

Din punct de vedere operator, cazul a fost un succes, evitându-se instalarea insu-
ficienţei renale acute şi distrucţii ireversibile la nivel renal. Aparatul urinar şi-a reluat 
funcţionarea normală şi a permis analiza cauzelor primare şi încercarea remedierii 
acestora.

Pe perioada aşteptării rezultatului histopatologic, în urma evoluţiei pozitive a paci-
entului, încercăm tratament cu antiinflamatoare nesteroidiene (NSAIDs) - piroxicam.

Concluzii
Ecografia se detaşează ca metodă de examinare complementară, dar extrem de 

importantă în diagnosticul diferenţial al aparatului urinar, în cazul de faţă permiţând 
evidenţierea hidroureterului, precum şi aspectul şi localizarea leziunilor obstructive.

Cu ajutorul examenului ecografic s-a stabilit cauza insuficienţei renale, remedierea 
terapeutică în cazul deficienţei renale obstructive fiind diferită de cea a insuficienţei 
renale primare.

Informaţiile de amănunt oferite de examenul ecografic au eliminat necesitatea 
examenului radiologic cu substanţă de contrast pentru confirmarea leziunilor ob-
structive.

Corelaţia patologiei urinare de la om cu cea de la câine a contribuit semnificativ la 
găsirea unei posibilităţi de remediere în situaţia pacientului Manfred.

Beneficiile majore ale sondei Cook sunt reprezentate de flexibilitate, forma ce 
permite fixarea anatomică şi toleranţa crescută a organismului faţă de materialul 
acestora.

Manopera chirurgicală a permis îndepărtarea rapidă şi eficienţa a obstacolului uri-
nar, precum şi recoltarea de probe biopsice în vederea stabilirii unui diagnostic de 
certitudine.

Metoda de remediere aleasă a avut un rezultat spectaculos, iar datorită toleranţei 
de până la 2 ani a implantului, avem posibilitatea de a aştepta în condiţii de siguran-
ţă rezultatul examenului histopatologic pentru definitivarea terapiei.   n
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Definire de termeni
Termenul de dermatită atopică canină (CAD) este uti-

lizat pentru a defini o dermatită cronică, pruriginoasă, 
caracterizată prin prezenţa de leziuni cu topografie 
preferenţială (faţă, membre), datorată unei predispozi-
ţii genetice de a dezvolta un răspuns imun de tip alergic 
la contactul cu diverşi aeroalergeni.

Reacţiile cutanate de origine alimentară (cutaneous 
ad ver se food reactions - CAFR) includ atât reacţii me-
diate imun, cât şi reacţii non-imunologice. Din punct 
de vedere cli nic, aceste reacţii sunt asociate cu diferite 
manifestări, cum ar fi tulburările gastro-intestinale, urti-
caria, angioede mul sau semne care mimează dermatita 
atopică.

Semnele clinice de CAD pot fi astfel asociate atât 
cu sensibilizarea la aeroalergeni (CAD sensu sticto), 
cât şi cu sensibilizarea la alergeni alimentari (CAFR 
cu semne clinice de CAD). În practică, deoarece nu 
există semne clinice patognomonice pentru aceste 
entităţi, separarea lor este dificilă sau chiar imposibi-
lă. Din acest motiv s-a propus utilizarea termenilor de 

“dermatită atopică indusă de alimente” (FIAD) (food-
induced atopic dermatitis) şi “dermatita atopică indu-
să non-alimentară” (NFIAD) (nonfoodinduced atopic 
dermatitis)(1).

Termenul de dermatită atopică-like (atopic-like der-
matitis - ALD) defineşte o dermatită manifestată clinic 
asemănător cu CAD, dar în patogeneza căreia nu sunt 
implicaţi alergeni inductori de IgE(2).

Etiopatogeneză
Foarte mult timp etiopatogeneza dermatitei atopice 

canine s-a bazat numai pe existenţa unei stări alergice 
induse ca urmare a contactului cu diferiţi aeroalergeni. 
Actualmente se consideră că DAC este o boală multifac-
torială, în etiopatogeneză căreia sunt implicaţi atât fac-
tori intrinseci legaţi de animal, cât şi factori extrinseci 
legaţi de mediul exterior sau de modificări ale microha-
bitatului cutanat. O bună cunoaştere a tuturor acestor 
elemente etiologice constituie punctul de bază, atât în 
alegerea corectă a tratamentului, cât şi în asigurarea 
succesului terapiei.

Dermatita atopică canină

Abstract

Canine atopic dermatitis is a common chronic pruritic 
skin disease define as a genetically predisposition as-
sociated with IgE antibodies, most commonly directed 
against environmental and food allergens. Clinical 
features are characteristic, represented by specific pru-
ritic and damaged skin arears (face, feet). The clinical 
diagnosis is based on the elimination of any pruritus 
parasitic causes, and on the detection of five criteria of 
the following: onset of signs under three years of age, 
dog living mostly indoors, glucocoticoid-responsive 
pruritus, pruritus sine material at onset, affected front 
feet, affected ear pinnae, nonaffected ear margins, 
nonaffected dorso-lumbar area. The diagnosis of sec-
ondary infections (bacterial and fungal) is essential. 
Allergy diagnosis is based on the results obtained with 
hypoallergenic diet and allergy tests (intradermal test 
with aeroallergen extracts or plasma aeroallergen IgE 
specific assessment).
Keywords: canine atopic dermatitis, pathogenesis, 
diagnosis

Rezumat

Dermatita atopică canină este o dermatită cronică, pru ri gi noa-
să datorată unei predispoziţii genetice a unor indivizi de a pro-
du ce un răspuns imun de tip alergic la contactul cu diverşi ae ro-
aler geni sau trofoalergeni. Această afecţiune se manifestă din 
punct de vedere clinic printr-o localizare preferenţială a pru ri tu-
lui şi a leziunilor (faţă, membre). Diagnosticul clinic se bazează 
pe excluderea cauzelor parazitare care pot fi res pon sa bi le de 
prezenţa pruritului şi pe identificarea a cinci cri te rii din cele ce 
urmează: debutul simptomelor înaintea vârs tei de 3 ani, câine 
cu habitat preponderent în casă; prurit sen si bil la administrarea 
de gluco-corticosteroizi; prurit sine ma te ria la debut; afectarea 
membrelor anterioare; afectarea pa vi lioa ne lor auriculare; mar-
ginile pavilioanelor auriculare nea fec ta te; regiunea lombo-
sacrală neafectată. Diagnosti cul complicaţiilor infecţioase 
(bacteriene şi fungice) este esen ţial. Diagnosticul alergologic se 
bazează pe rezultatele ob ţi nu te la dieta hipoalergenică şi la tes-
tele alergologice (in tra der mo reac ţii, dozarea de imunoglobu-
line E specifice pentru aero aler geni).
Cuvinte-cheie: dermatită atopică canină, etiopatogeneză, 
diagnostic

Viorica 
Mircean

Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca, Facultatea  
de Medicină Veterinară,  

Disciplina de Dermatologie

Corespondenţă:
Viorica Mircean

e-mail: mirceanviorica@
yahoo.com

Partea I: Etiopatogeneză. Tablou clinic. Diagnostic



Anul I • Nr. 1 • 1/2010

ro
practica veterinară

factorii intrinseci
1. Genetici
În practică, existenţa predispoziţiei genetice la câini 

pentru dermatita atopică este recunoscută datorită inci-
denţei ridicate a acestei afecţiuni la unele rase sau familii 
de câini.

a) Predispoziţia de rasă
Rasele citate a fi predispuse la DAC sunt reprezentate 

de Shar Pei, Bichon frise, Ciobănesc german, Fox terrier, 
Jack Russel terrier, Labrador Retriver, Golden Retriver, Bul-
dog francez, Buldog englez, West Highland white terrier, 
Beagle, American Staffordshire terrier, Bull terrier, setterii, 
Lhassa apso, Shi-tsu, Cavalier King Charles şi Silky terrier. 
Deşi, predispoziţia acestor rase pentru dermatita atopică 
a fost demonstrată, se consideră că există totuşi diferenţe 
între rasele afectate, în funcţie de zona geografică sau ţara 
în care se face studiul(3).

b) Determinismul genetic
Determinismul genetic este considerat, ca şi la om, mul-

tialelic. Rezultatele studiilor efectuate la câinii atopici au 
relevat că răspunsul IgE specific unui alergen, concentra-
ţia de IgE totale, cât şi exprimarea clinică a dermatitei ato-
pice sunt dependente de gene diferite(4).

2. Răspunsul imun
Teoria tradiţională insistă pe importanţa reacţiilor de hi-

persensibilitate imediată, mediate IgE, faţă de diverşi ae-
roalergeni. Studii recente subliniază că defectele barierei 
epidermice pot contribui la patogeneza bolii(5).

Teoria actuală care încearcă să explice patogeneza 
DAC, poate fi rezumată după cum urmează: în faza acu-
tă a bolii, defecte prezumtive ale barierei epidermice 
facilitează contactul alergenilor din mediu (probabil 
şi de natură microbiană) cu celulele sistemului imun 
din epiderm. Celulele prezentatoare de antigene de 
la nivel epidermal capturează alergenii cu ajutorul IgE 
alergen-specifice, după care migrează la nivelul dermu-
lui şi a limfonodurilor regionale. Produşii microbieni şi 
mediatorii imuni ai inflamaţiei activează cheratinocite-
le, care în consecinţă vor elibera mai multe chemokine 
şi citockine. Imunoglobulinele E alergen-specifice se 
fixează la suprafaţa mastocitelor dermice, provocând 
degranularea acestora şi eliberarea de histamină, pro-
teaze, chemokine şi citokine. Prin urmare apare un in-
flux primar de granulocite (neutrofile şi eozinofile), lim-
focite T alergen-specifice şi celule dermale dendritice. 
Eozinofilele se degranulează şi eliberează proteine care 
induc leziuni la nivel dermic şi epidemic. Limfocitele T 
helper de tip 2 eliberează citokine, accelerând sinteza 
de IgE şi influxul de eozinofile. În plus, în cazul leziunilor 
cutanate cronice, agenţii infecţioşi, leziunile auto-indu-
se, cât şi neuromediatorii, pot contribui la persistenţa 
inflamaţiei. Există astfel un ciclu continuu de eliberare 
de chemokine, care conduce la producerea şi activarea 
leucocitelor şi la eliberarea de mediatori pro-inflama-
tori. Eşecul mecanismelor de reglare a producerii de 
mediatori proinflamatori este urmat de o autoperpetua-
re a inflamaţiei cutanate. În ciuda progreselor făcute în 
înţelegerea patogenezei DAC, mediatorii care sunt res-
ponsabili de senzaţia de prurit nu au fost elucidaţi. Este 

important de luat în consideraţie faptul că, histamina 
nu pare a fi implicată în apariţia pruritului la câini, în 
contrast cu rolul ei important la om şi la şoareci(6).

3. tulburările de corneogeneză şi anomalii ale filmu-
lui hidrolipidic

La câinii atopici este afectat filmul hidrolipidic cutanat, 
în consecinţă sunt favorizate pierderile de apă(7) şi aderen-
ţa agenţilor infecţioşi (stafilococi şi levuri) la corneocite(8).

factori extrinseci
1. atopenele
Atopenele reprezintă alergenii la care indivizii atopici 

sunt alergici. În practică, sunt cunoscute sub denumirea de 
ae ro alergeni (cele care ajung în organism pe cale respirato-
rie şi percutanat) şi trofoalergeni (alergeni alimentari)(11).

a) aeroalergenii
acarienii din praful de casă
Acarienii din praful de casă reprezintă aeroalergenii ma-

jori pentru câinii atopici. Aceşti acarieni pot fi prezenţi atât 
în diferite accesorii (saltele, pături, covoare etc.), cât şi pe 
blana câinilor. Frecvenţa sensibilizării câinilor atopici la 
acarieni este în medie de 60-80%. Dermatophagoides fari
nae reprezintă specia cu potenţialul alergizant cel mai ridi-
cat pentru câine. Alte specii (de exemplu D. pteronyssinus) 
sunt implicate mai rar. Alergenii majori recunoscuţi la câini 
sunt Der f 15, Der f 18 şi Der f 2(9).

Reclamă PV1(1)0412
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Polenurile
Polenurile de arbori, de graminee şi erbacee sunt re-

cunoscute pentru potenţialul alergic. În zonele tempe-
rate, polenurile de graminee sunt implicate frecvent în 
producera alergiilor la oameni şi la câini. Prezenţa pe sol 
a acestor polenuri explică existenţa alergiilor nesezoni-
ere la câine(10).

alte atopene
Acarienii de stocaj (Tyrophagus putrescentiae), sporii 

de miceţi (Aspergillus spp., Alternaria spp. etc.), puful, 
penele, peri şi scuamele provenite de la animale sau om 
pot fi implicate, însă într-o mai mică măsură în procesul 
de sensibilizarea a câinilor(11).

b) trofoalergenii (alimentele)
Alimentele fac parte integrantă din atopenele care 

pot declanşa manifestările clinice la câinii atopici. Ast-
fel, s-a demonstrat faptul că la 30% din câinii atopici, 
manifestările clinice se ameliorează semnificativ în 
urma instituirii dietei alimentare(12).

Alimentele incriminate în producerea stărilor de hi-
persensibilitate alimentară la câini sunt reprezentate în 
special de proteine (carne de vită, pui, miel, ouă, produ-
se lactate, lapte de soia).

La oamenii cu hipersensibilitate alimentară “clasică” de 
tip I, pe epitropii IgE serici se leagă în mod obişnuit fracţi-
uni alergenice, reprezentate de proteine cu greutate mo-
leculară mai mare de 10 kDa. În cazul cânilor au fost carac-
terizaţi foarte puţini alergeni alimentari. Toate proteinele 
cu potenţial alergic pentru câini, (caracterizate până în 
prezent) au greutatea moleculară mai mare de 20 kDa(13).

2. Ctenocephalides felis
Dermatita alergică la saliva de purici poate evolua ca 

entitate de sine stătătoare. Este recunoscut însă faptul că 
saliva de purici poate declanşa manifestările clinice la câi-
nii atopici, fie prin efectul de sumaţiei al alergenilor, fie la 
unele cazuri la care saliva acţionează ca un superantigen.

3. Malassezia spp.
Dermatita atopică este principala afecţiune subiacen-

tă care determină modificarea microhabitatului cutanat 

şi creează condiţii favorabile pentru apariţia dermatitei 
cu Malassezia(14,15). Levurile din genul Malassezia co-
lonizează pielea la câinii atopici, în special când sunt 
prezente tulburările de corneogeneză. În plus, câinii 
atopici dezvoltă un răspuns imun de tip Ig E la antige-
nele acestei levuri, răspuns care exacerbează gravitatea 
leziunilor şi a pruritului(16).

4. Staphylococcus intermedius
Staphylococcus intermedius este considerat un agent 

infecţios foarte important, deoarece se consideră că 
este implicat în declanşarea majorităţii puseelor de 
dermatită atopică. În cazul câinilor cu dermatită ato-
pică, modificările survenite la nivel cutanat creează 
condiţii pentru aderarea stafilococilor, favorizând apa-
riţia unei piodermite sau a sindromului de proliferare 
bacteriană(8). În plus, enterotoxinele stafilococice pot 
acţiona ca superantigene, rezultând un răspuns alergic 
exagerat, iar proteina A, sintetizată de majoritatea su-
şelor de Staphylococcus intermedius poate activa mas-
tocitele cutanate(17).

În condiţiile în care este demonstrat că dermatita 
atopică canină este o afecţiune multifactorială, preci-
zarea factorului care declanşează manifestările clinice 
devine sarcina cea mai dificilă. ţinând cont de toate 
aspectele etiopatogenetice, rezultă că momentul de-
clanşării manifestărilor clinice este în legătură directă 
cu fenomenul de prag şi principiul sumaţiei efectelor. 
Fiecare animal are un prag alergic individual la care 
apare pruritul şi sub care semnele clinice nu sunt evi-
dente. Astfel, la un câine cu piodermită bacteriană se-
cundară atopiei şi cu hipersensibilitate concurentă la 
saliva de purici, pruritul se datorează atât piodermitei, 
cât şi dermatitei atopice şi alergiei la saliva de purici. În 
această situaţie, pentru a reduce nivelul pruritului sub 
“prag” nu este necesar să se trateze toţi factorii care 
au contribuit la manifestarea acestuia; este suficient 
să se trateze dermatita alergică la purici şi piodermita 
secundară pentru a aduce câinele cu dermatită atopi-
că la un nivel clinic confortabil.

Figura 1. Eritem şi alopecie difuză la nivelul feţei la un 
Shar pei cu dermatită atopică

Figura 2. Eritem periocular şi perinazal la un American 
Staffordshire terrier cu dermatită atopică 
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Figura 3. Eritem periocular la un WHWT cu dermatită 
atopică

Figura 5. Cheilită la un WHWT cu dermatită atopică

Figura 7. Otită eritemoceruminoasă bilaterală la un 
WHWT cu dermatită atopică

Figura 4. Alopecie difuză, eritem, hiperpigmentaţie pe
ri o culară la un Ciobănesc german atopic. Conjunc ti vită 
mucopurulentă

Figura 6. Eritem peribucal la un Buldog englez cu der ma
tită atopică

Figura 8. Otită eritemoceruminoasă la un Shar pei cu der
matită atopică. Culoarea cerumenului brunne gri cioa să 
sugerează o infecţie secundară cu Malassezia
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Figura 9. Otită eritemoceruminoasă cronică la un 
Ciobănesc german atopic

Figura 11. Pododermatită interdigitală şi pigmentarea 
părului din spaţiile interdigitale la un Dalmaţian cu der
ma tită atopică

Figura 13. Pododermatită eritematoasă pe faţa dorsală a 
degetelor la un Shar pei cu dermatită atopică

Figura 10. Pigmentarea în ocru a părului de pe partea 
dorsală a regiunii degetelor la un Schnauzer pitic cu 
dermatită atopică

Figura 12. Pododermatită eritematoasă şi pigmentarea 
în ocru a părului interdigital. Acelaşi câine de la figura 11

Figura 14. Pododermatită eritematoasă bilaterală la 
membrele anterioare la un Shar pei cu dermatită atopică. 
Eritem, alopecie, pustule
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Figura 15. Eritem, eroziuni şi pustule în zona axilară şi 
in ghi nală la un Shar pei cu dermatită atopică

Figura 17. Eritem, pustule, colerete epidermale în zona 
inghinală la un Shar pei cu dermatită atopică

Figura 19. Eritem şi scuame în regiunea anală la un Cio
bă nesc german atopic. Secreţia sacilor anali mo di fi ca tă

Figura 16. Eritem, papule şi pustule în zona axilară la 
câinele din figura 15. Secundar, foliculită bacteriană

Figura 18. Eritem şi alopecie autoindusă la pliul jaretului 
la un Shar pei cu dermatită atopică

Figura 20. Eritem, lichenificare, hiperpigmentaţie la un 
Ciobănesc german cu formă generalizată de dermatită 
atopică. Secundar sindrom de proliferare cu Malassezia
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Figura 21. Detaliu la câinele din figura 20. Lichenifica re, eri
tem, hiperpigmentaţie, hipercheratoză pe ri ma me lo na ră

Figura 23. Pododermatită cronică unilaterală la un 
cocker cu dermatită atopică

Figura 25. Dermatită atopică la un Shar pei. Foliculită: as
pect de blană „mâncată de molii”. Sindrom de proliferare 
cu Malassezia la nivelul pliurilor şi pe membre

Figura 22. Scuame generalizate, lichenificare, hiper pig
men taţie la un WHWT cu formă gravă de dermatită ato
pi că. Secundar sindrom de proliferare cu Malassezia

Figura 24. Zonă circumscrisă de alopecie (autoindusă) la 
nivelul flancului la un WHWT cu dermatită atopică

Figura 26. Furunculoză interdigitală la un Buldog englez 
cu dermatită atopică
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Tablou clinic
Manifestările clinice la câinii cu dermatită atopică sunt 

polimorfe. Se pot distinge forme tipice, atipice şi grave.
forme tipice
a) forma clasică
Debutul dermatitei atopice este caracterizat de apari-

ţia pruritului de intensitate variabilă, exprimat prin freca-
rea feţei de diferite obiecte, lingere insistentă, muşcături, 
putându-se ajunge până la automutilare. Pruritul şi/sau 
leziunile sunt localizate la nivelul feţei (figurile 1, 2, 3 şi 
4), buzelor (figurile 5 şi 6), urechilor (figurile 7, 8 şi 9) şi/
sau a degetelor (figurile 10, 11, 12, 13 şi 14) şi/sau a ma-
rilor pliuri: regiunea axilară (figurile 15 şi 16), inghinală 
(figurile 15 şi 17), pliurile gâtului, pliul cotului sau a ja-
retului (figura 18), zonă perianală (figura 19). Leziunile 
cutanate primare sunt reprezentate de eritem (figurile 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 19 şi 24) şi papule. Frecvent se 
înregistreză un aspect tern al blănii, prezenţa de scuame 
pitiriaziforme generalizate şi pigmentarea părului în ocru 
(figurile 10, 11 şi 12) din cauza salivei.

La cazurile cu formă clasică, netratate, leziunile se ex-
tind şi apar leziuni secundare pruritului: alopecie, excori-
aţii, lichenificare (figurile 20, 21 şi 22) şi hiperpigmentaţie 
(figurile 20, 21 şi 22).

b) forme grave
Formele grave se înregistrează la câinii cu formă clasică 

netratată sau la cei la care sunt prezente şi tulburările de 
corneogeneză. La aceste cazuri leziunile se extind, devin 
generalizate (figurile 20, 21 şi 22) şi pruritul este violent. 
Afecţiunile secundare asociate frecvent acestei forme sunt 
reprezentate de sindromul de proliferare bacteriană şi/sau 
sindromul de proliferare cu Malassezia (figura 20), foliculite 
(figura 16) sau furunculoze (figura 26). Starea generală poa-
te fi modificată. Leziunile din dermatita atopică pot evolua 
asociate cu conjunctivită (figura 4) şi/sau rinită alergică.

formele atipice
Formele atipice de dermatită atopică evoluează obişnuit 

cu leziuni localizate: otită externă bilaterală, pododermati-
te bilaterale sau unilaterale (figura 23), hipercheratoza pe-
rimamelonară (figura 21). Uneori, în aceste forme pruritul 
poate evolua discret, iar proprietarii nu-l sesizează. Aceste 
forme sunt frecvent semnalate în special la câini din rase 
predispuse şi care de obicei nu sunt prezentaţi la consul-
taţie pentru o dermatită pruriginoasă.

La numeroase cazuri se poate înregistra prurit alezional 
sau însoţit de zone de alopecie circumscrisă, simetrică sau 
asimetrică, la nivelul membrelor, flancurilor (figura 24), la 
pliul jaretului sau a grasetului sau la pliurile gâtului.

complicaţiile infecţioase
Complicaţiile infecţioase (bacteriene şi/sau micotice) 

evoluează ca şi afecţiuni secundare la câinii atopici.
Complicaţiile de natură bacteriană sunt reprezentate de 

piodermite superficiale (sindromul de proliferare bacteri-
ană, intertrigo labial, foliculite (figurile 14, 24 şi 25) sau de 
piodermite profunde localizate (furunculoze, cu localizare 
în special interdigitală) (figura 26).

Dintre infecţiile micotice cel mai frecvent este înregis-
trată dermatita cu Malassezia (sindromul de proliferare 
malaseziană) (figurile 20, 21, 22 şi 25).

Dermatita piotraumatică recidivantă, foliculita sau 
furunculoza piotraumatică pot evolua ca forme de ex-
primare clinică a dermatitei atopice în special la rasele 
cu păr des.

Diagnostic
Diagnostic clinic
Datorită manifestărilor polimorfe, stabilirea diagnos-

ticului clinic în această afecţiune este destul de dificilă. 
Pentru a facilita diagnosticul clinic al dermatitei atopice 
canine, în practică se recurge la utilizarea unor seturi de 
criterii majore şi minore (criteriile lui Willemse(18); ale lui 
Prelaud(11) şi ale lui Favrot(1) (tabelul 1).

Criteriile lui Willemse sunt utile pentru orientarea 
diagnosticului, însă ele nu au fost niciodată validate 
pentru specificitate, sensibilitate şi reproductibilitate, 
comparativ cu orice metodă „gold standard”, clinică sau 
paraclinică. Aceste criterii au fost adaptate pentru me-
dicina veterinară după criteriile stablilite de Hanifin şi 
Rajka pentru diagnosticul dermatitei atopice la om.

Criteriile majore de diagnostic stabilite de Prèlaud 
au o sensibilitate de 79% şi o specificitate de 81% 
pentru diagnosticul DAC, în cazul în care la un pacient 
sunt înregistrate o combinaţie de minimum 3 criterii 
pozitive(19).
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Favrot şi colab.(1) au elaborat un set de criterii de dia-
gnostic în CAD, evaluând criteriile clasice a lui Willemse 
şi Prèlaud, la care au mai adăugat orice alt criteriu care 
putea fi util în diagnosticul acestei bolii. Pentru elabo-
rarea acestui set de criterii au fost implicaţi 34 de der-
matologi veterinari din 15 ţări din Europa, America de 
Nord, America de Sud şi Japonia, iar în studiu a intrat o 
populaţie de peste 1.000 de câini cu diagnostic de CAD 

stabilit. În cazul unei combinaţii de 5 criterii pozitive, 
diagnosticul de dermatită atopică bazat pe criteriile 
elaborate de Favrot şi colab.(1) are o sensibilitate de 85% 
şi o specificitate de 79%. Adăugând al şaselea criteriu 
pozitiv specificitatea testului creşte la 89%, însă sensi-
bilitatea scade la 58%.

Când criteriile lui Willemse şi a lui Prelaud au fost testate 
pe această populaţie canină (provenită din zone geografi-

Figura 27. Celule levurice de Malassezia pachidermatis. 
Examen citologic: Preparat efectuat prin tehnica cu ban
dă scocth: coloraţie Dia Quik Panoptic x1000

Figura 28. Corneocite şi celule acantolitice. Examen cito
lo gic: preparat efectuat prin tehnica cu bandă scocth: 
co lo raţie Dia Quik Panoptic x200

Criterii majore după Willemse(18)

(minimum 3 criterii pozitive)
Criterii de diagnostic după Prèlaud(11)

(minimum 3 criterii pozitive: sensibilitate 79%, specificitate 81%)

n prurit;
n afectarea feţei şi/sau a degetelor;
n  lichenificare în zona de flexie a articulaţiei tarsiane sau în zona de exten-

sie a articulaţiei carpiane;
n dermatită cronică sau recidivantă;
n antecedente familiale şi/sau predispoziţie de rasă.

n debutul semnelor între vârsta de 6 luni şi 3 ani;
n prurit glucocortico-sensibil;
n pododermatită eritematoasă bilaterală la membrelor anterioare;
n eritem pe faţa internă a pavilioanelor auriculare;
n cheilită.

Criterii minore după Willemse
(+ minimum 3 criterii pozitive)

Criteriile de diagnostic după Favrot(1)

(minimum 5 criterii pozitive: sensibilitate 85%, specificitate 79%)

n debutul simptomelor înaintea vârstei de 3 ani;
n eritem facial şi cheilită;
n conjunctivită bilaterală;
n piodermită stafilococică superficială;
n hiperhidroză;
n rezultat pozitiv la intradermo-reacţie pentru aeroalergeni;
n valori crescute de IgE la testele serologice.

n debutul semnelor înaintea vârstei de 3 ani;
n câine cu habitat preponderent în casă;
n prurit glucocortico-sensibil;
n prurit sine materia la debut (prurit fără leziuni la debut);
n infecţii cronice sau recurente cu levuri;
n otite externe cronice sau recurente;
n  afectarea membrelor din faţă (extremitatea distală - dorsal, interdigital, 

palmar);
n afectarea pavilioanelor auriculare (faţa internă);
n marginile pavilioanelor auriculare neafectate;
n regiunea lombo-sarcală neafectată.

Criteriile de diagnostic clinic utilizate în dermatita atopică caninăTabelul 1
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ce foarte diferite), sensibilitatea şi specificitatea testelor a 
fost de 49-80%, respectiv de 74-68%.

Setul de criterii propus de Farvot este apreciat de 
specialişti a fi perfectibil, deoarece criteriile verificate 
nu sunt considerate cu valoare absolută, ţinând cont de 
faptul că 1 caz din 5 (20%) poate fi diagnosticat greşit, 
dacă criteriile propuse sunt interpretate strict(19).

Favrot şi colab.(1) au încercat în acelaşi studiu să ela-
boreze un set de criterii prin care să se poată diferen-
ţia cazurile de „dermatită atopică indusă de alimente” 
(FIAD) de cazurile cu “dermatită atopică indusă de ca-
uze non-alimentare” (NFIAD). Diferenţele înregistrate 
între cele două entităţi au fost minore şi setul de criterii 
elaborat nu a fost validat. La cazurile cu FIAD nu s-a în-
registrat exacerbarea sezonieră a manifestărilor, tulbu-
rările gasto-intestinale au fost înregistrate mai frecvent, 
iar răspunsul la terapia cu glucocorticoizi a fost mai 
scăzut. La câinii cu NFIAD, s-a înregistrat mai frecvent 
prurit alezional şi prezenţa blefaritei. Concluzia la care 
a condus acest studiu a fost că cele două entităţi nu pot 
fi distinse deocamdată pe baza acestor criterii.

Diagnostic diferenţial
Lista de diagnostice diferenţiale include majoritatea 

dermatozelor pruriginoase (parazitoze, alte alergii, pio-
dermite, sindromul de proliferare cu Malassezia).

În primul rând se vor exclude dermatozele parazi-
tare (râie sarcoptică, cheiletieloză, malofagoză, demo-
decie). Diagnosticul în aceste afecţiuni se stabileşte în 
urma efectuării de teste specifice: raclaj cutanat (râie 
sarcoptică, demodecie) sau tehnica periajului la cazu-
rile cu malofagoză şi cheiletieloză. În caz de suspiciune 
serioasă de râie sarcoptică (câine tânăr, provenit din 
canise, magazine de animale, cu leziuni pe marginea 
liberă a pavilioanelor auriculare, în regiunea coatelor, 
jaretelor) şi dacă examenul raclatului este negativ, se 
recurge la diagnostic terapeutic.

În cele mai multe situaţii dermatita alergică la saliva 
de purici evoluează asociat cu dermatita atopică. În si-
tuaţia în care evoluează numai alergia la purici, pruritul 
este de regulă sezonier şi niciodată nu sunt afectate 
urechile. Din punct de vedere lezional există întotdeau-
na o erupţie papulo-crustoasă cu o topografie specifi-
că: regiunea dorso-lombară, sacrală şi inghinală. Există 
situaţii când alergia la saliva de purici, alergia alimenta-
ră şi dermatita atopică evoluează la acelaşi pacient.

Dermatita alergică de contact poate fi confundată 
cu dermatita atopică. Leziunile primare în această afec-
ţiune sunt reprezentate de macule şi papule eritema-
toase cu localizare în zonele de contact şi unde părul 
este mai rar sau absent (regiunea axilară, inghinală şi/
sau scrotală, zona me da lio nu lui). La câinii cu păr scurt 
(Boxer, Bull terrier) spa ţi i le interdigitale, zona plantară 
sau palmară sunt, de ase me nea, afectate. La câinii cu 
urechi pendulante poate fi afectată faţa internă a pa-
vilioanelor, dacă aceasta vine în con tact direct cu aler-
genul.

Sindromul de proliferare bacteriană, foliculitele, furun-
culoza, sindromul de proliferare cu Malassezia se confirmă 
prin corelarea leziunilor dermatologice cu rezultatele exa-

menului citologic. Aceste afecţiuni evoluează de regulă ca 
şi complicaţii ale DAC.

Diagnosticul complicaţiilor infecţioase
La majoritatea câinilor diagnosticaţi cu dermatită 

atopi că leziunile cutanate sunt complicate cu infec-
ţii bacteriene sau fungice. Tehnicile la care se recurge 
pentru identificarea acestor infecţii sunt impuse de ti-
pul leziunilor. Astfel, dacă leziunile sunt reprezentate 
de eritem, lichenificare şi hiperpigmentaţie este reco-
mandată tehnica cu bandă scotch. La examinarea aces-
tor preparate se pot pune în evidenţă levuri din genul 
Malassezia (figura 27) şi/sau floră bacteriană. În cazul în 
care sunt prezente pustule sau noduli, se face puncţie 
după care vor fi efectuate amprente. Elementele cito-
logice identificate vor fi compatibile pen tru diagnos-
ticul de foliculită sau furunculoză. În caz de evoluţie a 
otitelor externe identificarea complicaţiilor bacteriene 
şi/sau fungice se bazează pe recoltarea de cerumen cu 
ajutorul unui tampon şi efectuarea de preparate pen-
tru examinare citologică prin rularea tamponului pe o 
lamă degresată. Preparatele efectuate prin oricare din-
tre aceste tehnici vor fi colorate Dia Quik Panoptic.

Există situaţii în care la examenul citologic nu se pun 
în evidenţă bacterile sau levurile, acest aspect este 
sem nalat la cazurile care se prezintă la consultaţie după 
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ce s-a făcut deja terapia complicaţiilor. La aceste cazuri, 
foarte frecvent la examenul citologic se pun în evidenţă 
un număr impresionant de corneocite (figura 28), care 
demonstrează existenţa unor tulburări de corneogene-
ză primare sau secundare.

Diagnosticul alergologic
O dată ce s-a stabilit diagnosticul de dermatită ato-

pică (date anamnetice, clinice, diagnostic diferenţial), 
identificarea alergeniilor implicaţi în patogeneză se 
poate realiza fie prin utilizarea testelor intradermice, fie 
prin teste serologice.

Diagnosticul alergologic pe lângă faptul că va confir-
ma diagnosticul de dermatită atopică prin identificarea 
alergenilor, contribuie şi la alegerea corectă a opţiuni-
lor terapeutice (alimentaţie hipoalergenică, vaccinare 
antialergică).

Contrar unei concepţii greşite şi încă larg răspândite, 
trebuie ţinut cont de faptul că diagnosticul alergologic 
nu poate stabili diagnosticul de dermatită atopică, nu-
mai prin rezultate pozitive la testele alergologice (50% 
din câinii clinic sănătoşi prezintă rezultate pozitive la 
aceste teste). Alegerea testelor alergologice, cât şi in-
terpretarea rezultatelor se poate face numai în corelaţie 
cu datele anamnetice şi clinice.

Date anamnetice
La pacienţii cu diagnostic stabilit de dermatită atopi-

că, datele anamnetice utile pentru efectuarea corectă 
a diagnosticului alergologic fac referire la: regimul ali-
mentar al pacientului (pentru identificarea ingredien-
telor alimentare asociate cu diferite reacţii: digestive, 
cutanate, comportamentale, cât şi pentru identificarea 
alimentelor care nu au mai fost consumate de animal), 
la situaţia deparazitărilor externe, cât şi la variaţiile 
simptomatologiei în funcţie de factorii de mediu (pruri-
tul este prezent numai în casă sau se accentuează după 
ieşirea la plimbare în anumite zone).

Dieta alimentară
Cea mai bună metodă de diagnostic a alergiilor ali-

mentare constă în instituirea dietei de eliminare. Con-
firmarea diagnosticului se bazează pe rezoluţia pruritu-
lui şi a leziunilor. Identificarea trofoalergenilor se poate 
face apoi prin testele de provocare.

Dieta alimentară recomandată, poate consta fie în 
hrană menajeră care să conţină o sursă unică de pro-
teină din care animalul nu a mai consumat, fie în hrană 
comercială bazată pe proteine hidrolizate. Alegerea ti-
pului de hrană se bazează pe obiceiurile alimentare ale 
câinelui şi pe decizia proprietarului(20).

Durata dietei este de regulă cuprinsă între 8 şi 
12 săptămâni. Îmbunătăţirea simptomatologiei este 
lentă şi rezultatele pot fi vizibile după aproximativ 4 
săptămâni. Având în vedere că aplicarea unei diete 
alimentare nu este uşoară, condiţia de bază a reuşitei 
constă în convingerea proprietarului că acest lucru 
este esenţial pentru obţinerea vindecării sau pentru 
diagnostic.

Toate dermatozele primare (ectoparazitoze), inclusiv 
dermatita alergică la purici, cât şi dermatozele secun-
dare (infecţii bacteriene şi/sau fungice), trebuie să fie 

excluse definitiv sau tratate înainte de începerea dietei. 
Pe durata dietei nu este permisă nici o terapie sistemi-
că, topică şi în special cea cu corticosteroizi.

La categoria de câini la care alergia alimentară evo-
luează asociată cu dermatita atopică, în urma dietei ali-
mentare nu se obţin rezultate sau acestea sunt parţiale. 
Acestor pacienţi li se vor face iniţial testele alergologice 
pentru identificarea aeroalergenilor, urmate de desen-
sibilizare şi numai apoi vor fi reintroduşi la dietă de eli-
minare.

testele de provocare. În cazul unui răspuns pozitiv 
la dieta eliminatorie, diagnosticul de alergie alimentară 
este confirmat, însă identificarea trofoalergenilor impli-
caţi se confirmă prin testele de provocare care constau 
în reintroducerea componentelor alimentare eliminate 
prin dietă, una câte una, la intervale de 10-15 zile. Când 
un aliment cauzează recidivarea semnelor clinice, admi-
nistrarea acestuia se întrerupe imediat. Dacă, alimentul 
suspectat de a produce alergia este reprezentat de un 
produs comercial, este imposibil să se determine exact 
alergenul. În această situaţie este recomandată utiliza-
rea hranei menajere.

intradermoreacţia
Intradermoreacţia este considerată o metodă de dia-

gnostic eficientă, deoarece rezultatele sunt pozitive la 
80% din câinii cu dermatită atopică.

Extractele de alergeni declanşează la pacienţii sensi-
bilizaţi o reacţie alergică limitată la nivelul pielii, expri-
mată prin apariţia de eritem şi/sau papulă la locul de 
inoculare. Decizia de a efectua aceste teste se bazează 
pe două argumente majore: să confirme diagnosticul 
clinic şi să permită selecţia alergenilor pentru imuno-
terapie.

Numărul substanţelor cu potenţial alergizant pentru 
care se poate face testarea este impresionant, specialis-
tului îi revine sarcina de a orienta alegerea alergenilor în 
funcţie de anamneză.

În ţară nu sunt truse de alergeni omologate pentru 
animale, totuşi acestea pot fi procurate de la diverşi 
producători externi. Numărul de alergeni din trusă este 
variabil, însă întotdeauna trusa va trebui să conţină 
martorul pozitiv reprezentat de histamină şi martorul 
negativ (ser fiziologic sau diluantul pentru alergeni).

Alegerea alergenilor cu însemnătate pentru o anu-
mită regiune geografică este importantă. În selectarea 
acestora se ţine cont de obicei de aeroalergeni, care 
sunt recunoscuţi că produc probleme la populaţia uma-
nă din zona respectivă. De asemenea, pentru alegerea 
corectă a alergenilor este important să se ţină cont de 
caracteristicile pruritului. Dacă pruritul este sezonier şi 
se accentuează în timpul sau imediat după plimbările 
în mediu, din trusa cu alergenii nu vor lipsi polenurile. 
Dacă pruritul nu este sezonier şi se accentuează când 
animalul este în casă din trusă nu vor lipsi acarieni din 
praf. Este recomandat ca trusa să includă şi un antigen 
din purici.

Datorită numărului redus de extracte alergenice de 
bună calitate se recomandă ca într-o “şedinţă” de testare 
să fie verificaţi între 10 şi 14 alergeni.
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În momentul în care se ia decizia de a se utiliza 
aceste teste se ţine cont de următoarele aspecte: 
dacă pruritul este permanent, testul se poate efectua 
în orice perioadă; dacă pruritul este sezonier, testul 
se va face la sfârşitul perioadei de polenizare a plan-
telor sau arbuştilor suspecţi, când titrul de IgE va fi 
maxim; în cazul pacienţilor trataţi cu glucocorticoizi 
administraţi oral timpul de aşteptare este de mini-
mum 3 săptămâni şi de 6 săptămâni în cazul celor 
injectabili; se ţine cont şi de tratamentele locale cu 
corticosteroizi (unguente, soluţii, suspensii); în cazul 
utilizării antihistaminicelor timpul de aşteptare este 
de 10 zile.

tehnica de lucru. Se recomandă tranchilizarea ani-
malelor (cel mai frecvent se foloseşte xilazina), deoare-
ce stresul datorat contenţiei şi manoperei în sine poate 
inhiba reacţiile dermice din cauza eliberării de cortizol. 
Zona preferată pentru efectuarea intradermoreacţiilor 
este partea laterală a toracelui. La acest nivel se pregă-
teşte prin tundere şi radere un dreptunghi de 20/15 cm. 
Se marchează locul inoculărilor cu ajutorul unui marker. 
Cantitatea de alergen inoculată este de 0,05 ml strict 
intradermic (pentru fiecare alergen). Se notează mo-
mentul începerii inoculării. Inocularea se face deasupra 
locului marcat. Pielea se prinde între două degete şi se 
puncţionează tangenţial de sus în jos fără a penetra 
dermul. Dacă administrarea s-a efectuat corect la locul 
inoculării apare un mic nodul intradermic (vizibil). Dacă 
nodulul nu apare sau dispare rapid, înseamnă că inocu-
larea s-a făcut subcutanat şi alergenul trebuie adminis-
trat din nou.

Rezultatele testului sunt citite la 15-20 de minute 
după inoculare (pe rânduri). La locul de inoculare a 
martorului pozitiv va fi prezentă o papulă eritematoasă 
cu diametrul mai mare de 1 cm, iar la martorul negativ 
o papulă mică, iar eritemul lipseşte. Reacţia pozitivă la 
un alergen constă în prezenţa unei zone eritematoase 
care are diametrul mai mare decât media dintre marto-
rul pozitiv şi negativ.

Factori care pot concura la apariţia reacţiilor fals 
pozitive includ: diluanţii iritanţi, alergeni contaminaţi; 
tehnică de efectuare defectuoasă (introducerea trau-
matizantă a acului; ac bont; injectarea unui volum prea 
mare de alergen; injectare de aer; fenomenul de der-
matografism - degranularea mastocitelor provocată de 
presiune). De asemenea, este demonstrat faptul că un 
câine cu râie sarcoptică, cheiletieloză sau râie otodec-
tică prezintă reacţii pozitive la acarieni de praf datorită 
reacţiilor încrucişate.

Reacţiile fals negative pot fi induse de anumiţi factori 
şi anume: utilizarea recentă de glucocorticoizi şi anti-
histaminice; neexpunerea la antigenul/antigenele po-
trivite şi/sau interferenţa acestor factori.

Dozarea imunoglobulinelor E specifice  
pentru aeroalergeni

Pentru punerea în evidenţă a unei alergii la aeroaler-
geni pot fi utilizate diferite tehnici de dozare a imunoglo-
bulinelor E specifice. Aceste tehnici sunt validate numai 
pentru dozarea Ig E specifice pentru aeroalergeni. La câi-
ni, dozarea Ig E specifice pentru trofoalergeni nu are nici 
o valoare de diagnostic(21).   n
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Bolile de piele apar foarte frecvent la câini având cauze multiple: para-
zitare, micotice, bacteriene, alergice, hormonale etc. La câinii bătrâni se 
întâlnesc şi tumori sau chisturi de piele. 
Simptomele bolilor de piele sunt asemănătoare, ceea ce face dificilă sta-
bilirea diagnosticului: prurit (mâncărime), porţiuni roşii, iritate, lipsite 
de păr, papule, vezicule şi cruste care se desprind, dând aspect de piele 
solzoasă. 
Cele mai des întâlnite sunt afecţiunile pielii determinate de paraziţii ex-
terni ca: protozoare, păduchi, purici, căpuşe, larvele unor insecte, râi.
Dintre protozoarele cu localizare cutanată amintim leişmanioza cutanată 
a câinelui, boala produsă de parazitul Leishmania tropica, care se transmite 
de la câine la câine, iar la om prin înţepătura flebotomilor. Pe pielea ani-
malelor apar butoni proeminenţi cu centrul acoperit de o crustă sub care 
se găseşte o ulceraţie. Leziunile sunt localizate în general la nări, marginea 
buzelor, pleoape şi mai rar în alte zone ale corpului.
Hematopinoza câinelui este o ectoparazitoză determinată de păduchi 
hematofagi. Aceştia sunt paraziţi permanenţi şi pot trece uşor de la un 
animal la altul. Ei determină la animalele parazitate prurit intens, în urma 
căruia animalele se scarpină producându-şi excoriaţii şi pseudotundere.
Malofagoza câinelui este o ectoparazitoză cauzată de păduchi malofagi 
din genul Trichodectes. Aceşti paraziţi se localizează la cap, gât, urechi şi 
regiunea dorsală, determinând reacţii cutanate de tip paracheratozic cu 
furfură şi scuame abundente.
Infestarea câinilor cu purici. Puricii sunt ectoparaziţi hematofagi care 
determină prurit, alopecie parţială, erupţie papiloasă şi dermatită crustoa-
să. Mâncărimile debutează la baza cozii, apoi se extind pe spate, perineu, 
feţele posterioare ale coapselor şi abdomen. Câinele se scarpină până la 
sânge, îşi pierde părul, iar leziunile se pot complica prin infecţii bacteriene 
secundare. Astfel complicaţia cu piodermită este foarte frecventă, mai ales 
la căţeii de până la vârsta de 8 luni. 
Căpuşele sunt artropode foarte răspândite, care se hrănesc cu sânge sau 
limfă doar în perioada când parazitează pe animale. În stare liberă nu se 
hrănesc timp îndelungat. Fixate pe pielea câinelui provoacă hemoragii 
punctiforme, eritem, edeme şi leziuni papuloase, care se pot ulcera, hiper-
cheratoză. Animalul prezintă prurit, ca urmare se scarpină provocând plăgi 
ale pielii, care se pot complica cu stafilococul auriu provocând “piemia de 
căpuşe”.
Râia sarcoptică este frecvent întâlnită la câine, iarna şi primăvara, mai 
ales la exemplarele subnutrite, gestante sau în lactaţie indiferent de rasă, 
vârstă sau sex. Leziunile cutanate se prezintă la început prin macule de 
dimensiuni mici de culoare roşie, care se transformă în papule, apoi în 
vezicule pline cu lichid care prin rupere se pot infesta devenind pustule, 
apoi cruste. Pielea animalului se îngroaşe formând pliuri, iar părul începe 
să cadă. Boala este foarte contagioasă şi pruriginoasă constituind o zoo-
noză.
Râia demodecică este caracteristică animalelor tinere, cauzată de Demo-
dex canis, care parazitează în foliculii piloşi şi glandele sebacee. Leziunile 
evoluează diferit în funcţie de diferiţi factori favorizanţi (alimentari, stres, 

diferite iritaţii, exces de băi), astfel în demodecia uscată apare un eritem 
sub formă regulată, circulară, urmat de depilaţii şi paracheratoză localiza-
te în jurul ochilor, la comisura buzelor, pe obraji, zona ventrală a gâtului. 
Demodecia supurantă (piodemodecia) se caracterizează prin apariţia de 
pustule profunde care prin deschidere elimină puroi, pielea este inflamată, 
acoperită cu cruste gri maronii, iar animalele prezintă prurit şi exaltă un 
miros rânced. 
Unii paraziţi interni pot cauza manifestări cutanate caracterizate prin 
leziuni nodulare, localizate pe faţă, trunchi şi extremităţi, depilaţii, eri-
tem, eczeme.
Dermatite cauzate de ciuperci microscopice ca pitiriazis, candidoză 
cutanată, tricofiţie (pecingine), microsporidioză. Evoluţia lor este de obicei 
cronică şi se caracterizează prin procese cheratozice, pseudotundere sau 
depilaţii cu aspect frecvent circumscris.
Dermatitele alergice sunt cauzate de diferiţi alergeni parazitari, polen, 
detergenţi, acarienii prafului de casă, înţepături de insecte (furnici, omizi,  
fluturi, albine, viespi), alimente, anumite medicamente şi vaccinuri. Pru-
ritul precede adesea leziunile, caracterizate prin eritem (roşeaţă), papule 
uneori cu o colorare în roşu a perilor la nivelul degetelor, buzelor şi al feţei 
interne a zonei auriculare. Acestea se extind frecvent în regiunea inghina-
lă, perineală şi abdomen. Simptomele pot fi sezoniere, apărând o dată cu 
polenul sau anuale când alergenii sunt prezenţi permanent. Alergiile ali-
mentare sunt frecvent incriminate în apariţia unor leziuni intinse, supra-
infectate, mai ales în regiunea dorso-lombară. Acestea sunt determinate 
de diferite alimente cu conţinut ridicat în proteine când sunt consumate 
în cantităţi mari (carnea şi oasele de pui, produsele lactate, oul, peştele, 
diferiţi aditivi alimentari).
Dermatoze de origine endocrină (tiroidă, paratiroidă, ovar, testicule), 
provocate în general de tulburări ale ciclului sexual (ciclu neregulat, pse-
udogestaţie). Pruritul este ciclic şi apare la estru (în timpul căldurilor) sau 
în diestru şi este însoţit de erupţii papuloase la nivelul regiunii inghinale, 
care se pot extinde pe abdomen şi coapse. 
Seboreea (hiposecreţia glandelor sebacee) poate fi localizată sau gene-
ralizată, caracterizată prin apariţia de cruste groase de culoare deschisă la 
baza urechilor, în jurul ochilor, pe fese, regiunea cozii etc.
Diagnosticarea corectă a tipului de dermatită - dermatoză este foarte 
importantă în conduita terapeutică luându-se în consideraţie anamneza, 
vârsta animalului, caracteristicile leziunilor, dar cel mai important este 
examenul de laborator.
Tratamentul este în funcţie de agentul etiologic incriminat, fiind foarte 
importantă identificarea corectă a acestuia, impunându-se: regim alimen-
tar, igiena pielii şi părului, deparazitări interne cu Paracan, Total, Rom-
bendazol Super, deparazitări externe cu Parakill, tratamente cu Unguent 
Antimicotic. Tratamentele antialergice şi antipruriginoase se fac atât ge-
neral cu Alergotrat 3%, Dexametarom, Eczemtrat, cât şi local cu unguente 
corticoide (Mibarom) sau cu Alcool Camforat. Pentru prevenirea infecţiilor 
asociate diferitelor dermatite se recomandă antibioterapie cu Enrofloxa-
rom, Pandrom.   n
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Una dintre cele mai frecvente probleme legate 
de malocluzie la câine este aşa-numita mandibulă 
angustă sau malocluzia clasa I Angle cu categoria 
4, linguoversiunea caninilor sau cunoscută în limba 
en gleză ca base narrow canines sau canini cu baza 
îngustă de implantare. În acest caz avem un Cocker 
Spaniel, mascul, în vârstă de 10 luni cu o malocluzie 
extremă clasa I (figura 1) observăm severitatea con-
diţiei cu existenţa unui crater ulcerat cauzat de cani-
nul stâng aflat în poziţie greşită (malocluzie). Acest 
crater a avut 5 mm adâncime şi pe lângă ulceraţia 
prezentă avea înfiptă o pietricică în el.

După îndepărtarea pietrei am chiuretat craterul 
până la nivelul osului palatinal, îndepărtând ţesutul 
moale necrotic până la ţesut sănătos, marcat prin 
prezenţa unei sângerări moderate. Am aplicat o solu-
ţie hemostatică (Racesptyptine) şi apoi un antiseptic 
pe bază de iod (Poviodine) (figura 2), după care am 
trecut la construcţia aparatului ortodontic.

Am utilizat o sârmă chirurgicală de un diametru 
de 0,6 mm cu care am realizat două anse în formă 
de U între incisivul 3 şi caninul de aceeaşi parte, 
maxilar, de o formă şi o poziţionare prezentate în 
figura 3 cu scopul de armare (întărire) a construcţiei 
ortodontice.

După gravarea acidă care se realizează prin aplica-
rea de acid ortofosforic de 37,5% timp de 2 minute şi 
apoi clătirea acestuia cu sprayul apa/aer şi uscarea lui 
cu aer, suprafaţa smalţului apare alb cretoasă şi mată 
după uscare. Se evită atingerea suprafeţei dintelui 
cu tifon sau orice alt material pentru a nu distruge 
indentaţiile microscopice pe care le-am realizat prin 
gravare, cu scopul de a creşte suprafaţa de contact a 
dintelui şi, indirect, retentivitatea materialului com-
pozit care urmează a fi aplicat.

Aplicăm materialul compozit autopolimerizabil 
(ProTemp Garant) cu ajutorul pistolului de aplicare 
şi a canulelor de unică folosinţă care ne permit apli-
carea intimă a acestui material. Se trece la formarea 
şi modelarea canalelor sau şanţurilor de ghidare şi 
alunecare cu ajutorul piesei drepte şi a frezelor de 
oţel în formă de flacără şi pară (figura 4).

Modelarea şi aplicarea aparatului este individuală 
în funcţie de particularităţile malocluziei dentare, 
precum şi a taliei şi morfologiei câinelui respectiv. 
Faza de amprentare şi de prelucrare în laboratorul de 
tehnică dentară lipsind în acest caz cu desăvârşire.

Principiul de funcţionare a acestui aparat fix, numit 
plan înclinat, este activ prin forţarea poziţiei canini-
lor mandibulari (304, 404, schema Triadan) spre bucal 
(vestibularizarea lor). Acest lucru este posibil datorită 
tipului de articulaţie la nivelul simfizei mandibulare 
la câine, care este o osteocondroză şi care prezintă o 
oarecare elasticitate şi flexibilitate spre deosebire de 
om care prezintă o sinostoză fără flexibilitate.

Aplicarea acestui aparat presupune o experienţă 
avansată a operatorului prin cunoaşterea intimă a 
anatomiei şi morfologiei dentare la câine, deoare-
ce aplicarea eronată a materialului de construcţie 
a aparatului ortodontic fix poate duce la mai multe 
probleme decât la soluţii de rezolvare a malocluziei 
(modificări la nivelul articulaţiei temporo-mandibu-
lare, malpoziţionări ale incisivilor, fracturi ale canini-
lor, necroza ţesuturilor moi orale etc.).

Pentru verificarea ocluziei după aplicarea aparatu-
lui este necesar să extubăm câinele, în cazul în care 
am efectuat intubaţie endotraheală pentru aplica-
rea narcozei inhalatorii sau alternativ să folosim 
tehnici de neuroleptanalgezie. Efectuăm controale 
săptămânale pentru evaluarea ocluziei şi a progre-
sului obţinut.

Trebuie de cele mai multe ori să adăugăm material 
în şanţurile deflectoare, aşa numita reactivare a apa-
ratului sau chiar să îndepărtăm din materialul com-
pozit de la nivelul incisivilor pe parcursul evoluţiei 
vestibularizării caninilor şi pentru a evita un contact 
prematur la nivelul incisivilor.

Trebuie menţionat că aparatul fix tip plan înclinat 
nu permite o intercuspidare maximă, de multe ori 
având o ocluzie deschisă (gura nu se închide de tot), 
dar majoritatea câinilor suportă foarte bine aparatul 
şi incapacitatea de închidere totală a gurii.

La câinii mai temperamentali sau anxioşi se poate 
folosi timp de 2-3 zile până se obişnuiesc un guler eli-
sabetan din plastic pentru a-l împiedica să-şi forţeze 
aparatul din gură cu labele (senzaţie de corp străin). 
De cele mai multe ori, obţinem rezultatul final de co-
recţie definitivă a ocluziei în maximum 3 luni.

Cu toate că simfiza mandibulară permite o rezolva-
re ”spectaculoasă” a malocluziei în doar 2 săptămâni, 
aparatul trebuie să rămână mai departe (pe post de 
retainer sau menţinător de spaţiu) până la minimum 
6 săptămâni pentru asigurarea fibrozării articulaţiei 
în noua poziţie şi prevenirea recidivei de malocluzie.

Aparat ortodontic la câine

Camil Stoian 
PhD, Diplomate EVDC

Corespondenţă:
Dr. Stoian Camil

e-mail: ordination@tierzah-
narzt.at
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În figurile 5 şi 6, observăm cazul nostru la 6 săptă-
mâni după aplicarea planului înclinat, după îndepăr-
tarea acestuia. O ocluzie normală a fost astfel obţi-
nută la nivelul caninilor mandibulari. Prin efectuarea 
corespunzătoare a tehnicilor de lustruire a suprafe-
ţei smalţului după îndepărtarea planului înclinat, nu 
avem coloraţii sau pigmentări ale smalţului la nivelul 
incisivilor 3 şi al caninilor maxilari.

Există mai multe tehnici de corectare a maloclu-
ziei de tip canini cu bază îngustă de implantare 
(mandibulă îngustă), prin aplicarea de şuruburi de 
expansiune la nivelul caninilor mandibulari, anselor 
expansive de sârmă ortodontică sau aplicarea pla-
nului înclinat metalic pe bază de amprentă indivi-
duală, care este efectuată în laboratorul de tehnică 
dentară. Însă, datorită ratei crescute de insucces, 
precum şi a preţului mai mare, acestea nu sunt atât 
de utilizate.   n

Figura 1 

Figura 4 Figura 5

Figura 6

Figura 2 Figura 3
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Protezarea ligamentului 
încrucişat cranial la câine 

Abstract

Objective. The objective of this article is to pres-
ent the technique of a prosthetic ligament, with 
the help of Securos Cruciate Repair System kit (SE-
CUROS, Fiskdale, MA). Method. This case study was 
performed on a patient from Salvanim Veterinary 
Hospital in Iaşi, a 7-year-old male dog, with a bilat-
eral rupture of cranial cruciate ligaments. Results. 
the prosthetic ligament simulates the actions of the 
original cranial cruciate ligament and, by inserting 
this monofilament suture material (nylon), we help 
to stabilize the joint and ease the inflammatory and 
degenerative processes that developed. Conclu-
sions. This method can be used in dogs regardless 
of breed or age, the surgical technique is easy to 
learn and is available to surgeons with experience 
in orthopedics, intra and postoperative risks are 
minimal, recovery period is short. We consider it to 
be a method easily at the reach of Romanian sur-
geons as well.
Keywords: cranial cruciate ligament, dog, rupture, 
lameness, prothesis

Rezumat

Obiectiv. Obiectivul acestui articol este prezentarea 
unei metode de protezare a ligamentului încrucişat 
rupt, cu ajutorul kit-ului Securos Cruciate Repair System 
(SECUROS, Fiskdale, MA). Metodă folosită. Studiul de 
caz s-a realizat pe un câine cu vârsta de 7 ani, pacient 
al Spitalului Veterinar Salvanim din Iaşi, cu ruptura bi-
la  te  rală a ligamentelor încrucişate crania le. Rezultat. 
In ter venţia a fost reprezentată de suplinirea funcţiilor 
liga men tului încrucişat cranial prin inserţia unei proteze 
spe ci al concepute de fir de nylon, realizându-se consoli-
da rea ar ti culaţiei şi ameliorarea proceselor inflamatorii 
şi degene ra tive ce au survenit după ruptura ligamentu-
lui. Concluzii. Avan ta jele acestei metode sunt: posi bi li-
ta tea aplicării acesteia la câinii de toate rasele şi vâr s -
tele; tehnică operatorie uşor de în vă ţat şi de aplicat de 
me  dicii veterinari cu experienţă în chirurgia or topedică; 
ris  curi intra- şi postoperatorii reduse; recuperare ra pidă. 
Con si derăm, aşadar, că este o metodă aplicabilă cu suc-
ces şi în România.
Cuvinte-cheie: ligament încrucişat cranial, câine, rup-
tu ră, şchiopătură, proteză

Roman Edmond 
Stecyk1, 

Ioana Ruxandra 
Burcoveanu2

1. Spitalul Veterinar Salvanim, 
Iaşi, România

2. Facultatea de Medicină Vete-
rinară, USAMV Iaşi, România

Ruptura ligamentului încrucişat cranial (LÎCr) este o 
afecţiune întâlnită la câinii de toate vârstele şi rasele, 
mai rar la pisică, determinând instabilitatea articula-
ţiei grasetului.

Dintre factorii de risc, îi menţionăm pe cei ereditari 
şi de dezvoltare a oaselor membrului pelvin sau ac-
ci dentele atletice. Alte afecţiuni care pot fi prezente 
sau se pot asocia rupturii LÎCr sunt instabilitatea pa-
te lară, displazia de şold, ruptura de menisc, osteo-
condrita disecantă(1,2,3).

Clinic, distingem ruptura parţială sau totală a LÎCr. 
Şchiopătura secundară acesteia este variabilă ca in-
tensitate, fiind prezentă la unul sau la ambele mem-
bre posterioare. Se poate accentua pe măsura efec-
tuării exerciţiilor sau în urma efortului fizic susţinut, 
dar se remediază după un repaus prelungit. Animalul 
poate slăbi, va evita efectuarea săriturilor şi va avea 

o atitudine anormală în momentul adoptării poziţiei 
de şezi, manifestată prin devierea în lateral a genun-
chiului afectat(1,2).

Aceste elemente, oferite de examenul clinic, vor fi 
completate de cele oferite de examinarea ortopedi-
că atentă, necesară în vederea diferenţierii cauzelor 
şchiopăturii, pre cum întinderea musculară, luxaţia 
patelară, ruptura li ga mentului încrucişat caudal, ar-
trita, osteocondroza ge nun chiului, afecţiuni lombo-
sacrale, displazia coxo-femura lă, neoplazia osoasă 
sau articulară.

Prezentul studiu de caz s-a realizat pe un câine, me-
tis, în vârstă de 7 ani, pacient al Spitalului Veterinar 
Salvanim din Iaşi, cu ruptura bilaterală a ligamentelor 
încrucişate cra ni a le.

Din anamneza amănunţită, am reţinut evoluţia 
unei şchiopături cu membrul stâng posterior, din fe-

- studiu de caz - 
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bruarie 2010. Din spusele proprietarilor, aceasta se 
ameliora periodic după efectuarea unor tratamente 
simptomatice injectabile cu meloxicam. Pe măsura 
evoluţiei afecţiunii, animalul refuza plimbările lungi, 
coborârea treptelor etc., iar începând cu luna august 
2010, după un exerciţiu fizic intens (coborârea unei 
pante abrupte), proprietarii au observat modificarea 
posturii câinelui în timpul mersului la pas (devine ci-
fozat).

În urma examinării ortopedice, s-au constatat ur-
mătoarele: instabilitatea articulaţiilor genunchilor, 
durere la efectuarea mişcărilor de hiperextensie şi 
hiperflexie la acest nivel şi o atrofie musculară varia-
bilă. Modificarea poziţiei coloanei vertebrale (cifoza) 
este secundară evoluţiei bilaterale a rupturii LÎCr, o 
dată cu modificarea centrului de greutate al anima-
lului. Deoarece afectarea bilaterală este greu de re-
cunoscut, poate fi confundată, în primă fază, cu o 
afec ţiune neurologică sau a altor componente ale 
apa ratului locomotor.

Investigaţiile radiologice efectuate ulterior nu au 
relevat prezenţa unor afecţiuni la nivelul coloanei 
ver tebrale lombare sau la nivelul articulaţiilor coxo-
femurale (figurile 1 şi 2).

Obiectiv
În acest articol ne-am propus prezentarea unei me-

tode de protezare a ligamentului încrucişat rupt, cu 
ajutorul kit-ului Securos Cruciate Repair System (SE-
CUROS, Fiskdale, MA)(4), dar şi a principalelor avantaje 
care decurg din folosirea acestuia.

Material şi metodă
Tehnica chirurgicală de protezare a ligamentului 

rupt presupune utilizarea kit-ului furnizat de firma 
pro ducătoare, care conţine un fir de nylon rezistent 
la tracţiuni şi a altor instrumente utilizate în chirurgia 
ortopedică (figura 3).

Animalul este plasat în decubit dorsal sau lateral, cu 
genunchiul bine expus, fiind recomandată o aborda-
re laterală parapatelară (figura 4). Incizia pielii este 
uşor curbă, centrată pe partea laterală a articulaţiei 
grasetului. Incizia va interesa pielea, ţesutul conjunc-
tiv subcutanat şi fascia profundă. Artrotomia va fi 
efec tuată lateral, iar patela va fi luxată medial, pentru 
o mai bună expunere a articulaţiei. Luxarea patelei 
este facilitată de utilizarea unui depărtător Gelpi. Po-
zi ţionarea ideală a membrului posterior este în flexie, 
fiind menţinut de un ajutor pe parcursul intervenţiei. 
Odată incizată capsula articulară, chirurgul evaluea-
ză componentele acesteia: cartilajele articulare, apa-
riţia de osteofite, meniscurile lateral şi medial, patela, 
umărind deopotrivă şi ligamentul încrucişat caudal. 
Resturile LÎCr rupt vor fi îndepărtate cu ajutorul lamei 
de bisturiu (nr. 11) (figura 5).

Stabilizarea genunchiului se realizează cu ajutorul 
protezei de ligament, plasată cât mai izometric cu pu-
tinţă, menţinând, astfel, o tensiune similară cu aceea 
exercitată de ligamentul fiziologic, permiţând reali-

Figura 2.  
Aspect radio
logic normal 
al articulaţiilor 
coxofemurale  
Colecţie proprie

Figura 1.  
Aspect radio
logic normal 
al coloanei 
vertebrale lom
bare  Colecţie 
proprie
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za rea de mişcări articulare normale sau apropiate de 
normal. Punctele de reper pentru ataşarea protezei, 
în vederea respectării acestui principiu, sunt: punctul 
de ataşare proximal - condilul femural lateral, origi-
nea ligamentului colateral lateral al genunchiului, 
punctul de ataşare distal - tibia proximală, caudal sau 
cranial tendonului extensorului digital lung.

Proteza de ligament poate fi ataşată într-o manie-
ră clasică, în jurul sesamoidului lateral, unde îşi are 
originea gastrocnemianul lateral. Aceasta îi oferă o 

poziţionare adiacentă planului izometric stabilit an-
terior. Fixarea protezei de condilul femural lateral 
presupune folosirea unei „ancore pentru os” (Secu-
ros Bone Anchor). Prinderea de tibia proximală este 
asigurată prin folosirea unei tehnici de tunelizare a 
osului, 2 tunele de 3,2 mm în diametru fiind realizate 
în tuberozitatea tibială. Unul din capetele firului de 
nylon este trecut din lateral în medial prin unul din 
tunele şi medial în lateral prin cel de-al doilea. Sutura 
va fi tensionată folosind o pensă special concepută 

Figura 4.  Poziţionarea animalului în decubit lateral,  
în vederea operaţiei  Colecţie proprie

Figura 5.  Aspect intraoperator. Prezenţa osteofitelor  
Colecţie proprie

Figura 3. 
Instrumentarul 
chirurgical ne
ce  sar in ter ven

ţi ei şi proteza 
de ligament Se
curos  Colecţie 

proprie
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(figurile 6, 7 şi 8). Proteza de ligament va fi tensionată 
până când se reduce semnificativ mişcarea cranială 
de sertar la nivelul genunchiului. Dacă tensiunea este 
prea mare, atunci mişcările grasetului pot fi anorma-
le, având ca posibile urmări ruptura ligamentelor sau 
chiar osteoartrită.

Postoperator, poate fi realizat un bandaj amovi-
bil, pentru a favoriza reducerea edemului, menţinut 
timp de 2-5 zile. O bandajare de lungă durată nu este 
necesară. Este recomandată reluarea timpurie a ac-
tivităţii fizice, de mică intensitate (plimbări scurte), 
iar animalul trebuie încurajat să-şi lase greutatea pe 
piciorul operat, prin exerciţii zilnice. Reluarea activi-
tăţii fizice complete este permisă după 4-5 luni de la 
intervenţia chirurgicală.

Rezultate
Prin realizarea acestei intervenţii chirurgicale, am 

urmărit suplinirea funcţiilor ligamentului încrucişat 
cranial rupt prin inserţia unei proteze special conce-
pute de fir de nylon.

Articulaţia a fost, astfel, consolidată, iar procese-
lor inflamatorii şi degenerative ce au survenit după 
ruptura ligamentului s-au ameliorat ca intensitate şi 
manifestare clinică.

Concluzii
Avantajele protezării ligamentului încrucişat rupt 

prin această tehnică sunt următoarele:
n  posibilitatea aplicării acestei metode la câini de 

toate rasele şi vârstele;
n  tehnica operatorie este uşor de învăţat şi de apli-

cat de medicii veterinari cu experienţă în chirur-
gia ortopedică;

n  riscurile intra- şi postoperatorii sunt reduse, com-
parativ cu ale altor tehnici;

n  costurile acestei metode (instrumentele necesa-
re, materialele - proteza de ligament) sunt redu-
se, comparativ cu ale altor tehnici mai laborioa-
se;

n  rezultatul postoperator, în cazul executării corec-
te a intervenţiei, este vizibil la câteva zile după 
operaţie. Recuperarea animalului este, aşadar, 
rapidă.

Considerăm că această metodă este aplicabilă cu 
succes şi în România.   n

Figura 6.  
Aspecte intra
operatorii ale 
protezei de liga
ment  Colecţie 
proprie

Figura 7.  
Aspecte intra
operatorii ale 
protezei de liga
ment  Colecţie 
proprie

Figura 8.  
Aspecte intra
operatorii ale 
protezei de liga
ment  Colecţie 
proprie
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